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LEON DREI
(Roman) 

I
E primăvară... Pela amiază ..

. Leon Drei, răsturnat într’un fotoliu mare, în drăguțul biu-
oa din noua și admirabila-i locuință, închiriată pentru el de bo

gata văduvă, logodnica Iui, Nma Serebreanaia, —tocește, cu fața 
nemulțumită, posomorită, o lecție de limba franceză, dată de 
musiu Binet. Pentru învățarea limbilor a stăruit Ninocica, și 
Leon Drei, ca de obîceiu, jucîndu-se, primi propunerea ei cu 
mare plăcere și, ca răspuns, începu să strige cu o voce prefăcută 
de copil naiv :

„ — Tu vrei, Ninocica, să mă fac francez? Bine, am să
mă fac francez. Nu mi-e greu deloc. Mă fac englez, italian... 
tt’au margine sacrificiile, pe care le pot aduce eu pentru tine, 
fermecătoarea mea; deși eu, Ninocica,—subliniez pe eu, —asta o 

o- consider nu drept un sacrificiu, ci drept o răsplată, o recunoș
tință față de iubirea ta pentru Leoncic.

Și mai apoi:
— Iubirea mea,-și aici începu s'o prindă de talie, deși Ni

nocica deloc nu căuta să scape,—iubirea mea pentru tine va 
învinge greutățile oricărei limbi... dar lasă-mă, Iasă odată să apăs 
drăguțele tale mîni pe buzele mele, lasă-mă să-ți strîng talia atît 
de subțirică și delicată...

Nostima locuință a lui Leon Drei se află în partea cea mai 
bună a orașului. Pe pavaglul de lemn cubic cu zgomot vesel 
zboară automobilele șic, sau cupeuri cu vizitii în jobenuri, iar 
spre sară strada, admirabil luminată, se înviorează de lumea 
care se plimbă, de domnișoare și doamne, pb care Leon le pri
vește prin admirabilul binoclu de sidef, dăruit de Ninocica... Ce 
plăcere să privești domnișoare și doamne cu binoclu 1 Te așezi 
ici, în fața lor și te gîndești în același timp : „uitați-vă, afuri
sitelor, frumoaselor creaturi, la Leon Drei, sorbițl-I cu ochii,

Notă.—Romanul acesta esfe dat acum pentru prima-oarâ pu- 
blicifăfit. (In rusește oa apărea mai ttrztu). Traducerea, după manus
crisul original al autorului, e datorită d Iul A. Frunză. Tipul lui Leon 
Drei a mal fost tnfătișdt publicului rusesc In două romane, cu totul 
independente de aceasta. N. R.
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ființl încîniătoare și blăstămate“... Dar fugiți incult, visuri, tu 
giți, nu-1 împiedecați pe Leon dela lucru... El trebut să se cu
funde în afurisitul de Oliendorf și să tocească, să tocească...

— Visuri, adio, adio. Mai apoi Leoncic aie să se mai în
toarcă el la voi. Nu mă împiedeca, și tu, soare de primăvară,, 
nu mă tot chema la balcon: adio, frumoaselor doamne, încet) 
din nou să muncesc... Capricios se posomorăște fruntea înaltă, 
albă, întotdeauna senină a lui Leon Drei. O chestie gravă re
zolvă el: cum e mai comod de tocit cuvintele: șezînd, sau 
plimbîndu-te prin odae ? Dacă șezi, îți amorțesc picioarele, și 
îndeobște e foarte vătămător să stai mult timp locului. Iar piim- 
bîndu-te, e gieu să te concentrezi; în schimb e folositor pentru 
organism...

— Să fie ai dracului 1... Am să mă plimb prin dae, 
sănătatea înainte de toate,-și însfîrșit, destul cu visurile, cu fie 
căreala, dobitoc leneș, ce ești, desfrî tatule...

— iar începi ? se adresă el cătră sine însuși cu mustrare
— Iar,—își răspunde el singur,—vreau să flecăresc, să vi

sez -să-l ia dracu de Ollendorf..
— Dar ce are să zică Ninca, dacă nu înveți lecția ?
— Scap eu cumva, și apoi... s’o ia dracu de N'inca. Vrea o- 

să mă văd acuși in oglindă.
— Nu se poate, nu se poate, șezi și cetește.
— Dar numai un minut să stau dinaintea oglinzii,—începu 

să se roage el pe sine însuși. Dă-mi vce, Leoncic. Vreau să 
înțeleg, dece plac eu așa de mult femeilor. Să-mi văd ochii cei 
fermecători. Dă-mi voe Leoncic, așa ași vrea...

— De guler te iau și te duc la masă.—rosti el mînios.. Ne
trebnicule !...

Și iată-1 pe Leon Drei lingă masă. Pe masă o mulțime 
de fleacuri drăguțe, cumpărate de Ninocica; lipsește numai bus
tul de bronz al lui Leon Drei. dar nu-i nimic : cu timpul vine 
el și bustul de bronz. Hai, uriciosule de Ollendorf *ă  înce
pem din nou...

Deschise manualul, îl mirosi și se strimbă „drs- să le- 
ia de cărți, că urît mai miroasă!“—și cutreeră cu privirea în- 
tăia coloană de cuvinte franceze.

„Frumoasă ocupație pentru un om ea mine!“-—se gindi ti 
cu ironie. Grozav îmi trebue mie să știu, că pe franțuzește masa 
se cfaiamă tabl. Ei, și? Fie și tabl— dracu să te ia,~ce-î cu 
asta?.,.—Banii,-iși‘răspunse el sieși îndată,—banii Nincăî Fără 
tablă—clenci bani. Afurisenie I...

— Le miur,—ceti el; și, incbizind ochii, reperă în gînd : 
miur, miur... Dar masa?-So ia dracu, nu mi pol aduce a- 
minte. Mi se pare... dril.. Nu, nu drii. ia să mă uit î

— Tabl,—ceti el—Tabl, - crăpare-ai! Tabl, nemernicule I 
—începu să se înjure el pe sine însuși, - tabl, ține minte, dobi- 
tocule! Cc limbă afurisită 1 Și oare dece nu se găsește o sin
gură limbă pentru toți ? La ce limbile astea : franțuzească, nem-
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țească, englezească, chinezească, portugheză... și, dracu Ie mal 
știe cîte? Ce lume imbecilă! Pe mine să mă fi întrebat, că 
într’un minut le desființam—toate limbile astea idioate. Sco
team o lege, și pace bună 1 Păcat că nu-s legislator ! Cine 
face legile? Dobitocii. Niștt nulități, niște păcătoși. Șl noi, 
oamenii cuminți, trebue să le îndeplinim! Să mi dea mie pe 
mină treaba asta,—toți ar duce-o mai ușor. In viață mi s’ar 
face un monumtnt. Și adesea m’ași duce să-mi văd statuia... 
Dar părete cum se zice ? Nu știu! Limbă franțuzească, limbă 
franțuzească! Dragă, nu mă chinui ’ Mi-i așa de greu să țin 
minte cuvintele I Dragă limbă franțuzească, nu-mi fugi din me
morie. Eu nu-s deprins, eu nu pot să tocesc ! P.e-ți milă de 
mine!..

— Afurisită de Ninca,—bombăni el,—și la ce dracu îi tre
bue ei, să învăț eu franțuzește ? Ce proastă! Dar cum se zice 
pe franțuzește: te iubesc?... Știu 1 Je tem! Asemenea vorbe 
le țin eu minte!... Iaca, dacă toată limba franceză ar consta 
numai din vorbe de astea..

Gindurile lui fură întrerupte de sunetul telefonului. Leoîk 
Drei tresări.

„Cu siguranță Ninca a sunat“,—se gindi el. Slava Domnu
lui, cei puțin mă mai odihnesc după atîta muncă.—Dragă,—ești 
rugată să mai suni odată,—ceru ei. Noi nu venim la telefon în
dată, noi sintem ocupați.

La sunetul, care se repetă, Leon se sculă mulțumit de el 
însuși, miji din ochi cu cocnetărie, parcă ar fi fost Ninca in fața 
lui șl, apropiindu se de telefon, zise în tub, rostind frumos:

— Ascultăm.
Primind răspuns, schimbă tonul oficial ca altoi mai prie- 

tinos și îndată începu să mintă.
— Tu ești, Ninocica ? Cu putință ? Niciodată, scumpa 

mea, nu pot recunoaște deodată drăguța ta voce, schimbătoare 
ca luciul mării. Mai zi ceva.

Ea zise.
—r' Da, tu ești, acuma te-am recunoscut. *■ Bonjur, scumpa 

mea I Toată dimineața asta am petrecut-o în visuri despre vi
itoarea noastră viață. Zile întregi am să te țin de mină și am 
să te privesc în ochi.

— Nu,—răspunse Nina rizînd,—n’am să-ți permit, trebue 
să muncim.

— Dece să muncim ?—zise Leon Drei, făcînd o grimasă. 
Dece am da timpul neprețuit, muncii și nu plăcerilor ? Scumpa 
mea, tu ești doar așa de bogată...

— Ce-i cu asta ? - răspunse ea,—omul trebue totdeauna să 
muncească, mai ales dacă i bogat. Ii incumbă atîtea dasoril...

„A început proasta să înșire prostii de ale ei",—se gindi 
Leon și zise cu alintare:

--Tu ești fetița mea cuminte, tu știi să răspunzi întot
deauna cu o rară inteligență. Da, ai dreptate, munca—înainte
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de toate ; adevărata plăcere e munca! Ți le spun toate astea, 
fiindcă nici eu aici nu dorm. Mă ocup cu franceza de vr’o două 
ceasuri. -Foarte interesantă limbă, Ninocica. O limbă pur și 
simplu remarcabilă. Engleza e, _ probabil, și mai interesantă? 
Dar de franceză,-trebue să-ți mărturisesc între noi,—sint incîn- 
tat. Dar -ce sonoritate ! Ce farmec I Să fiu eu în locul Țaru- 
lifl, ași porunci tuturor supușilor mei, să vorbească numai fran
țuzește. încep încetul cu încetul să mă simt francez. Am învă
țat azi vr’o cincizeci de cuvinte ! Depildă, părete,—continuă el, 
punînd lîngă dinsul pe Ollendorf și uitîndu-se în ei,—le miur. 
Nu-i așa, că miur e mai frumos decît părete? O limbă extra
ordinar de gingașă 1

— Da,—zise Ninocica, mulțumită-'-foarte gingașă...
— Dar ce memorie extraordinară am eu, Ninocica! N’ai 

să mă crezi. Ca să țin minte—destul să arunc ochii asupra unei 
pagini, și-gata ! Știi, dragă,—zise el deodată inspirat,—să po
sed eu franceza, ți-ași face declarațiile de dragoste numai în 
limba asta! Cit de urît sună,depildă „eu te iubesc“. In schimb, 
(fînd ai zis „je tem“ I Ninocica, je tem, auzi ?

— Da, aud și zîmbesc! Ești așa de naiv, așa de copil... 
— Je tem, Ninocica ! Nu uricfosul de ,,te iubesc", ci je 

tem. Tu auzi?
„Admirabil mai joc,—se gîndea el în timpul acesta,—cine 

ar putea să flateze ca mine ? Nimeni I Sînt doar unic 1» In 
schimb, se înțelege, averea ei are să treacă Ia mine. Dar eu 
prețuesc mal mult. Hai, proasto, răspunde-mi, că ești fericită'.

— Dragă Leoji, —auzi el,—eu sint așa de fericită...
— Și eu sînt fericit,—răspunse el,—și așa îmi pare de rău, 

Ninocica, că nu mă poți vedea. Sînt numai într’o camașă de 
mătasă. Fața mea arde de iubire... și nu numai fața, întreg ard..

— Prostii, prostii,—strigă ea în tub cu groază. Să nu vor
bim despre astea. Am treabă cu tine.

— Cum prostii ?—se indignă el cu un ton gingaș,—iubirea 
pentru tine e pentru mine totul...

— Sînt fericită,—zise Ninocica cu blîndeță,—dar actnna nu 
pot vorbi despre Iubire, și nici nu-i comod prin telefon...

— Ba mie mi-i comod,—o întrerupse cu foc Leon Drer,— 
mie totdeauna m>i-i comod...

— Mai bine ascultă, ce-ți spun,—zise Ninocica. Iți tri
mit îndată automobilul meu, și tu vino Ia biurou. Vreau să te 
inițiez într’o afacere,—foarte importantă, și pentru tine și pentru 
mine... - i.

„Ce dihanie rece !“■—se gîndi Leon,— dar las’, că după nuntă 
o depravez eu".

— Ce fel de afacere ?—o Întrebă el curios.
— Prin telefon nu-ți pot spune. La revedere, scumpul meu, 

te aștept...
— La revedere, dragostea mea, îți sărut,—și se uită în Ol- 
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lendorf,—men... Je tem, je tem,—vorbea el în tub cu o voce 
de copil,—îți sărut,—și se uită iar în Ollendorf,—petit men...

Vroia să lese tubul, cînd deodată simți, că cineva l-a strins 
în brațe, și o voce cunoscută de femee îi șopti:

— Cu cine vorbești tu, Lenea?
— Ana!—strigă Leon, bucurat și surprins, și închise tubul 

cu palma.
— Mai încet, că vorbesc cu logodnica mea.
— Te ascult, Ninocica,—zise el în tub, îmbrățișind cu mîua 

liberă pe Ana Rozen,—parcă ai spus ceva ?
— Am spus, că te sărut și te aștept.
— Și eu te sărut,—răspunse Leon, sărutînd pe Ana foarte 

zgomotos,—auzi, cum sărut eu ?
— Aud, —răspunse Ninocica,—și eu deasemenea te sărut.
— Alerci, scumpa mea,—rosti el pătimaș. Acuma îți sărut 

ochii, buzișoarele, obrăjorii.. Tu auzi?—întrebă el, continuînd 
să sărute pe Ana Rozen, care chicotea încet, cu năsușorul in gî- 
tul lui Leon.—Adio, dragă, aștept automobilul.

Aruncă tubulețul, rîse vesel, ca un băețandru șl, întorcîn- 
du-se cătră Ana Rozen, începu s o sărute furtunos, cu foc.

— Iată cu cine m'așl» însura eu cu adevărată plăcere,— 
strigă el,—cu tine carne minunată de femee, cu tine, dulce ne
trebnică. Dar, din nenorocire, ești măritată...

Ea zîmbi numai, se lipi de el șl, sărutîndu-î ochii, răspunse 
cu ton^viclean:

— Pe tine eu nu te ași lua...
Drept răspuns, Leon Drei o lovi foarte dureros peste un 

obraz.
Ea lipi, buzele de*  mînile lui...

Incovoindu-$e grav și răzămîndu-se pe un baston de aba
nos, cu monograma L. D.. făcută cu mare iscusință. Leon Drei 
coborî scara largă de marmoră. Cu respect îl întimpină șoferul, 
un tînăr uscățiv, cu o ținută admirabilă. Dupăce salută ostă
șește, luă de talie cu delicateță pe tînărul boer și-l conduse, ca 
pe un copil mic, la luxosul automobil, £u desăvîrșire nou, en
glezesc, în care îl și așeză cu multă îngrijire. Închise apoi uș- 
cioara și cu îndemânare sări pe scaunul său.

„Numaidecît am să-mi iau un fecior,—își zise Leon Drei, 
umflîndțt-se și așezindu-se mai comod,—cu feciorii ăștia e mare 
înlesnire. Un fecior e—ca o a doua mamă ’ Ce devotament, 
ce grijă de tine 1“

Aruncă în fugă o privire în juru-i, pentru a se încredința, 
dacă lumea îl vede, și mulțumit, că în natură nu era nimic de 
îndreptat, căci dimineața strălucea de frumusețea primăverii, 
făcu șoferului, care se întoarse spre el, un semn plin de blîn- 
dețe, vrînd să spue: totul e în bună regulă, totul e bine, aprob, 
se poate merge...
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Automobilul lunecă fără zgomot înainte, mugetul trompei 
răsună, și casele, la început încet, apoi mai iute, plutiră îndărăt. 
Leon Drei se întinse boerește, scoase o havană, pentru mai multă 
importanță, și o aprinse. La început privea de sus la publicul 
nenorocit, care se tîra pe jos și cădea de căldură.

Dupăce se desfătă de dispreț, deodată începu să slrge în
cet, cu un fel de lătrat in voce.

— Jdioților, dobitocilor' Ce-mi pasă mie de voi, pușlamak 
■dioate!...

„Ce bine mă distrez,—se gîndi el în același timp.-Cui 
printre stirpiciunile astea -ar putea trece măcar piîn minte așa 
distracție ? Idioțiior!—strigă ei din nou..—Iaca de asta te res
pect eu pe tine, scumpul meu Leo.i Drei, fiindcă ești foarte deș
tept, ești de spirit,—un otn extraordinar, cum nu-i altul. Mult 
Lai dat tu de lucru lui Dumnezeu, până să te născocească! Ei, 
dar bravo lui, tot te-a născociți...

— Nu fii lăudăros, Leon, —își zise el.—Pâzește-te de lău- 
dăroșie! E trăsătura cea mai uricioasă a caracterului omenesc.

— La mine și trăsăturile respingătoare devin frumoase 
Ești un magar!

— Cum să scap eu de dobitocul,-care se ascunde în mine ?- 
șopti Leon cu ton,tîr>guitor,—Eu, dsșteptul și pehlivanul, sînt ne
voit să sufăr veșnic lingă mine pe un dobitoc plin de virtuți ! 
Veșnic mă învață. Dobi ocule, pe cine înveți? Eu sînt un ge
niu, Dumnezeu m’a făcut așa! Ce-s eu vinovat ? Ițî mulțumesc, 
scumpul meu Dumnezeu, că rn’ai făcut un geniu! Mă slujești cu 
credință. Așa, așa!—aprobă el pe Dumnezeu. Ești cuminte, ești 
cumsecade, și dacă eu acuma sînt obraznic cu tine, nu băga în 
seamă asemenea fleacuri. Tu știi bine, cit de mult te cinstesc 
eu in fundul sufletului și mă tem de tine...

— Nu înșeli tu pe Dumnezeu, obraznicule, nulitate,— ce ești— 
se ridică în elcelalt Leon.- Dumnezeu nu-i Ni nea 1 Nu-i Ana Ro- 
zen, sau alti desfrinatâ.

— Și pe Dumnezeu am să-l înșel!—se supără Leon.-~Dum 
nezeu e doar un domn foarte naiv Încerce să lupte cu mine. .

— Canalie!—fu cit pe-aci să urle Leon Drei, îngrozit și 
speriat,—are să t? peddfrsescă doar.. Ce mizerabil, ce nerușinat t

Și aici cei doi Leoni începură a se certa, a se indigna, a 
se inj ira unul ne altul cu vorbele cele mai urîte, mai necuviin
cioase; iar el, Leon Drei însuși, ca un al treilea, străin de toată 
afacerea asta, cu plăcere asculta înjurăturile dușmanilor, șl & 
urma urnit-lor ii numi idioți pe amindoi...

Automobilul in timpul ăsta zbura pe strada zgomotoasă. 
Leon Dr< i aruncă havana, se însoare și deodată băgă de seamă 
în mulțime pe Okcica, o fetiță de 14 ani, fiica vechiului său 
prietin, avocat4 Grigorii A lexandrovici Melnicov. In uniforma 
ei de iieeană, in pel.rina albă, cu un pachet de cărți în mînă, 
fetița ii plăcu grozav. Leon deodată își aduse aminte de ra
porturile cu ea, așa de bine începute, și întrerupte din pricina.
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mo.-ții „lui maman“,--mamei ei. La numele „:naman‘ Leoi> 
Orei oftă... Sărmana maman 1 ■—se gîndi el cu melancolie, 
.probabil numai scheletul a mai rămas dn tine. LJnde-i trupub 
!ău delicios, cehii tăi mari și negri, unde s obrajii tăi rumen’, 
care deobiceiu mă întbuneau; Unde-s mintie taie rotunde, albe 
ca zăpada, și alte comori, care-mi aduceau me atita piăcereî^ 
Ah, moarte, moarte, cit ești tu de rea, de uricioasă, de nemi
loasă... Dece n’ai omorî pe cele hide, fără să te atingi de cele 
frumoase...

Aici glodurile lui se întrerupseră se Întoarseră la realitate
„Ce do'o toc sînt eu“,-iși rep;o?ă el în gînd,-„cine s’ar 

fi hotărît să rupă așa de ușor cu drăgălașa fetiță, care singură 
îmi cădea în mînă... Ce dobitoc!... Da, dacă nu era moartea, 
nu era această s nucidere îngrozitoare a mamei... Dar ții minte, 
cum o tratai pe Oiecica cu ciocolată? Dar ții minte, cum o 
sărutai în salon, cînd stătea la pian, și tot te uitai, nu cumva 
te urmărește cineva ? Nu, • nu treb ie lăsată, trebue folosită 
ocazia asa, trebue reînoită cunoștința. Ce amantă admi
rabilă se poate face din ea!... Te apucă fierbințeala numai la 
gîndul despre așa ceva! Dar, ții minte, cînd visai să te însori 
cu ea ?.,. Sa hotărît, reînoesc cunoștința. Poruncesc șoferului 
să întoarcă, o ajunge el îndată. Dar cu Ninca cum rămîne ? 
Doar te așteaptă.—S’o ia dracu, las' să aș epte. Dacă întreabă, 
trîntesc eu vr’o minciună.

Se ridică, bătu în geam și prin semne explică șoferului 
ce vrea. Șofeurul dădu din cap, puse două degete pe cozoroc 
și, micșorînd iuțeala mașinei, întoarse încetișor și zbură după 
fetiță.

„Șoferul ăsta am să-l- iau la mine,—se glndi Leon,—am 
să i-1 cer Niacăi. Al dracului știe să slujească afurisitul I Îmi 
plac feciorii buni. Un fecior bm e slăbiciunea mea !

Automobilul ajunse pe fetița degrabă, Leon poronci șofe 
rului să se oprească și, ridicindu-se, o chemă cu glas tare :

— Oiecica, Oiecica ! ,
Fetița, auzindu-și numele, se opri, se uită mirată în juru-L 

Căutînd cu ochii prin mulțime și negasind pe cel care o che
mase plecă înainte. Atunci Leon Drei, căutînd să ‘dea vocii o 
intonație mai frumoasă,sirgă încă odată: Oiecica! Eu te chem, 
uiîă-te încoace, smt in autom b;l!...

Cînd ea îl zări însfîrș t, o rugă prin semne să se ap opie. 
Oîecica îndată cobori depe trotuar și z mbind, se îndreptă cu 
pașii ei grațioși și mărunți spre automobil.

„Ce fetița nostimă,-își zicea Leon Drei, neputindu-și des
prinde ochii dela ea,—cum seamănă cu mamâ-sa dar e și mai 
gingașă, deși ochii sînt ai iui tată-său. Dar dracu să-i-ia, ce-mi 
pasă? Sint tot frumoși și mă farmecă. Insfirșit ochii sînt nu 
ai lui tată-său, ci ai ei, femrești, ochi de fată. Are să fie o 
plăcere să-i sărut.

— Boniur, Oiecica dragă, bonjur fetiță,—începu Leon cu 
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familiaritate, strîngînd degețelele ei, reci ca ghiața, —ce bine îmi 
pare, că te-am î-itilnit 1 Grorav îmi pare de bine. Nu creți? 
Grozav, grozav,'—repetă el din nou. Ce face stimatul d-tale 
tată ? Dar frățiorii? Dar surioara ? Sînt bine toți ? Foarte 
bine. Dar d-ta ină mai ții minte?

— Bonjur,—zise Olecica, nerăspunzindu-i deadreptul și cu 
voce Înceată, fără a se hotărî însă să ridice ochii asupra lui.— 
D-ta demult n’ai fost pela noi,—adăugă ea, deodată ridicind ochii.

— Da, dragă Olecica, după nenorocirea cu mama d-taie 
mă apucă chiar groaza să mai viu pela d-voastră. Șl lui papa 
al d-tale i ar fi venit greu să mă vază.. Afară de asta și în 
familia mea s’a întîmplat o nenorocire,—minți el. fără’să înțe
leagă singur pentruce.—Mi-a murit bunica,- iubita mea bunică... 
Dar ce ne-am oprit noi în mijlocul străzii și stăm de vorbă ? 
Vrei să te plimbi cu mine ? Pe drum mai vorbim, apoi ma
șina mea te duce acasă. Ai să-ml povestești despre papa, des
pre frățiori! Grozav mă interesează.

— Nu, că mă grăbesc, —zise Olecica, jucîndu-se cu pache
țelul de cărți. Mai bine d-ta vino la noi.

Și lăsă capul în jos, cași răposata „maman“, și se înroși.
„Cît e de nostimă, cît de drăguță“-se gîndea LeonDrei,- 

uitîndu-sc lacom la fetiță.-Și de unde știe ea, că și mama ei
- tot așa lăsa capul în jos și se înroșea?... In tot cazul nu-i dau 

drumul!
— Te invit numai pentru cinci minute,—zise el foarte in

sinuant, dar cu un aer, că i-ar fi cu totul indiferent.—Ce, îți
vine așa de greu să-mi dăruești cinci minute ?—începu ei deo
dată să se roage. Automobilul meu face 60 de verste pe ceas,
adecă cîte-o verstă pe minută. O să facem împreună în totul
2-3 verste. Are să-ți. placă. A! să vezi. Ai mers vr’odată cu 
automobilul ?

— Nu, niciodată; dar eu mă grăbesc, vă asigur.—răspunse 
ea, rușinîndu-se că-1 refuz3.

— Ai timp, încă, ai timp,—exclamă Leon.—pentru asta îți 
garantez. Iaca te-am luat și de mînuță. Ei, sui acuma, nu-i 
frumos să se uite lumea... Are să crează cineva, că te urc cu- 
deasila. Nu, mai bine să șezi. Iar peste cinci minute ai să fii 
acasă,—mai degrabă încă, decît dacă ai fi mers pe jos. Auto
mobilul face 60 de verste pe ceas.-repetă el, și cu mînile, care 
îi tremurau de emoție, o tîrî în automobil.

— Dar eu n'am cînd, nu pot,—șoptea zăpăcit fetița, că- 
zînd pe perna moale și împrăștiindu-și cărțile.

„Are să fie a mea“,—îi fulgeră lui Leon. Numai să pun 
mîna pe ea.. Acuma n’o mai las!

— Cit ești de ciudata,—zise el. mirîr.du-se parcă.—D-ta 
parcă te-ai teme, nu știu dece Vasăzicâ, n’ai încredere în mine ? 
In mine, cel mai bun prietin al d-tale? Și nu ți-i rușine?.. 
Șezi mai comod,—comandă eL—Automobilul e al d-tale Iar 
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eu... eu, Olecica, am să te țin de talie, ca pe o fată mare. Doar 
ai vrea deja să fii fată mare ? Așa-i ?

Și cu îndemânare îi coprinse talia și juca încet din degete 
pe șoldul ei slăbuț.

— Nu, nu trebue,- zise ea, căutind să se libereze din mî- 
nile Iui Leon și cam speriindu-se de vocea lui, care tremura.

— Ba trebue, dragă fetiță.—obiectă Leon Drei cu un ton 
șăgalnic ; parcă d-ta nu vrei să semeni a fată mare? Și e 
foarte frumos, cînd un domn ca mine, stă alături de o damă mi
titică. Spune drept, Olecica, poate că nu-ți mai plac?... Doar 
intr’o vreme grozav îți plăceam, așa-i ?—bolborosi el deodată, 
ceva încurcat, simțind o turburare deosebită din faptul că e sin
gur cu fetița și că nimeni nu-l poate împiedica de-a face cu ea 
tot ce-o vrea.

— îmi placi, —răspunse Olecica în șoaptă și lăsînd capul 
in jos,—numai ia mina, te rog, mi-i incomod.

— Ei, bine, o iau, scumpa mea, dacă îmi ceri, dar ți-o spun 
pe cinsie, îmi pare rău,-zice el, iăsind deasemenea capul in jos. 
D-ta parcă m’ai bănui de ceva rău?.. Sînt eu parcă în stare să 
fac vreun rău? Nu, nu-i nimic,—o liniști el, cînd ea îl privi 
speriată, —iaca deja zîmbesc. Nu m’am supărat. Eu înțeleg: te 
temi de mine, fiindcă ești încă o fetiță mititică. D-ta te-ai cam 
dezobișnuit cu mine, dar cînd te-i deprinde din nou, iar n’ai să 
te mai temi. Așa-i?

— Da, m’am dezobișnuit, — confirmă Olecica,—bucuroasă 
că el și-a explicat bine spaima ei. Nouă doar ne-a fost dor la 
toți mult timp de^d-ta,—începu ea să povestească. Papa se mira 
fcarte mult, că ai încetat de a mai veni pe la noi. Pierre adesea 
întreba de d-ta...

— Și micuțul Pier, zise cu părere de rău Leon Drei,—ce 
păcătos sint eu I Și cred, că sînteți foarte triști fără mama ... 
El, lasă, scumpă Olecică, nu mai plînge. Nu știu, dece ți-âm mai 
amintit despre mama. Hai să vorbim mai bine despre lucruri 
vesele. Iți place să te plimbi cu automobilul? Dar cît de dră
guță te-ai făcut, continuă el, dupăce ea dădu din cap și, șter- 
gindu-și lacrămile, zîmbi...

— Te-ai făcut foarte drăguță,-repetă el cu plăcere,—chiar 
ie-ași săruta, dacă nu mi-ar fi frică. Dar mi-i frică. Dar ții minte, 
cum odată ie-am sărutat în ceafă, în salon,-rosti el, începînd 
din nou a se tulbura, și o luă de mină, fără să vrea. Și așa de 
bine îți stă cu pelerina albă și pălăiioara asta. Eu îți văd chiar 
clavicula... Te rog no acoperi. Dar ce pantofi frumoși!-strigă 
el deodată in extaz, parcă deabia acum i-ar fi văzut. Dar dece 
ți-ascunzi piciorușul? Doar l-am văzut, mi-a plăcut, ți-am spus-o! 
Nu văd aici nici un rău. Doar eu toate pot să ți le spun, fiindcă 
eu te Iubesc. Dar d-ta pe mine mă iubești?—întrebă el,-dîD- 
ău-se mai aproape de ea.

— Te iubesc,—răspunse simplu Olecica,—noi toți te iubim.
— E bine că loți mă iubiți,-zise Leon Drei. Șl d-tale îți- 
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».mulțumesc, Olecica. D-ta ești datoare să mă iubești foarte mult, 
fiindcă eu sînt un om bun, un om rar. Eu sînt un om extraor
dinar. Păcat că nu mă cunoști mai deaproape Al doilea ca mine 
nu se mai găsește pe lume. Dar ce ciorapi drăguți ai,—o fru- 
rnuseță! zise el deodată și se uită chiorîș la spinarea șoferului.

„O îmbtâțișez și pace bună“, - se gîndi el, simțind, cum 
irezistibil i se întind minile spre ea.

Mașina înainta lin, fără zgomot. Oamenii treceau ca niște 
păpuși, pe care le trăgea parcă cineva cu o ață. Leon iute se 
uită in toate părțile, se pleca, puse mîna pe un pantotior, lunecă 
pe ciorapul legat cu o jaretiera deoparte a genunchiului, îmbră
țișa pe fetiță cu cealaltă mină, o stiînse cu putere, și de emoție 
începu să respire greu.

— A'ii-i frkă, șopti Olecica cău înd să scape de el.
- pece ți-i trică?—șopti Leon zimbind încurcat? De mine? 

Olecico, de mine ? Nu-i păcat să vorbești ? Nu fac doară nici un 
rău. ? u poți săruta o fetița, dacă o iubești ? Eu te sărut doar 
ca un frate. D taie trebue să ți placă asta... D-ta ar trebui să 
mă săruți... Tu trebue să mă săruți, trecu el la tu. Îmi ești așa 
de di agă,—ii șopti el la ureche. Doar în asta nu-i nici un rău, 
—începu el, fără să știe dece,- s'o roage. E plăcut să săruți, 
și ție trebue să-ți placă. Sărută-mă te rog. Leon te roagă. Leon 
a! tău pentru vecie..

Pe Olecica o înfricoșa mai mult decît toate, respirația lui 
inlreruptă. Ii mai venea să rkă, și-i era milă, că o roagă. Dacă 
l-ar fi putut spune, să n’o mai roage...

„Ce-i cu dînsul ? — se gîndea ea cu nedumerire. Poate că 
îndată cade leșinat. Respiră așa de grozav. Poate trebue ajutat 
cu ceva ? Mî-i aiît de milă de el, - continua ea să se gîiidească. 
Așa de cum se ca ie, așa de bun, și se umilește în fața mea. Și 
mie mi-i rușine să i spun, să nu se mai umilească...

- D'*ce  respiri d-ta așa? abia rosti ea însfirș t. Ți-i rău?
— Respir așa.—răspunse Leon nemulțumit, fiindcă tu nu 

mă iubești. Dacă m’ai iubi, eu ași respira aitfel. Sînt gata chiar 
să piîng...

- Numai să nu plî gi, —începu să-1 roage serios Olecica, 
-te rog.. Nu-i nevoe, am să fac, ce vrei ...

Nu, acuma degeaba, eu tot am să piîng, — zise Leon, 
desfătindu-se de chinu.ile fetiței, și puse baiista Ia ochi.

O.eclca țipă încet, făcu ah! fața i se Bere i ca de o sufe
rință; ridică o mină fără să-și dea samă pentru ce, și cu su
punere se lipi de buzele iui.

Eu pe d-ta te iubesc, numai pe d-ta,— șopti ea; lacri
mile ei calde lunecau pe fața lui. Numai pe d-ta, șopti ea încă 
odată și începu să se zbată în isterie .

„Na-ți o bună se gîndi Leon Drei,- uitîndu-se îngrijat spre 
șofer, — m’am întrecut cu jocul. Peniru fetițele tinc-re nu-i ne
voe, se vede ireaba, -de mijloace așa de tari. Mai simplu, idi
otele, mai siinplu cu copilit“
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— In ce? ea ză, -începu el s’o. roage cu mult sînge rece, —m’ai 
speriat. Giozav sînt de speriat Și apoi sîntem și în stradă l 
Dacă aude șoferul, sînt pierdut. Dar încetează, te rog,—strigă 
ei înadins,-d-ta ai să mă compromiți. z

— Nu mai fac,-șopti Olecica suspinînd. Eu nu știu dece... 
r.u știu, ce s’a petrecut cu mine. Nu te supăra pe mine. Vreau să 
merg acasă, — rosti ea cu strîngere de inimă și simțind un gol 
grozav, un înspăîmintător gol în suflet.

— Dar înă iubești? o întrebă Leon Drei liniștindu-se și 
îmbrățîșînd-o din nou. Numai aiita să-mi răspunzi, să mă săruți, 
și îndată te duc acasă.

— Te iubesc.-răspunse ea cu supunere.
— Tare?—Eu vreau tare.
- Tare, îngină ea.Jăsînd capul în jos... Și vreau să merg 

acasă.
— Iți mulțumesc, — zise Leon Drei mișcat, ești un copil 

drăguț... îndărăt 1 strigă șoferului, ridieîndu-se. Iar acuma,—se 
adresă el din nou cătră Olecica,-șpune, ești mulțumită, că te-al 
httîlnlt cu mineri

Ea se întoarse spre fereastră și dădu din cap, în Ioc de 
răspuns, Leon Drei o privi cu un extaz neprefăcut:

„Ce odor, se gîhdi el Și se poate compara parcă plăcerea 
pe care am primit-o dela ea, cu plăcerea dela una ca Ana Rozeit 
sau N.nca? După o aventură atît de nostimă îți vine și greu să 
te mai duci la cotoroanța asta de Ninca. Dar nu-i nimic, m'oiu 
duce.. Eu sînt un așa fel de ticălos, că sînt în șt ire să mistui 
totul: și pe fata asta, și pe Ninca și pe cine vrei. Dar trebue 
să mai obțin dela ta y intîlnire...

- lată că acuși sintem și acasă*  zise el, luînd pe Olecica 
de mină. Vezi, cum mă țin eu de cuvînt ? Eu sînt om cinstit. 
Dar adecă să nu ne mai vedem noi mai mult?

— Dece,- întrebă Olecica,-d-ta doar ai să vii Ia noi. Lui 
papa are să-i pară așa de bine..

- Eu. Olecica, se înțelege, am să vm, dar părcă nouă are 
să ne fie îndămiuă în prezența lui papa ? Doar d-ta p mine mă

, iubești, și eu pe d-ta te iubesc. Față de papa noi n’o să ne putem
săruta, și eu am să sufăr foart.- tare. Parcă ți ar plăcea, să 
6ufăr eu tare? E,u mor, dacă nu te văd, dacă oiu fi lipsit de pu
tința de a te săruta. Eu sînt așa fel de ou, că pot să mor de 
trlsteță.

— Nu, nu'—strigă cu groază Olecica. Dar ce-i de făcut? 
Eu doar nu s vinovată...

— Eu nu zic, că ești vinovată,- o liniști Leon Drei. Știi ce 
mi-a venit in minte? Eu stau singur... Dece n’ai veni la mine? 
Cui ai făcut vr’un rău ? Eu te iubesc, și dea cei a d-ta ești chiar 
da’dare să vii, altfel am să cred câ n’ai încredere în mine. D-ta 
poți veni șt după ocupațiile dela liceu. Am să te tratez zise e! 
îccîntat deodată, -cu niște bomboane excelente... Am niște bom
boana strașnice. Cu rom I Ai mîncat vreodată așa bomboane ? 
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Beasupra ciocolată, iar inlăuntru—rom. Ața rom bun ! La mîie 
nimeni n are să te vadă, nimeni n’are să știe... Cind îi veni, am 
să cad chiar în genunchi înaintea d-tale. Eu pot doar să mor, 
dacă nu te văd mult timp, repetă el din nou amenințarea sa.— 
Poți veni chiar de dimineață la mine, iar cei deacasă, lasă-i să 
creadă că ești la liceu..

Și deodată începu s’o sărute cu foc, parcă ar fi fost ideia 
ei, de care a ajuns el la extaz. Ea consimți totuși nu deodată, și 
el fu nevoit s’o roage încă mult timp, s’o amenințe cu sinuciderea... 
Insfîrșit ea îi dădu cuvînt, și el, pentru mai multă siguranță ii 
ceru să jure solemn. După cererea lui, ea jură pe viața Iul papa 
și a fraților...

...O aventură minunată, un roman feeric, se giudi Leon Drei, 
apropiindu se de enorma clădire cu cinci caturi, unde se afla 
biroul log dnicei sale, Nina Marcovna Serebreanaia, nimic în 
felul ăsta încă n'am încercat. Ce fetiță ! Ticălosule de Leoncic, 
te ador. Norocosule, fericitule !

Se dădu jos din automobil șl, susținut din nou de șofer șt 
tirîndu-și greu picioarele, începu să urce scara cea largă de mar
moră, acoperită cu covor.

11

In catul al doilea Leon Drei apucă la dreapta, se opri di
naintea ușei cunoscute și cu mare plăcere ceti pe tăblița de a- 
lamă, lucitoare ca aurul, inscripția admirabil tăiată :

Biuroul d-lui Naum Evghenievici Serebreanîi.
— Unde ești tu acuma, sărmane Naum Evghenievici, se 

gindi Leon Drei, zburlintț^-și mustățile cu degetele; — nenoroci- 
tule, ml-i milă de tine! In clipa asta eusînt Naum Evghenievici, 
nu tu! Ce să-i faci!.. Haide, stai, stài acolo în mormînt. Adio! 
Te ert !..

Aruncînd o privire pe cartonul, care făcea cunoscut vizita
torilor, că „ușa e deschisă,—rugăminte de a nu se suna“, —intră 
în sala lungă și încăpătoare. Ușierul, care fuma fără grijă, la 
vederea lui Drei tresări de spaimă, strìnse între degete țigara 
aprinsă,-i se poruncise să nu fumeze, și zîmbind voios alergă 
voinicește spre Leon Drei, cu degetele inînilor desfăcute.

— Nu s’a întîmplat nimic? — întrebă Leon Drei lăsîndu-i 
paltonul, și cu un ton sever, cași cum ar fi putut să se întîmple 
ceva, și încă din vina ușierului.

— Nimic, să trăițl Leon Alexandrovici, — răspunse ușierul 
cu un ton vioiu și vesel. Nina Marcovna, —comunică el în șoaptă, 
— are, să trăiți, musafiri.

— Ia pălăria, zise Leon Drei, fără să-i ție în seamă vor
bele. Mai cu băgare de samă cu pălăria, — începu el să răc
nească. Costă 50 de ruble ! Nu vezi, ce țiiînmînă? Dobitocule !..

Fără să asculte scuzele ușierului,—mai drept vorbind, —fă- 
cîndu-se că nu le aude, Leon Drei intră într’o cameră mare șl 
încăpătoare, unde lucrau în dosul gratiilor de lemn impiegații. 



LEON DREI 17

Tot aici umblau încolo și încoace clienții cu aere plictisite. Pe 
liagă mese zăceau mucuri de țigări, aruncate de lumea obraz
nică, cu tot cartonul, pe care era tipărit „rugăm a nu se fuma“. 

Cel dintăiu îl băgă de samă pe Leon Drei, administratorul, 
‘sidor Isacovici Zucherman. Șoptind ceva ajutorului său, alergă 
din cușca comună șl cu fața bucuroasă eși întru întîmpinarea 
viitorului său patron. Un fizionomist încercat văzînd această față, 
ar fi zis că ea exprimă bucuria în urma primirii unui cadou de 
vre-o 3-4 mii... Leon Drei așa îl și înțelese și-și luă și mai 
mult nasul la purtare.

„Idiotul ăsta are, desigur, o nevastă frumușică, vr’o bucă
țică așa, pieptoasă,-își zise el. Trebue întrebat. Da, fără nici 
o îndoială,—hotărî el, uitîndu-se din nou la Isidor Isacovici,—a- 
semenea indivizi cu de cele slabe nu se. însoară. La dînșii ne
vasta trebue să fie nevastă, grosuță, cu ochii negri, obrajii cu 
gropiți, și brațele falnice, grase, cu degetele - cîrnăciori! Grozav 
mi-a venit pofiă să sărut o astfel de femee, pe cinstei Am să-1 
mai întreb...“

Intre acestea întreg biuroul într’o clipă află, că a sosit vi
itorul patron și începu încet să murmure. Majoritatea slujbașilor 
se sculă, ca să-1 salute în picioare.

Isidor Isacovici Zucherman, cu o gropiță adîncă în mijlocul 
bărbiei și cu niște admirabile mustăți castanii, deja își uni mînile, 
ca să siringă cu foc mîna sacră a lui Leon Drei. Căpușorul, cu 
chelia lui străvezie, îl lăsă cu cochetărie la oparțe.

— Bună ziua, — zise Leon Drei, rostind frumos și grav și 
întinzîndu-i trei degete, — al patrulea și pe cel mic înadins le 
strînse de palmă,-pe care Isidor Isacovici Ie apucă cu extaz cu 

** amindouă mînile, și începu să le scuture cu stăruință, — nădăj
duiesc, la d-ta aici totul e în regulă?

— In cea mai desăvîrșită, Leon Alexandrovici,—răspunse ve- 
sel Isidor Isacovici, frecîndu-și mînile cu o plăcere nespusă. Toți la 
locurile lor, toți muncesc și toți sînt bucuroși să vadă pe viitorul 
lor patron, adăugă el cu un rîs cuceritor, arătînd cu ochii înspre 
slujbașii,care stăteau drepți câ luminările In [dosul gratiilor, în 
așteptarea fericirii de al saluta.

— Dar... dece cravata d-tale nu-i la locul ei, — întrebă pe 
neașteptate Leon Drei. Indreapt’o, nu l frumos, se vede butonul... 

Și începu să se închine maiestos în dreapta și în stînga. 
— La mine, Leon Alexandrovici, cravata e vecinie în neo- 

rînduială, —rise respectuos Isidor Isacovici, bucurat de observația 
prietinoasă a lui Leon; — n’am cînd s’o bag în samă, vecinie 
ocupat... Trebue să-i fi slăbit încheetoarea.

Zicînd acestea, începu să tragă de cravata sa destul de 
destrămată.

• — Atunci cumpără una nouă, —îl sfătui hotărît Leon Drei,
uitiodu-se la capul, în formă de luntre a lui Isidor Isacovici, și 
ajungînd la concluzia, că acest Zucherman peste vre-o doi ani 
are să fie ca desăvîrșire chel.

2
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— Chiar azi am să-mi cumpăr,,- făgădui bucuros Isidor Isa- 
covîci și începu să dea niște semne misterioase cu minile la spa
tele slujbașilor.

In clipa asta pășind măsurat cu piciorușele-i strîmbe, a- 
lergă ajutorul administra'orului, Veniamin Solomonovici Blumchin, 
care închini idu-se grațios lui Leon Alexandrovici, și arătînd, că-l 
lipsesc din gură șapte, sau poate chiar opt dinți, sisîi misterios :

— Isldor lsacovici, la telefon 1
Ca o ghiulea se aruncă Isidor lsacovici după gratie, făctttd 

în mers, semne de adio din cap...
„Ce caraghios, se ghidi Leon Drei —fără să se gîndească 

cui se potrivesc anume aceste vorbe: lui Zucherman,‘ sau lui 
Blumrhin. Dar frumos mă întîmpină, affrisiții 1 Îmi place, cind 
mă întîmpină bine. Trebue făcută cunțva o paradă, am să-i fac 
să defileze pe dinaintea mea... Și probabil fiecare din viitorii mei 
slujbași e însurat, continuă el să se gîn iească, — și probabil ce» 
mai mulți au neveste nostime... He-e 1—D'apoi aici eu o să am 
amante pe vreo doi ani. Blumchin ăsta samănă foarte mufe 
a om cu nevastă nostimă. Fără dinți, bărbuța ca de cînepă.j. 
ia să-1 întreb eu! Dar aerul aici mi se pare, nu prea... ce porci I 
—înjură el în gînd. Am să fac pe patronul supărat, la să te văd 
Leon... masca nemulțumirii pe obraz!..“

— Ascultă, Veniamifi Solomonovici, — rosti Leon Drei, sco- 
țînd buza de jos cu dispreț și cu o mînie parcă stăpînită, — d-ta 
ești însurat ? Apropos, dece miroasă aici așa de urît ? Iu biuro- 
urile stimatei mele logodnice trebue să miroase frumos, iar nu 
urît,—continuă el cu demnitate. Asta păgubește firmei. Inch?- 
pue-ți un caz, —începu el să explice: vine la biurou o persoană 
suspusă, vr’un general Ce are să crează el despre respectata 
mea logodnică, ce are să crează el despre slujbași ? N’are să 
înjure în sine cu vorbele cele mai urîte? Iți pun în vedere. Ve- 
niamin Solomonovici, că nu mai îngădui asemenea lucru. Vorbește 
cu fiecare slujbaș în parte.

Și scoțînd o batistă, curată ca zăpada, și observînd efectul 
vorbelor sale, cu aer de mare supărare duse la nas batista par
fumată.

— In adevăr miroasă,—rosti speriat Veniamin Solomonovici, 
trăgînd cu nasul, dar nesimțind nimic. Meinis, strigă el cu voce 
de fiară, dece aici miroasă urît ?

Meinis, un băiat cu pârul lung, slab, bnbos, cu ochelari, 
eși din cușcă cu iuțeala săgeții, puse îndată după ureche con
deiul, cu care scria și, smirnă, cu mînile în jos întrebă zăpăcit:

— Miroasă urii ? Se poate ?
Cu mirare trase îndată aer cu nasul. Toți slujbașii începură 

îndată cu fețele speriate să tragă aer cu nasul.
— Să nu se mai întîmple, — răcni și mai sălbatec, și mai 

cu rivnă Veniamin Solomonovici, învinețindu-se de sforțare. Des- 
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■ctikfeț! o fereastră. Acuși aerul va fi curat,—zise el, cu o voce 
dulce și zimbind plăcut lui Leon Drei. Intr’o clipă!

»Dar e foarte plăcut să fii patron, — se gîndi Leon Drei, 
mulțumit că a băgat neliniștea între slujbași. Am să introduc 
pentru plăcerea mea spionajul în biurouri. Las'să-și roază gîtul 
unul altuia...“

— Dar d-ta—tși aduse el aminte, adresîndu-se cătră Venl- 
arniH Solomonovici,—tot nu mi-ai răspuns încă la întrebarea mea : 
ești însurat, sau nu ?

— Ba chiar foarte, —răspunse cu ton glumeț Veniamin So
lomonovici, simțind că mînia viitorului patron s’a potolit,—chiar 
foarte,—repetă el. E al treilea an, decînd m’am sinucis,—între
buința el o vorbă, care era la modă printre slujbași.

— Așa-a?—zîmbi Leon Drei și zise, examinind parcă din 
toate părțile cuvîntul acesta, prtțiindu-1 mult: te-ai sinucis. Și 
nu-ți pare rău, nădăjduesc ? Probabil nostimă ?—se informă el 
mai amănunțit? Blondă?..

— Brunetă,—răspunse Veniamin Solomonovici modest și cu 
părere de rău, că nevastă-sa nu-i blondă pentru un caz așa de 
potrivit.

— Dar eu respect și brunetele,—îl mîngîe Leon Drei. Dacă-s 
frumoase, toate femeile sînt bune. In general, adaogă el prieti- 
nește, e bine cînd îți alegi, ca prietină, o fată frumoasă. Ești 
de părerea mea, Veniamin Solomonovici ? Va să zică, — zise ei 
deja sigur,—nevasta d tale e o nostimă brunetă grăsuță? Parcă 
așa te-ai exprimat d-ta ? Te felicit, îmi pare bine pentru d-ta. 
Apropo,—printre slujbașii noștri se găsesc oameni însurați ?

„La ce i-o fi trebuind lui asta? — se miră, în gîndul lui, 
Veniamin Solomonovici. Dar poate că-i trebue lui la ceva,—își 
zise el. Poaie se gindește să sporească lefurile ? Și ai noștri mai 
că ar cere o urcare a salariilor. Apropo, îi și transmit rugă- * 
mintea mea și a luifZucherman“.

Da, sînt însurați mai toți,—răspunse el la întrebare.
— Ce zici ?—exclamă foarte bucurat Leon Drei, pierzîndu-și 

pentru un moment gravitatea. Aprob în totul. Nu-mi plac am- 
ploiații becheri. Slujbașul neînsurat e o molimă. Noi avem să 
concediem pe toți becherii... Insurați-vă, d-lor, dacă vreți să ser
viți la Leon Drei... împărtășești părerea mea, Veniamin Solo- 
mooovici ?

„Nu știu, ce să I răspund, — se gîndi Veniamin Solomo
aovici“,—și totuși trebue să răspund. Am să spun că împărtă
șesc, dracu să-l ia 1 Crăparea-ar... Păcat că nu-s eu patronul, 
șl el—amploiatul meu. I-ași arăta eu. Pentru asemenea întrebări 
l-ași goni, și pace bună.*

— impăitășesc în totul,—sîsîi urît Veniamin Solomonovici
— Ei, bravo!—aprobă Leon Drei,—eram sigur că ai să fii 

de aceiași părere cu mine — câ să nu fie cineva cu aceiași 
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părere ca mine, mai rar. Dar,—te rog, — cunoști d-ta purta
rea acestor tinere femei? Eu 6înt un om foarte moral și,— 
iartă-mă pentru francheță,—sîrt de părere, că fiecare femee să 
cunoască numai un singur bărbat... Așa-i, că sînt un om ciudat? 
Sînt un visător curios, —continuă Leon Drei, desfătîndu-se de aeru*  
nedumerit al lui Veniamin bolomonovici,- și un om foarte cast. 
Urăsc prostituatele,'și mai mult încă pe destrăbâlatele așa zise din 
familie. Mă rog: un om cum se cade, cum îs eu, de pildă, nu 
știe, cum să scape de ele. Știi decolteurile astea îngrozitoare, 
felul, — prietinesc, chipurile. — cum te înhață cu mina goală, al 
dracului de seducătoare, zîmbetele care promit atîtea... Pe mine 
n'au să mă ademenească ele, dar pentru alții, e ușor, crezi?

— La drept vorbind... sîsii și mai urit Veniamin Solomo- 
novici, neștiind, cum să-și ascunză privirile după francheța lui 
Leon Drei,—ia drept...

„Al dracului m’a mai strins cu ușa,—lucrau febril gindurile 
lui între acestea,—cum să te ții față de el ? Afurisitul de Isidor 
Isacovici înadins mi l-a trecut mie... Dar de răspuns, tot trebue 
să răspund, ba încă astfel, ca să-i atrag bunăvoință. Vreau doar 
să-i cer un adaos. Nu te lăsa pe tinjală, Veniamme. Bună treabă 
ar fi să i-o fac acestui Isidor. Dar oare dacă m’ar face pe mine 
administrator, — începu a-i miji lui prin minte. Și leafa alta, șl 
cinstea alta. S’ar face zgomot. Cum mi-ași mai căuta altă locu
ință... Nu dormi, Veniamine 1.“

— La drept vorbind,—zise el cu tărie și pregătindu-se să 
sară ca o pisică asupra lui Leon, și eu cred întocmai la fel. Ne
vestica mea,- și „nevestica“ o rosti cu un ton glumeț,—e un 
ideal. Afară de mine n’a avut nici măcar cunoștinți... ’ Dar cu 
Isidor Isacovici altfel stă chestia... Puiu de lele,—șopti el,—nos
timă, dar puiu de lele... La noi slujbașii toți șoptesc într'una 
despre dînsa...

—r Mizerabila 1—rosti Leon Drei cu indignare. Dar e nos
timă,—zici? Așa afurisenie... Interesant,—zise el pe nas... Trebue 
să ne gîndim. La 'treaba asta Irebue măsuri.

— Și avînd o astfel de femee, se mai gîndește să vă roage 
despre urcarea lefii,—rosti Veniamin Solomonovici cu indignare 
în voce.

— Curios,—zise Leon Drei pe gînduri. Da,—zise el, ca după 
rezolvirea unei complicate probleme,—o să am de furcă... aici... 
Are să fie nevoe de corijat toate femeile stricate ale slujbașilor 
noștri: ori fii cinstită, ori ia-ți bărbatul, cucoană 1 Am să Ie arăt 
eu, cine-i Leon Drei. M’ai auzit ce spun eu, Veniamin Solomo
novici ?

— Vam auzit, sîsîi Veniamin Solomonovici cu vioiciune.. 
Acuma aerul mi se pare, e bun,—adăogă el, și începu să tragă 
aer cu nasul.
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— Un aer admirabil,—confirmă Leon Drei. Vă rog venti
lați ți ventilați.

Pe deplin mulțumit de convorbirea cu Veniamin Solomono- 
vici, Leon îi făcu semn de adio și dispăru în biuroul stimatei 
sale logodnice, Nina Marcovna Serebreanaia.

Veniamin Solomonovicj, radios în sufletul lui, că a reușit 
să-l pună piedică lui Isidor Isacovici, alergă la cușca sa, fre- 
cîndu-și mînile. Istoria conversației sale cu viitorul patron o po
vesti sara nevestei, se înțelege, cu felurite adaosuri; în același 
timp eșea, că și-a bătut joc, și de Isidor Isacovici, și de Leon 
Drei. Și lucrul era așa de plăcut, incît neveste-sii nici chiar sî- 
sîiale nu I se mai păru așa de urîcioasă.

(Va urma) Semen Iușchevicl



I

Viziune de Toamnâ

Răinîne Toamna, singură, pe zare 
Privind cu ochlu’i tulbure și mare,

De veacuri vîntu-aduce de departe 
Pustiul sur întins pe dealuri moarte

De spaima mută a pustietății sale 
Aleargă Toamna ’n asprele-i sandale.

Stau împietrite dealurile deșarte 
Ca niște păsări cenușii și moarte 
Căzute’ntr’ o celestă vînătoare.

Și Toamna sîngură-a rămas pe zare .
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Primăvară rustică

Primăvară,—
Vîntul desghe{at de soare curge ca o apa, 
Intinzînd un șes de-asupra dealurilor înverzite. 
Zările, în ele, abia pot să mai încapă.
Soarele
Luminează trist și prea mult casele în alb văruite.

In ograda ’n care colbul erbii esă rar, 
Fluturînd cămeșa albă cu tighel, 
Omul bate niște cue într’un car,— 
Și bat cue toate dealurile după el.

In grădină șrd mocnit și singur frunzele de an, 
Atîrnînd pe garduri lungi cununi de fum.
Iar pe urma carelor ce au dus semin’ele pe lan 
O găină albă a ’nceput să scurme 'n drum.

✓

Din cind în cind s’aude pănă-aici
Prin liniștea ca un ecou, din sat,
Pocnete de bici
Dela băeții care umblă la arat.
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Pe coasta dreaptă cu verdeață crudă
Se vede bine 'n urma plugului ce scurmă, 
O brazdă neagră, proaspătă și udă, 
Și-un cocostîrc, parodiind un om, în urmă

X

Plugurile merg încet și nu se mai ajung, 
Doi boi ca niște nourașl abia înaintează; 
Șl-un cucoș plictisit a ’nceput să cînte lung 
Fiindcă e demult amiază.

Demostene Botez



FILE RUPTE
Un om amărît

iarna asta domnul Iancu Stroian o duce greu de tot. Pe 
la noi vine adeseori și, decum intră pe ușă, începe cu glas ri
dicat și tragic.

— Ce iarnă, domnule! Ce ticăloșie! Mizerie curată! 
înțelegi dumneata? Mizerie!

Tot amarul din cuvintele acestea 1 se zugrăvește instan
taneu și expresiv pe față. Cbrazul i se strînge in crețuri multe, 
care se îngrămădesc subt ochi și fac din chipul lui icoana 
scîrbei nemăsurate.

— Ne-am îngrămădit cu toții, înțelegi ? cu copii, cu ne
vastă, într’o chițimle, unde abia te poți invîrti, și tot înghe
țăm de frig... lncai pe mine, până la cancelarie, știu că mă 
ia dracul, în paltonul ăsta vechiu și păcătos.

Și’n adevăr, paltonul domnului Iancu Stroian îți dă fiori 
de frig, numai cit te uiți la el.

— Mizerie, domnule!... ticăloșie!!... reia dumnealui „cres
cendo“. Revolta exagerată, pe care o pune în cuvintele aces
tea, îi urcă și mai tare sîngele în obrazul veșnic congestionat.

Doar un păhărel de vin vechiu, o gustare picantă și © 
țigară dacă-1 mai împacă pe domnul Stroian pentru cîteva 
clipe cu viața și cu oamenii. Bea vinul încetișor, trecîndu-i 
pe cerul gurii, își șterge mustața zbirlită cu o batistă colorată 
șl pleacă după treburi.

Într’o dimineață ne pomenim cu domnu’ Stroian că abia 
încape pe ușă, din pricina unui pachet enorm, pe care-1 are 
SMbt braț.
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— Da’ ce ai în pachetul cela, domnule Stroian ?
— Ia, niște blănuri de vidră... Mi le-a dat frate-meu, să 

le tăbăcesc... (Domnul Stroian în tinereța lui a învățat șl Meș
teșugul ăsta).

— Se poate să le vedem și noi ?
— Mă rog, poftim... De asta m’am abătut pe la D-voas- 

tră, să le vedeți.
— Frumoase blănuri! De unde le-a căpătat fratele d-tale?
— Da’ nu sînt ale lui, răspunde domnul Stroian cu un 

fel de desgust revoltat. Sînt ale bestiei celeia de cumnatu- 
său. Vrea să-și facă o blană, mă nțelegi, cînd se duce cu tră
sura la țară. Boer, domnule! Ce crezi dumneta?... Și cînd 
știu eu ce calic a fost tată-su.. închee domnul Stro;an, cu vo
cea înecată într’un dispreț nemărginit.

După viz ta asta nu l-am mai văzut vre-o două luni pe 
domnul Ian u Stroian.

intr’o bună zi, cînd mă așteptam mai puțin, îl văd intrînd 
radios.

Ochii, sloboziți din crețuri, și-au căpătat pentru un timp 
mărimea lor normală și mustața i se zburlește într’un fe! de 
zimbet. Un palton „marron", destul de bun, scoate în relief 
silueta lui încă elegantă; un guler de blană, bine așezat, e 
lucrul mic, care decide „șicul*  unei haine.

— A, domnule Stroian.. Da’frumos palton! Cînd ți l-ai 
făcut ?

Domnul Stroian e foarte incîntat, dar nu dezarmează com
plect și cu un ton, care păstrează, din obișnuință, accente de 
indignare, îmi răspunde :

— Ei, ași! făcut... Pe dracu’I Mi-a trimis soră-tnea un 
palton vechiu al cumnatului și l-am prefăcut. Și ce crezi? 
Numai prefăcutul m’a ținut o sută de lei! Hoție adevărată. 
Te jefuesc toți ca ’n codru 1

— Da’ cel puțin ai lucru bun. Și are și guler de blană...
— Hm 1 Da... îngăimează domnul Stroian printre dinți. 

Mi-au rămas niște zdrențe dela vidrele celea, și, decît 8ă le 
arunc, am încercat să văd: n’oiu scoate ceva din ele ?... Am 
cusut petec de petec și abia mî-a eșit gulerașul ăsta...

La amintirea fabricării laborioase a guleruiu’, fața dom
nului Stroian se încrețește iar, cu multă amărăciune.
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— Cînd e mizerie, tot mizerie, degeaba I Uite, Nicu... 
șPa turnat acuma o blană, cu guler de biber... (Nicu e fratele 
demnului Stroian). Un guler, domnule, de-i trece peste că
ciulă, înțelegi ? De 1... dacă-i dâ mina... Da’ nu zice odată 
—eontinuă mai vehement domnul Stroian, după o scurtă tăcere 
—nu zice: Na-ți și ție, bre, o mie-două de lei, că știu că ai 
nevoe... Ți-ai găsit!...

Aici începe o lungă și des repetată poveste a multor în
datoriri, pe care el—domnul lancu Stroian—i le-a făcut iui 
frate-său în vremuri bune.

— Apoi zi „oameni“ șl dă-le pace ! închee dumnealui. 
Și pleacă îngurzit și amărît, uitfnd și de bucuria paltonului și 
de tot.

* « 4

A mai trecut o bucată de vreme. Intr’o dimineață aud » 
□âtae nervoasă în ușa de din dos. Pănă să zic «intră», dom
nul Stroian năvălește, ca scăpat din tun. Mai roșu, mai în
crețit, cu mustața mai zburlită ca totdeauna.

In loc de „buna-ziua“:
— Așa oameni, halal 1 Frate... cumnățică 1... Ce poamă»- 

domnule! Ce viperă!!
— Ce-i, domnule Stroian ? Ce ți s’a intîmplat ?
— Ce să fie ? Dăunăzi, cind am fost pe la dumneavoas

tră, am trecut și pe la Nicu, să-i spun ceva. Acasă era numai 
nevastă-sa; el se dusese în oraș. Ma primit, că o văzusem 
la fereastră și n’a avut încotro; da’ așa... cum știe ea să 
primească rudele. Eu am intrat în casă, ea abia a mormăit: 
«stai, te rog!» șl n’a mai scos o vorbă. Dar am băgat eu de 
samă, că toată vremea m’a măsurat și m'a fixat. Eu i-amspcs, 
înț legi? ce treabă aveam cu frate-meu și am plecat. -Azi... 
mă întîlnesc cu Nicu. Cum mă vede, se posomorăște și nici 
una, nici două: „Da’ bine, bre,—începe la mine,-ce dracu’ îmi 
faci istorii de astea? Eu mă uit la el. Zice: „Îmi scrie Jorj 
—ăsta e bestia de frate al nevesti-sa—îmi scrie Jorj că i-at 
tăiat din blănurile cele de vidră“. Eu... rămîn în.emnit și mâ 
uit lung la dînsul...

Amintindu-și scena, domnul Stroian fixează asupra mea 
niște ochi injectați și sălbateci. După o clipă de tăcere ur
mează :
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— Da, zice, îmi scrie Jorj șl-mi reproșează mie, că i-ai 
tăiat din blănuri...

Deodată glasul domnului Strolan se înalță, ca un muget 
fioros:

— Eu, mă? Eu?! Eu i-am tăiat din blănuri?..
Domnul Stroian se dă tot mai aproape de mine și mă fic- 

sează înspăimîntător, întocmai cum l-a fixat pe frate-său.
Apoi, cu glas mai potolit, îmi explică:
— Am înțeles că l-a descîntat păcătoasa ceia de cumna- 

tă-mea... zic: Poate faci aluzie la gulerașul âsia ? Păi, palto
nul așa mi l-a trimis Aglăița, cu guler cu tot!

Și domnul Stroian iar se uită fioros la mine.
Eu, n’am de lucru, nu mă rabdă inima șl zic:
— Ce vorbești, domnule Stroian? Păi, mie parcă ml-ai 

-spus zilele trecute, cînd venise vorba de guler, că l-ai făcut 
dumneta, din vidrele celea._

Domnul Stroian rămîne cîtevă clipe cu ochii holbați la 
mine. Incet-încet fața i se destinde... Un zîmbet plin de ne
vinovăție îl mișcă mustața căruntă și zburlită, și foarte domol 
aice:

— Serios?... Ți-am spus? Uite, vezi, nu știam... Uita
sem că țl-am spus. Ei, bată-le focu' de vidrei Vezi dum
neta cum se prostește omul?

Apoi, cu glas din ce în ce mai ridicat:
— Dar oricum, de ce să mă acuze el pe mine șl să se 

lase condus de bestiile de neamuri, pentru un fleac ca ăsta?

Cavalerism
Au pornit în excursie de o zi, pe la șapte ceasuri dimi

neața. Ușoara indispoziție a sculării prea timpurii s’a împrăș
tiat repede în răcoarea dimineții șl în adierile proaspete ale 
pădurii. Merg toți grămadă, vorbesc tare și în același timp 
șl—mai cu seamă—rîd mereu.

Peste vre-o două ceasuri rîsul și vorba mai contenesc, 
grupul se împrăștie.

O domnișoară caută să se răzlețească, să rămîe puțin mai 
în urmă. Un tînăr foarte curtenitor îi prinde numaidecât de 
veste :

— Ați ostenit, Domnișoară... Îmi dați voe să vă țin to
vărășie ?
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— Mulțumesc domnule, răspunde politicoasă fata. Nu e 
nevee să vă deranjați.

— Vai de mine, dudue... Mie fmi face cea mai mare 
plăcere.

— Dar vă asigur, domnule, că nu e nevoe și vă rog 
chiar să nu vă deranjați pentru mine.

- Domnișoară, răspunde tinărul cu hotărîre, cu imi fac 
din excursie o distracție, nu un scop. Cum credeți că ași a- 
vea nedelicateța să vă las singură ?

Domnișoara oftează înăbușit și tace.
— D-voastră ați făcut, desigur, multe excursii, reîncepe 

tinărul cu amabilitate, văzînd că lîncezește conversația.
— M-da...
— Și... ce preferați: Muntele ori marea?
— Prefer singurătatea, răspunde cam înțepat duduia, a 

cărei enervare se vădește tot mai mult și ’n mers și’n palidi
tatea, care-i înlocuește acum rozele din obraz.

Tînărul rostește cu gla3 scăzut și pătruns:
— Sînteți o fire melancolică, domnișoară...

— Și se pare că natura vă face și mai melancolică, a- 
dăogă el tot mai patetic, după o scurtă,tăcere. Și pe mine mă 
impresionează la fel natura... Sufletebr hoastre sînt înrudite... 
sînt făcute să se înțeleagă reciproc...

• — Da, se înțeleg perfect 1... Și cu nasul în batistă, fata 
caută să-și potolească o violentă izbucnire de ris.

— Ciudată mai e și fata asta! gîndeșie tinărul. Adică 
de ce o fl pufnind de ris, .așa, fără rost ?

Un prietin îi întrerupe nedumerirea strigindu-1 de de
parte :

— Mitică, vino te rog, să fii arbitru între domnișoara 
Mimi și mine.

Mitică nici nu-i răspunde și, întorcîndu-se spre tova
rășa lui:

— Scuză-1, domnișoară! E tare bun băîat Alecu ăsta, 
dar nu prea are f;nețe... N’are simțul situațiilor delicate...

1 ■ • • •
— Știu! Vrei să zici că e nepoliticos la culme faptul că 

mă cheamă, cînd mă vede în compania unei domnișoare...
— Nu, domnule! Nu voiam să spun asta! rostește ac

centuat domnișoara, privlndu-l drept în ochi.
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Și părăsind cărarea, apucă hotărît prin pădure.
Uimit și jignit, Mitică rămîne o clipă locului și urmărește 

pe fugară cu o privire plină de toate reproșurile:
— Asta trebue să fie nebună, îșl zice el. Pe onoarea 

mea dacă pricep...

Grădinarul
M’arn coborît încet în grădina înconjurată de zid stră- 

vechiu. Treptele de piatră, povîrnite într’o parte, sînt pe ju
mătate îngropate în pămint, de vreme. Mușchiul negru-ver- 
zui a crescut cu îmbelșugare printre lespezile de pe margini, 
pe unde nimeni nu calcă.

In urma mea aud un pas greoiu. II cunosc, fără să mai 
întorc capui. E pasul lui Moș Costache, grădinarul, care lu
crează cu ziua, azi aici, mîne aiurea...

Picioarele lui, îngreuiate de bărrînețe, calcă țapăn în ciz
mele grele, cu încrețituri mucegăite, care-i trec mai sus de ge
nunchi.

— Tare s’au mai stricat viile anul ăsta, Moș Costache, 
încep eu vorba.

— D’apoi ș’atîta ploae, Doamne iartă-măbombănește 
înfundat moșneagul, jțyire tocmai se plecase să zmulgă niște 
moh.r de pe un strat?

— Da' strugurii mai toți sînt buni; păcat numaî că n’au 
frunză.

— Nu-i nevoe... dac’au scăpat strugurii; da-i vorba mea 
că și strugurii îs păliți.

— Bine, dar chiar buni, dacă nu mai au frunze...
Moș Costache zîmbește:
— Da’ ce să facă cu frunza ?
Și acum, pentru întâia oară de cînd am început vorba, 

moșneagul mă învrednicește cu o privire, care-mi clatină pă
rerile mele și-mi dă ua respect necugetat pentru vechile lui 
cunoștințe g>âdînăreștî. Dar, ca să nu las vorba neisprăvită, 
îngîn și eu fără convingere:

— Păi, e nevoe și de frunze.. ca să se hrănească..
De astădată moșneagul rîde fără să se mai ascundă, pă- 

aă-l îneacă tusa. Liniștindu-se puțin, întreabă răgușit și în- 
Irerupt :

— Cu frunza?î... D’apoi rădăcina... ce treabă are?

■3
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Și pleacă, clătinînd din cap și trăgînd cu patimă dintr’un 
capăt umed și negru de țigară.

Moș Costache își cercetează sămănăturiie.
— Era să-mi prăpădească omida lot curechiul! Noroc 

di i-am prins de veste. O căciuîâ plină am dat pe foc.
— Tare bine; numai, uite... sint încă o sumedenie de 

fluturi...
— Ei, ș’apoi? Ce .strică fluturele?
— Apoi fluturele face ouă și din ouă es omizi, Moș 

Costache.
— Săracă lume I... Nu face fluturele omida. Omida sin

gură face cuiburi și se înmulțește.
De astădată moșneagul nu mai rîde; nici măcar nu zîm- 

bește. Se uită țintă și întunecat într’o parte. Eu tac, cumințită 
—cam tîrziu—de amintirea prea proaspătă a poveștii cu frun
zele. Iar Moș Costache mă las?*  în drum, cotește liniștit la 
dreapta, calcă mai apăsat și bombănește, ca pentru el singur:

— Apoi, dac’au agiuns acuma șl fluturii să facă omizi, are 
M fie râu pe lume, minca-o-ar ciorile de grădinărie I...

Dimineață...

Pătura moale de zăpadă, ce se prinsese de cu sară, s’a 
topit cătră ziuă. Pe străzile desfundate, unde șl unde, se mai 
zărește cîte un petec de albeață neprihănită. Încolo—noroiu. 
Doar mijlocul bomhat al drumului e mai zvîntat.

Abia s’a luminat de ziuă. Din cerul învăluit în neguri, 
din clipă în clipă stau să cadă fulgi de zăpadă, ori picături 
mărunte și înghețate.

Un scîrțîit prelung șl trăgănat vestește în tăcerea amor
țită, că strada se trezește. Doi boi slabi și bătrini se opin
tesc din răsputeri să tragă pe drumul hleios un car peste samă 
de încărcat cu lemne jilave. Omul, plin de noroi până mal 
sus de genunchi, e răzbătut de umezeală și întunecat la față 
ca vremea. Cînd și cinci ridică ochii din pămînt și atunci —tre
zit din cine știe ce gînduri otrăvite—lovește ’n bol. O fi per- 
dut biciul pe undeva, în drumul lung de noapte, și acum își 
bate boii cu un gătej gros și noduros, ales dintre lemnele 
din car.

Loviturile cad cu un zgomot surd pe spinarea boilor. Cel
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din stînga—cel mai des lovit, că e mai Ia îndămîna omultrf— 
îți adună puterile, întinde gîtul, crezind că va izbuti să scape 
de apăsarea veșnică de pe grumaji. Cu ochii lui mari și luci
tori, ca de gelatină neagră, cercetează drumul nesfîrșit...

Un cine ciobănesc, cu blana albă și moale, plin de glod 
pe picioare și pe pîntece, se ține cîtva timp pe lîngă car. Dar 
merge silnic și mereu întoarce capul în urmă, cu ochi p'ini de 
neliniște și de amărăciune. Se ține pe lingă carul străin, ca 
să nu se simtă de tot stingher și fără ocrotire în tîrgtil mare 
și plin de tot felul de primejdii.

Înaintea carului, la tot pasul, se împrăștie grupuri mici 
de vrăbii, care după un zbor de o clipă, se lasă mai departe, 
tn mijlocul drumului. Cu sărituri febrile, zburătoarele mici ș*  
îndrăznețe camă și aleg cu ciocul fire de ovăz, în lungul dru
mului, pe unde se cunoaște că au trecut cai...

Ciori multe vin de departe, de peste deal, se rotesc in 
zbor și se strigă cu croncănituri aspre.

Din urma carului se aude alt scîrțîit prelung. Cinele se 
oprește brusc, ciulește urechile...

O căruță, încărcată cu felurite lucruri, care abia se văd 
de subt fin, vine domol, trasă de un căluț rustic, modest, cu
minte.

Sus, pe fîn, cîieya gîște, albind pe zarea mohorîtă, stau 
impasibile în înveiișul lor compact de pene, cu gîturile sime
tric arcuite, cu capetele îndreptate în aceiași parte. Numai la 
hopuri, gîturile lor se clatină toate în apelași timp, ca niște 
lujere bătute de vînt.

Și, din bolta de cenușă udă. începe să ningă iar, încet..

Domnișoara Sally

«Domnișoara Sally, croitoreasă, strada Orient No. 6...»
Aveam mai demult adresa asta. Intr’o sară de toamnă 

am pornit s’o găsesc. Din stradă în stradă, întrebînd pe li
nul și pe altul, m’am pomenit în inima cartierului ovreesc să
rac: Străzi înguste, pe care noroiul nu se mai zvintă, case 
îngrămădite, curți strimte și murdare, fără un pom, fără un 
fir de iarbă; odăițe 3ubt pămînt, în care cobori pe trei-patru 
trepte putrezite...

Se aprindeau lămpi'e. Prin geamul stropit al unei cafe
nele mici se zăreau, îngrămădiți la ceai și la domino, zidari ca
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hainele scorțoase de tencuială șl hamali încinși pela mijloc cu 
taniiie groase, cu care coboară vasele in pivnițe. Prăvălioare 
murdare își arătau in lumina gălbue rafturile pline de mărfuri 
vechi, cu miros Înecăclo3 de blănuri și de încălțăminte înde
lung purta'e; odăi de iocuit, ocupate aproape pe jumătate de 
4te un pat mare, cu perne multe, erau Însuflețite de neastîm- 
părul copiilor numeroși, slabi și febrili.

Ocolind un han vechiu, am ajuns însfirșit într’o ulicioară 
țâră trotuar: strada Orient. Am găsit ușor numărul6, — o casă dă
răpănată, cu două rinduri. Jos prăvălii. Urc scările și bat la 
prima ușă, care se deschide in aceiași clipă, dînd drumul în. 
frigul de afară unui val de aer cald și înăbușitor. O fetiță 
își arată capul creț prin ușă.

— Domnișoara Sally?
- Aici. Poftiți.
Intrai și abia mă putui strecura printre scaunele de lemn, 

fără spătar, pe care—aplecate cela mijloc—coseau de zor vre-o 
trei fetițe. Amețită de zgomotul celor două mașini la care, subt 
lumina slabă a lămpii, lucrau două fete mai răsărite, caut să 
zăresc pe cineva mai mare. Din fund văd că se îndreaptă spre 
tnine o făptură foarte mică și slabă, cu fața trasă și veștedă, 
îmbrăcată într’un capot ponosit.

— Eu sfnt Domnișoara Sally. Ce doriți? mă întreabă 
minuscula patroană de atelier, cu un glas subțirel și slab, pe 
care nici nu l-ași fi auzit, dacă mașinele nu și-ar fi întrerupt 
pe cîteva minute zbîrnîitul asurzitor.

Foarte dezamăgită de înfățișarea ei firavă, legai cu greu 
cîteva vorbe, mai mult de mintuială:

— Mi-a dat cineva adresa d-tale. Poate să am ceva de 
lucru... și am volt să știu unde stai și dacă ai timp...

— De ce aveți nevoe?
— Vezi că... acum am nevoe de ceva cam greu de făcut.
— Și ce?... Poate n’aveți încredere?
Pometele accentuate de slăbiciune se pătează cu roș-vio- 

iet pe fața pală a domnișoarei Sally și, fără alt cuvînt de pro
testare, o văd că deschide cu grabă un garderob și cu mini 
îndemînatice începe să desfășoare înaintea mea bucăți felurite 
de stofe fine și de mătăsuri scumpe.

— Bine, domnișoară Sally; nu te supăra, dar să-ți spun 
drept... te-am văzut așa de mititică...

3
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Tonul meu, mai mult decft vorbei^, a frnpâcat-o.
— Șl dacă sfnt mică... Las’, o să vedeți d-voastrâ, dacă 

n’&veți si fiți mulflmițl...

Ne-am înțeles numaidecît clnd să vie la mlHe și am 
plecat

Până acasă ml s’a părut că tot respir aerul greu din o 
dălța prea caldă, în care se deslușea mirosul amețitor de căr 
huni.

Domnișoara Saliy a venit la ceasul șl in ziua hotărită și 
Jupă acela, întotdeauna cu aceiași exactitate.

Mînile el mici, ca de copil, aranjează cu o îndemînare 
miraculoasă muselinurlle străvezii de vară, stofele moi și căl
duroase de Iarnă. In timp ce ea corectează pe corp lucra ■ 
făcut acasă, eu încerc să leg o conversație, des întreruptă, și 
maî totdeauna acefcșl:

— Ce-al mai făcut, domnișoară Saliy, de clnd nu ne-an 
văzut?

— Mulțumesc lui Dumnezeu... bine...
Ai mult de lucru ?

— Slavă fui Dumnezeu; numai să fiu eu sănătoasă...
Din puținele ei vorbe și mai ales din întreaga ei înfăți 

șare—dela ochii încercănați, până la minile străvezii—înțelegi 
viața de muncă neîntreruptă și istovitoare, în care singura Iu 
mină e ziua de Sîmbătă, cu somn mai îndelung, cu mîncare 
mal bună, plimbare și cinematograf după amează. Altceva nu-m1 
spune nimic domnișoara Saliy, și mă întreb adese ce-o leagă 
de viață și ce o face să meargă înainte ?

Cînd vine cu lucrul gata, intră tăcută și preocupată. Des 
face cu infinite precauții pachetul, scoate haina, o scutură pu
țin, o privește lung... In sfîrșit se hotărăște să te îmbrace. 
Nici n’o simți cum se mișcă de ușor în juru-țl, cum închee și 
aranjează cele mat complicate combinații ale modei și niciodată 
haina nu va veni așa de minunat, ca de data asta, cînd ți-o 
pune ea. In clipa asta solemnă glasul domnișoarei Saliy se ri
dică, zugrumat puțin de emoție:

Vă place?
— E foarte bine, domnișoară Saliy,
Domnișoara Saliy se rumenește ușor.
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— Vedeți ,., D-voastr5 ați crezu*  că ut» știe nimica dom- 
cfșoara Satîy...

După an! de zile, nu scapă prilejui să-ml amintească Jig
nirea, ce i-am adus-o întâia oară cu neîncrederea mea.

— Lasă, domnișoară Sally... Uite, bea un ceai, să te mai 
încălzești.. Șl eu am să-ți ciot ceva la piano. Iți place e’a.s- 
ctțlți ?

Surprinsă, îm? răspunde trâgănat și stînjenlt:
— Da...
Ciad sfirșesc, mă întorc spre ea. O văd mai rumen?, cu 

ortvlrea țintă, cu ceașca de ceai neatinsă în fața ei.
— Țl-a pTku*  domnișoară Sally ?
T resare,
- - Va! parcă eram ia cinematograf...

Domnișoara Sally e pentru întâ;a oară neexactâ. O aș
tept în zădar de vre-o două săptămîni. In sfîrșit, iat-ol... Dar

* parcă e schimbată : mai îndrăzneață, mai tînără, parcă șî mai
înaltă

— Domnișoară Sally, s’.nt supărată pe mata. De ce m’ai 
o fnt’.rziat atiti? X

- Imi pare rău ; nu vă supărați... Da’ am avut de lucru... 
Chiar tonul răspunsului e altul, decît cel obișnuit. E mai 

vesel și mai ferm, 11 același timp.
Șl m’al lăsat pe mine la o parte, pentru alții ?.,. Asta 

nu-l frumos, domnișoară Sally.
- Chiar pentrn mine am avut de lucru, îmi răspunde 

domnișoara Sally; și zîmb^ște, roșindu-se.
De bună seamă, cîntă o bucurie în sufletul ei.
— Dar ce glnduri al. domnișoară Sally? Poate te logo

dești?
Fața ei se face gravă, ca să-mi răspundă: /
— Sînt logodită de-acu’,-—de șase ani... Și acum a dat 

Dumnezeu și am început să primesc iar scrisori dela lo- 
godnicu

— Dar logodnicul nu ți-e aici?
— Nu. E la America, de șase ani...

. Domnișoara SaUy rămîne cîteva clipe cu gîndul dus. Zlm- 
bește far*

- J
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— îmi scrie așa frumos’... „Sahcă dragă“... Și-mi trimite 
o mie de franci...

Intr’o Simbătă sara, domnișoara Sally trece pe ia mine, 
să-mi dea un răspuns. Poartă rochie de mătasă, pălărie ele
gantă, pantofi de lac, mici ca niște jucării.

— Unde te duci așa frumos gătită, domnișoară Sally?
Toată fața-i e luminată și-i strălucesc ochii, ca de friguri
— Mă duc la teatrul...
Peste vre-o două zile, cînd vine la încercat, o Întreb
— Ei, cum a fost la teatru, domnișoară Sally?
— Vai, a fost așa frumos 1... Era chiar pe teatru... Și ac

tori adevărați. A venit o actrița mare, de ale noastre. Aș» 
elegantăI... Da’ n’au mers numai Evrei; a mers toată lumea<

Domnișoara Sally s’a oprit din cusut. O muncesc gin 
duri.'e.

— Am plătit doisprezece franci un ioc. Da’ joacă ian 
bine. Așa o piesă... cu dragoste...

Domnișoara Sally se înroșește de plăcere retrospectivă
— Și era așa elegantă I.. Avea niște toalete...
Glasul i se stringe în gitkj și nu-șl poate complecta ad

mirația, decît printr’o fluturare în gol a mînli drepte. Zîmbl- 
toare și înfrigurată, prinde in neștire dteva ace în stofă ș> 
ie scoate numaidecît. Simt că nar vrea să sfirșească vorbi*  
începută și, ca să-i prelungesc plăcerea, îi spun:

— M’asi duce și eu s’o văd. Cînd mai joacă oare?
— Joacă deja și diseară, Îmi răspunde ea cu grabă. Să 

vâ duceți chiar, zău, să vă duceji... Așa o femee frumoasă ș 
elegantă... parcă-i dela cinematograf...

Domnișoara Sally e tot mai ocupată cu pregătirea zes 
trei. Și-a lăsat toate clientele și doar mie îmi mai lucrează 
printr’o favoare specială. Conversațiile noastre se învîrt acum 
în jurul aceluiași subiect.

— Țf-a mai scris logodnicul, domnișoară Sally?
— Am primit deja șl eri o scrisoare... și fotografie...
— E bine?
- Așa frumos I... Am s’aduc... să vedeți și d-voustră...
— Și... pleci, domnișoară Sally?
— Dacă mi-o ajuta Dumnezeu, trebue să primesc bile? 

plâth dela logodoi.u*,  și am să plec.



Kt« SUi»TB 37

** *

A plecat demult domnișoara Sally... A părăsit—probabil 
pentru totdeauna —odăița strimtă, cartierul murdar șl orașul, 
peste barierele căruia nici nu călcase pănă acum. Am urmă- 
Ht-o un timp cu gîndul t La București... stă vre-o trei zile. La 
Paris vre-o sâptămînă, In așteptarea plecării vaporului din 
Havre... Apoi a căzut in vina celor depărtați. Am ultat-o.

Un plic timbrat din New-York ml-a readus-o azi întreagă 
i.(ț minte..

A ajuns ia țintă, a scăpat de muncă și de sărăcie șl tră 
ește într’ttn ora? minunat, în care e frumos de tot, așa fru
mos... ca ia cinematograf

Ofncă

— «Strugurii 1 Hal ia struguri d’ăia buni! Prune-prune!
Să dormi cît de adine, sari ars.
Așa își vestește sosirea, mai în fiecare dimineață, Dincă 

jegustor de trufandale, oltean pripășit în tirgul nostru de pe 
vremea refugiului. Nici n’așteaptă bine să-l chemi, își pune 
coșurile jos și cu o adevărată artă te silește să cumperi mal 
nult decît iți trebue și chiar ce nu-ți trebue. Are Dincă o siă 
biciune mare pentru cuvinte «radicale', cu care își împestri
țează vorbirea, de-l imposibil să l reziști.

— Splendide, duduel Pe onoarea mea! Gustați numai din 
prunele astea.

In dreptul curții vecine se înalță puțin și aruncă peste 
gard o privire cercetătoare. Se. vede că dorm toți al casei 
Dincă pornește înainte, împlngînd spre-ceafă, cu un fel de ne- 
az disprețuitor, căciula țuguiată de miel. Nu-i e lui atît că n‘a 

făcut vînzare, cît ii e că n’a mai ușurat greutatea de pe umeri
Un vă! subțire, ca de fum, stă în aer, de-a lungul străzii 

□e peste dealul din fund o rază de soare, lungă, roșiatică, îm
punge vîrful castanilor bătrîni; alta, pune o pată de aur palid 
drept pe turla bisericii din vale.

Cu același pas legănat, Dincă trece acum pe ceila.lt tro- 
uar și se oprește la o casă cu ferestrele în stradă Privește 
□ discret pe geam și strigă

— Dudue Ra„.a...lul
Chemarea. începută cu glas bărbătesc-normal, sfîrșește 

ceila.lt
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prlntr’un „falset“ răgușit, cu totul nepotrtvît cu structura rna- 
dvă a Iul Dlncă.

— Nu doriți?...
Un glas subțire lasă să străbată până afară cîteva su 

nete , răzlețe, din care totuși Dlncă înțelege un retuș.
— Îmi pare rău... Săru’ mina!
Șl pornește, oftînd, mai departe.
Mai la deal, o gospodină a eșlt in poartă, legată cu a« 

la cap, cu șalul pe umeri, cu papuci in picioare
Dlncă saltă coșurile și grăbește pasul.
— Săru’ mfnal zice el.
Se apleacă din dreapta, până ee coșul din țață atinge 

troioarul, apoi aduce cobilița peste cap și sloboade din cirllg 
și celalalt coș, alături de cel dintăiu.

— Poftiți, eoniță—
Gospodina, femee cam In virată, dar volnică și bine ți

nută, își dă sama.dintr’o singură privire ageră, ce fel de marfă 
și anume de ce calitate, are Dlncă pe ziua de azi. Apoi, eo 
autoritatea îngăduitoare, pe care i-o dă lunga ei practică ou 
negustori de tot felul, iucepe cu o voce gravă, potrivită at> 
chipul el șl mal ales cu gura cărnoasă, umbrită ușurel de us 
puf brun:

— Da’ știi, domnule Dinei, una ? Dâunâzi mi-au ești dow£ 
ouă mai puțin la număr.

— Indiferent, conlțăl Zău, credeți-mâ: indiferent... fără 
voe... vă împlinesc eu lipsa, altădată.

— Unt al? mai întreabă cucoana, zimbind.
Dlncă ridică niște frunze de nuc șl dezvelește ctteva bo

țuri de unt, învelite în efrpe albe și jilave.
— Poftiți, conlțăl Ceva fin de tot 1 Poftiți, mă rog, gus 

tați. Splendid 1
In clipa asta, dlntr’un coridor, izbucnește afară un cățe; 

alb. lățos și creț, cu ochii roșii și coada stufoasă. Se reped« 
la Dlncă, II apucă din fugă cu gura de cizmă și latră, tușește, 
strănută, se înăbușe de enervare. Cînd însfjrșlt s'a mai potr<- 
trt, Dincă rîde ușurel spre cucoană.

— E foarte Inimos 1 zice e coana.
- Era să mă rupâl compiectează Dtocă dto eompk 

?.ență.
„ — Ași lua vre-o două chilograme, zice cocoana, revenire 

ia unt. Dar te rog să mi-l faci ca pentru mine, ci» prețul dfc
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Dincă se bate cu palma in piept:
— Se poate, conițâ?-și privește sașiu șl stăruitor iu 

»chii cucoanei Dar ași fi un mizerabil, să iau tocmai dela 
d-voastră mai mult Se poate? In prețul costului, conițâV. în 
prețul costului...

Cucoana zlmbește Iar, cu îngăduință.
Tot vorbind, Dinei scoate balanța dintr’un coș, zurnuind 

eu vehemență lanțurile și apucă delicat un boț de unt între 
degete, să-1 ctntirească.

Gustatul untului, cîntâreala, plata, se sflrșesc fa liniște. 
Dinca petrece cirligele cobiliții în toartele coșurilor, ie aburcă 
dela pămînt, gratifică pe cucoană cu un „săru’ mina*  foarte 
dulce §1 pleacă, legănîndu-se.

Dintr’o curte, întunecată de prea mulți arbori se aude 
un glas subțire și enervat:

— Domnule Dincă 1 Domnule Dincă !
— Săru’ mina... îndată 1...
Din gură zice pripit «îndată», dar din pas Dincă o mai 

-slăbește. Se știe el, pesemne, cu musca pe căciulă și are așa 
un fel de presimțire vagă. In sfirșit, tot trebue s’ajungâ, până 
la urmă.

Din umbra copacilor ese la iveală o cuconiță mică, blondă 
irizată, care începe numaidecît cu volubilitate:

— Păi bine, domnule Dincă, dumneata mi-ai dat dăunâzi 
patru raci la franc. Nu-i așa? Patru raci ia franc. Și o prie
tină a mea mi-a spns chiar în ziua aceia că ea a luat ito 
piață doisprezece la franc. Asta e prea de tot 1

Cuconița ar mai spune multe, dar n’o mai ajută glasul și 
*e oprește puțin să respire.

Dincă stă înaintea ei mut de su priză prefăcută , coșurlte 
parcă și-au lungit legăturile și atîrnă triste in jos, aproape 
»'atingă trotuarul cu fundul. In sffrșlt prinde și Dincă un mo
ment și izbucnește:

— Manopere, coniță! Astea-s manoperei Vă spun eo> 
pe onoarea raeaî

— Cum manopere ? Ce manopere ? Mie mi-a spus wa- 
dam’ Sfetcu... Doar n’o să-mi spue minciuni. Ș’apoi ce-ar a 
vea ea cu dum teta ? Nici nu te cunoaște...

Glasul foarte îndurerat ai lui Dincă răzbate dfa nou cu 
greu prin vîrtejui de vorbe ale cucoanei:

™ Manopere, cuconiță... Ca să se lande» Așa-a -cw*  
i»eie... Nu știn eu?.*
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De departe, din cine știe ce ogradă, răsună fără veste tw 
liniștea dimineții un cutcudăcit aprig de găină, alungată depe 
cuibar.

După o tăcere, Dincă fntreabă cu blînde{e :
— Azi nu luați nimic?.. N’aveți necesitate?...
Cucoana a pornit spre casă. Din virful buzelor abia îl 

învrednicește pe Dincă cu un «Nu» scurt, și dispare printre 
copaci. Dincă a pornit și ei. Dar ctnd să treacă drumul, mat 
strigă odată, cu glas obidit:

— Manopere, coniță... aș fi o canalie... tocmai pe dum 
neavoastră...

Cuvintele lui se pierd, ca într’un culuar, pe strada strimt’ 
și lăturalnică, pe care cotește acum. In pervazul unii porți îl 
așteaptă o slujnlcuță tînără.

— Ce bunătăți mai ai pe ziua de azi, domnule Dincă? b 
sirigă de departe fata, cu îndrăzneală.

Lui Dincă îi rid ochii și mustața 1 se mișcă ușor de-a 
supra gurii. într’un început de zîmbet. Dar răspunde moro 
cănos:

— Vezi să nu-țl strepezești dinții... Încă mal ai nas să 
întrebi?

Fata face ochii mari și mirați.
— Ce te zgîești așa ? întreabă Dincă, oprindu-se în drep 

tui ti. Nu ml-ai șterpi lit tu dăunăzi un ou ?
— Ia, lasă, domnule Dincă, nu mai fii așa hapsîn! Dă-m*  

și mie vre-un cîrcel de poamă !—și fata s’apleacă repede spre 
coș, cu mîna întinsă

— Nu pune laba 1 zice domnul Dincă, dîndu-l o bleandă. 
Las că-ți aduc eu diseară un strugure d’ăia marii, dacă nu mai 
faci pe-a dracului. Acu’, n’avem vreme de amor...

— Auzi, păcătosul! zice cu indignare fata, care zărise 
de-asupra gardului capul buhos al bucătăresei de peste drum

Dar capul dispare și fata, potolită subit, se nită c’un 
zîmbet în urma Olteanului, care grăbește pasul în susul străzii..

Tîrziu, pela amiază, domnul Dincă trece iară pela poarta 
noastră. Cu același mers legănat își duce coșurde goale, în 
care a rămas numai balanța și hîrtille de jurnal, colorate roșu 
ori vînăt de zeama fructelor, ori. pc alocurea cu pete de unt. 
transparente...

Lucia Mantu



Primăvară

Lui Demosteee 8otez

Căru{e cu gunoae au huruit pe străzi,
Șl s’au întins ia soare cîni galbeni prin ogrăzi. .

4

Iși umflă vîntul nările, s'aducă
Miros de baltă prin grădini;
Și cerul ca o pajiște la soare
Se usucă... • ’ ; “

iar nourii prin colturi de zări s’au mistuit
Cum, jos, pe cîmp omătul s’a topit,..

In tirg, tărăncile cu picioare goale
Au s’aducă smîntină proaspătă în oale
De lut, acoperite cu brustur clăpăug...
Pe maidane au să înflorească spinii
Cu florile ca niște răni...
Pe frînghii zdrenturoase au început vecinii
Să-și scoată hainele la soare...

E-atit de vesel cerul! și parcă-l sărbătoare 
în fiecare zi...

Miros de verde umed iți întră 'n piept, și sorbi 
Adine și larg văzduhul amestecat cu soare...



Au început să se ridke schele
Cu scripete care atîrnă
Ca niște Bpînzurătorl...
Orașo-I plin de salahori.,

Pe străzi pustii cu arbori zdrențăroși 
S'aud flașnete gîngave, spre sară, 
Karrase-acoo parcă de-astă-toamnâ...

Și trec înmormintări de oftigoși,
.— Din cei care-au uitat si moară 
Aetă-toamnă...

/ .

Romanță

M1-e bolnav cugetul și-aș vrea să-i rup. 
Cum rupi unul painjen un picior...
Și sufletul mă doare—ca un trup 1
Din mine-aș vrea să-l scot, și să-l ohjoî 
Să nu-l mai simt în mine cum se sbate,
— Ci să-l ucid și să-1 încarc în spate 
Sâ-i svirl în gîrlă și să-i cîni pe mai 
în violet minor,
Cum ciatâ viatul ciad pe-aproapie-toata^ .

Mvs serile pustii ca niște case
Ca geamuri scoase
Și pereții goi .
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Ml-s nopțile adinei ea niște mări
Pe care merg corăbii cu felinare verși, , 
Deschise bine
Ca niște nări
Să soarbă zările cîte-an mai rămas in mine...

Ohe I ohe I corăbierll
Tăcerii!
Strigoi bătrini. ce câutați penatei ?
Cu ochii voștri ca niște licurici,
Cu mtaile voastre ca niște odgoane
De prins în ele suflete sărmane?
Sufletul meu ? l-am dat la cîni, 
Strigoi bătrfniL.
Ohe 1 obe I corâbierii
Tăcerii!
Bătrini strigoi, 
întoarceți prorei*  ’napoil 
Eu nu mai atn ce să vorbesc cu voi..

AL A. Phiiippide



Ș atunci I

Radu rămase pentru vacanța cea mare, în orașul în care 
urma cursurile la universitate, chipurile ca să-și pregătească mat 
temeinic examenele de toamnă, împreună cu doi prietini, Mir 
cea și Dan. Adevărata pricină insă, a statornicirii iui cit și a to
varășilor de învățătură, se numea Mira: o colegă a lor, care Io 
cula în același oraș, ttrmînd să-și petreacă vacanța tot acok).

Cu toții o socoteau cam intr’o ureche, răutăcioasă, cuteză 
(oare, șl totuși, sau poate tocmai de asta, nu se puteau lipsi de 
ea, O văzuseră dintru’ntâiu, intr’o sală de curs. Profesorul nu in
trase încă. Ședea singură, la un capăt de bancă goală, șl nu 
părea cîtuși de puțin stingherită in mulțimea gălăgioasă a băe 
ților,—dimpotrivă. Deși nu frumoasă, o deosebiră îndată. Poate 
fiindcă era singura fată din toată sala, sau poate mai degrabă, 
din pricina părului: Avea capul instrugurat pe de-antregul de 
cîrilonți roșeați de tot, ceiace ii dădea cînd înfățișarea masivă 
a unor intortochieri de aramă ruginie, cînd înfățișarea plăpîndS 
a unui jar abia înflăcărat. Părul aceîa îți stirnea delaolaltă, 
pofta să-i desmlerzi ca pe un mielușel și teama să nu te frigt

Cel mai îndrăzneț dintre ei, Mircea, o privi stăruitor. Des 
coperlndu-i privirea, ea se apără cu mîna, ca de o muscă, buf
nind de ris. Apoi iși aplecă pieziș, capul, închise puțin ochiul 
sting încrețind obrazul, îl deschise mare pe celălalt, și privi țintă 
pe Mircea. Ochiul deschis iși arăta astfel verdele auriu, jilav, 
puțin bulbucat, de poamă turcească, f ra drăgălașă, șl atîta În
fruntare se vădea în chipul ei, Inctr privirea ochiului deschis a- 
părea ca un monoclu purtat de un copil răsfățat.

Imblet de această primire, Mircea se îndreptă spre banc;’ 
el, făcîndu-și loc printre băeți; ceilalți doi ii urmară deaproape, 
nebăgind de samă că larma se mai potolise. Ajuns in dreptui 
ei, Mircea se aplecă, din cale-afară de cuviincios, spunînd 
„Domnișoară, ertați-ne că vă supărăm; prietinii mei șl cu mîne 
vă rugăm respectuos, să ne faceți loc alături de dumneavoastră."

Cu un surîs pe buze, ea se dădu la o parte; Mircea trecu 
Cînd ceilalți doi dădură să treacă, ea ii împiedică, luîndu-și io 
cui, și le spuse cu glas tare: „îngăduiți-ml, domnilor, o vedic 
deprindere nu pot suferi cînil cu coadă. Deoarece domnul s’s

e
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așezat ? lături de mine, vă rog să treceți în banca din urmă 
Astfel, domnul—îl arăta pe Mircea — va fi berc, și eu impâ- 
eatăl"

Un hohot de rîs școlăresc izbucni de pretutindeni; intra- 
<ea profesorului spori hazul și mai ales obrăznicia vorbelor ei

Deatunci, încetul cu încetul, indurînd fără să știe cum, 
toate necuviințele cu care îi întlmpina și îi alunga, se întovără
șiră cu Mira. Felul în care ii orinduise în bănci, râmase de po
mma șl același deahmgul anului. Zilnic le făcea alte necazuri, 
alte biâstămățij. șl totuși nu se dădeau duși. Ce e drept, Mir- 
«ea și cu Dan — Radu era mai timid — o răsplăteau cu priso- 
Mnță.

Și iată că odată anul școlar împlinit, se botărfră 6â rru mat 
piect, numai ca să rămie cu ea.

il
»Play...- 
-Ready..." 
Pălmuită de racheta Mirei, mingea o zbughi, albind prin aer. 

ta un pîntec de rindunică ; filetul îi ciungi zborul năuc ; iiicikitâ 
în năvod, zvicni, și căzu zbuciumindu-se in salturi bunduce.

„Piay*...  înălțată în vîrful pantofilor albi, strîngind în mină’
* minerul rachetei adusă deasupra umărului, cu trupul încordat ca 

pentru fugă, Mira lovi a doua minge care descrise o creangă în
covoiată vloiu, din capătul căreia racheta lui Mircea culese, zvîr- 
tind înapoi, elasticul rod. Mira luă un „dnfe*,  și mingea se ar-

* eut in lung deasupra filetuiui, ca o spinare de ogar în salt, im
proșcată din nou din racheta lui Radu iu racheta lui Dan....

Alergau necontenit, infruntînd zăduful, și jocul înfierbîntat 
»rărea o sfadă de mingi ațîțată de ei. Pantofii albi se zbuciumau 
de colo-colo. afumindu-se de colb, ca niște pescăruși robiți pă- 
mîntului care ii surghiunise în vrăjitoreștile dreptunghiuri de var

„Game...“ Glasul Mirei sună cuvîntul de biruință, iși zvir*  
dee pălăria și racheta, și sta dreaptă, sclipind de neastimpăr 
cu pârul sonor de soare, ca un drăgălaș sceptru ai zburdăini- 
Hei. Cu toți erau o apă. Se tolăniră pe iarbă ia umbra copăce
ilor ale căror frunzișuri întunecate se ingînau cu frunzișul de 
«oare al amiezii. Li se băteau inimile așa de tare incit li se pă
rea că pâmintul zvjcnește subt ei. Chipul aprins ai Mirei, apă
rea în risipa cirhonților, ca un măr domnesc căzut in iarbă, cu 
o crenguță de frunze tomnatece. Dan prinse un fluture șl i-l 
zvirii. Ea îl culese, șl începu să-și dezmierde obrajii cu aripele 
prăfuite : „Mulțumesc pentru pudră, Dunl“ și azvîrlindu-l o 
snuscă moartă :—lată în schimb, un „grain6 de beauté“. Mircea, 
eu un fir de iarbă intre buze, imita răgușeaia cucoșilor. Radu 
iși zăbrelise chipul opărit de căldură, subt rachetă.

in preajma lor iarba răsuna ca un zvon de drimbe și de 
«bîrnîitorl de zmeu ; în depărtare țkiia ca o sărutare pe ureche. Stră
veziile pîlpiirî ale văzduhului, păreau flăcări de vint...
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Tac .. tac, tac-tac, tac-iac-ctac-ctac-ctacatacataca... prlpitf. 
ca o grindină, toaca bisericii din apropiere, giăsuia de amiază 
Mircea, cu minile pîlnie in jurul gurii căscate, o ingtaă 
orăcâind din gît ; Dan ii ținu isonul. Mira se ridică, privi crucea 
bisericii,'înspicată de soare, făcu o cruce cucernică, apoi îi mâsurt 
pe toți zlmbind disprețuitor, și se tolăni Iară. îndată după ca. 
ae ridică și Mircea, cu racheta in mină : se înălță în vîrful pi
cioarelor, ridică racheta arculndu-și puțin trupul, iși împreună 
degetele mini! stingi, aduclndu-le în dreptul rachetei ; șl făcind 
seninul unei cruci mărunte inlăuntrul acestei paranteze amenin
țătoare, îl lovi cu putere spre Mira, chiuind un „play“. Radu, 
care urmărindu-l de jos ișl luase racheta, se făcu că-l răspunde 
prinzlnd închipuitul salt al crucii. Mira îi privi pe amîndot. 
rind pe rind, și spuse: „Voi doi sînteți prea neghiobi ca să 
credeți 1“ Și intorcindu-șl capul câtră Radu : „Și Radu e prea 
prostuț ca să nu creadă 1“ Mircea și Dan bufniră de rîs. Radu se 
înroși, și sufletul lui asemenea, de rușinea chipului I se părea 
că dăduse în vileag, din pricina Mirei, un statornic zbucium 15 
nutrie : teama că-i prost întețită de teama de a nu părea ast
fel. Ar fi vrut să-i răspundă o obrăznicie nemaipomenită și tot 
odată foarte de duh, care să-l răzbune și să le dovedească a- 
mlndurora, că vorbele Mire! erau o glumă șl nimic mai mult. Dai 
nu izbuti, și nici n'avu răgaz, căci Mira, lulnd un aer grav, U 
privi In ochi ; „Radule, spune-mi drept, crezi, sau nu cr«l 
tn Dumnezeu ?“ Radu simți că roșața obrajilor sporeșh- 
De teamă să nu bllbîe, șl vrtnd să pară cinic, făcu sem 
nul crucii în dreptul buzelor și suflă în ei ca într’un puf de pă 
pădie. Socotea, de altfel, că nu miuțise ; la drept vorbind nu 
hotărise niciodată dacă are sau nu, credință... dar astăzi doar 
proștii mai cred I

— Vrasăzicâ nu crezi 1 — se răsti Mira cătră el. — Btaef. 
Atunci ai să mi-o dovedești. Să te juri pe... adică no, dacă ne 
crezi, n’ai pe ce să te juri 1“ Iși încreți fruntea, aplecindu-șt 
capul, cbibzui, ș'apoi sări în sus, deodată : „Am găsit, am gă
sit ! Cu toți după mine.“ Și o luă h goană. Trustrei, strìnger# 
fn grabă, la un loc, surtucile, păiărilie și rachetele, și o porniră 
cupă Mira al cărei păr, zărit din fugă, apărea pe subt umbrare, 
ca un neastîmpăr de veveriță, și prin soare, ca zurgălăi de aur 
O ajunseră tocmai clnd Incălecase băețește, sprljlutadu-se cu 
minile, gardul care despărțea gradina, de cimitir ; Mircea șl Daa 
îl săriră pe întrecute; Radu, mai greolu, fși făcu ioc prlntr‘» 
spărtură. Și ceata se năpusti, rîztnd și chiuind, după Mira pria- 
tre crucile ingindurate. Niciunul nu știa ce năzbitie mai năses- 
cise zvăpăiata lor căpetenie. Se opriră gîtiind, nădușiți, în fața 
păreteiul de coastă ai bisericii. Mira îl pofti, cu mina, să se a- 
șeze pe Iarbă.

Paretele ostenit, dărăpănat, scofìlcU, strălucea în soare ca 
un biet obraz de iepros pe care vacile Itamnului inchipuhu dire 
de stage scurse al neșterse de nimeni
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Mira, tn picioare, făcîndu-ie față, zise răspicat: „Acum 
'•■mi pane Ia încercare făgăduința lui Radu; dacă nu crede, va 
scuipa zidul bisericii, altei e un mlnciunos și un nemernic/' 11 
sclipeau ochii, de minie, dar buzele păreau că abia Iși stăpî- 
oesc risui.

Radu dădu din umeri, cam stingherit. Mircea încuviință pe 
lAlra: „Da, da, are dreptate, așa-4..." Urmă o clipă de tăcere In 
rrebătoare. Lui Radu i se stritise inima.

Mira, cu o pornire neobișnuită, îșl repetă ultimele vorbe 
Ceilalți începură să-l măsoare pe Radu, cam ironic. Radu se 
tulbura : i se părea ci privirile celorlalți II urecheau. li cuprinse 
o minie oarbă împotriva bisericii. Se sculă apucat, și făcu un 
pas spre zid. Mira se dădu înapoi. Toți așteptau, cu ochii țintă 
la Radu. In cimitir răsuna risui mărunt al erburilor. Pe o fereas
tră deschisă, sus, veni o șoaptă de răcoare tămiioasâ.

Ne mai văzind privirile celorlalți, avind în față doar părv- 
tele bisericii, lui Radu i se păru că cerul și pămîntul au încre
menit, in așteptarea unui trăsnet care trebuia să se abată din el

Cu buzele strînse, alb Ia față, ca arșița, cu brațele atîr- 
nînd puțin depărtate de trup, părea o ciudată cruce însuflețită, 
și răzvrătită.

Laolaltă cu zvîcniturile inimii, două vorbe I se zbăteau in 
golul sufletului: „Nu cred, nu cred, nu cred.“ Și totuși era îm
pietrit de o spaimă care părea că nu vine din el, ci din afară, 
ea un ger din arșiță. Simți că i se moae genunchii. Deodată 
risui Mirei ii șfichiui urechile și sîngele care năvăli în cap du
duind : il copleși furia. Sugîndu-și obrajii, î?i adună tot scuipa
tul gurii uscate și scuipă cu ură....

Și lată că Mira, după ce privi cu ochii nedumeriți, mari 
deschiși, căzu în genunchi și sărută zidul cu patimă ca pe un 
mort scump.

Radu se uita, prostit. Ceilalți doi, priveau uimiți, neștiind 
ce să creadă ; o ridicară pe Mira; plîngea, mușcîndu-și buzele 
tanbrobonate de lâcrimi.

Se întoarseră încet, priviți de crucile atît de ingindurate, 
eălcînd cu băgare de samă, gravi, ca printr’o încăpere în care 
se stinge un om.

Radu venea în urma lor, și sufletul îl era trist, trist, ca o- 
hrazul unei biserici, pe care se prelr ge un scuipat, încet, încet...

Ajungind la tenis, Mira păru că a uitat tot; se invesell dia 
nou. Nimeni nu mai pomeni desore cele întîmplate. începură jo
cul, afară de Radu pe care îl durea capul — spunea el.

„Play“, „ready“.,. din ce în ce, jocul se înviora; pictatul 
mingilor răsuna tot mai grăbit, tot mai puternic.

Radu se așezase pe o bancă: I se părea că sufletul II ple
case, lăsind trupul ca o cirjă prea grea, și totuși găunoasă. Sal
turile mingilo- albe îi osteneau privirile ca niște fulgere de var 
Închise ochiL Ciripitul unei pftsăn il neliniști. Deschise ochii dlo 
jnoti: il urni anevoe, cum Iți ridici brațul vătămat Ca o așchie, 
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crucea bisericii îi străpunse privirea. Tresări. Orbitor de alb, ii- 
dui scuipat ii veni în minte. Un fior îi zimță spinarea. Se scula 
de pe bancă, și o luă pe subt copaci, îndepărtîodu-se fără să 
vrea, de biserică.

Cu trudă, silindu-se, stoarse un surîs ironic, sufletului; cht 
pul îl ocoli ca pe un iucru nevrednic. Încercă să se îmbărbâ 
teze, dojenindu-și cu glas de gînd, sufletul înfricoșat: „E ab 
surd 1 N’am crezut niciodată. Am făcut un lucru urit, desigur 
Dar zidul e zid, și-atît; biserica e o clădire, și aut.“ Lovindu-» 
de o creangă, se feri speriat.

Glasul lăuntric lunecase ca pe un polei, fără să lase urma 
iar încercă să gîndeascâ,—voia, iși chema vorbele, înlăuntru, îr 
gînduri, în suflet, cum aprinzi lumini și aduci oameni intr’o o- 
dae în care ți-i frică să stai singur.

„Am crezut vreodată Nu, nu..." Rostise ultimul nu, cu 
buzele, cum ai trage un înecat, la mai : viața cuvîntuiui pie
rise în ei.

„Oare cred?“ I< veni în minte, deodată, un gind care ti 
neliniștise copilăria. U întreba, de piidâ, tatăl său uneori, dupăce 
11 cam urechise prinzîndu-1 cu vre-o minciună : »Radule, ia spune, 
de ce mă minți I Nu iubești tu, pe tatăl tău ?“ Și el cerca să-» 
răspundă adevărat, — asta doar l-ar fi ușurat și pe ei — dar 
au izbutea, fiindcă iu sufletul său se înșirau o sumedenie de răs 
punsuri, din ce în ce mai adinei, mai lăuntrice, care se mințea« 
»mele pe altele. Spunînd unu), cu buzele, un altul răsuna în su
flet, surîzînd tainic; U spunea pe acela, altui ii șoptea că minte 
Asta îl istovea.

Căpătase odată, demult, ud ou mare de lemn, in care se aflau 
o mulțime de ouă, din ce în ce mai mici, fiecare colorat altfel. Pe 
cel mai mic — era cit un bob de mazăre —nu-lmai putea des 
face, fiindcă nici nu se ntai putea. Și totuși, bobița ceia îl mo 
mea, nu oul cel mare : Ce-o fi fost acolo ? Se asemuia cu oul 
acela căpătat. I se părea că în el sâiășluiau nenumărați oameni 
in carne și oase, la fel croiți cu trupul lui, dar osebiți la suflet 
și din ce în ce mai miei, și că fiecare din ei-eînd i se punea 
o întrebare kii, celui mai mare — rostea un răspuns, mai ciudat 
pe măsură ce omul care-1 rostea, era mai mic și mai îndepărtat 
de trupul adăpostPor. Și aceste răspunsuri, la început clare, deșt 
protivnice, se prefăceau într’um freamăt nedeslușit, adînc, prin 
care răzbea ca un țîriit de greer, înebunitor de departe, un răs
puns pe care nu-1 putea prinde niciodată. Se încorda tot, ca să-t 
lămurească ; ființa lui se lipea de suflet, ca o ureche la pă» 
mint: zădarnic. Răspunsul acela era adevărat, o știa bine. Dat 
se temea de el ca de un scîrțîit într’o casă pustie...

„Cred oare?" Ciudatul gînd al copilăriei îi stăpini din 
nou. Un neliniștitor vălmășag de răspunsuri ii zvoni in suflet. 
Vălmășagul acesta I ar fi putut lămuri, poate I Dar țiriitul acela 
din afund, ființa ceia atît de îndepărtată dincolo parcă de au- 
îletul său! De acolo îi venea spaima ca un fior de ger.
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Cu cită plăcere privea înainte bisericile orașului! Nu doar 
că li se închina; dimpotrivă, avea nn simțimînt de oblăduire pen
tru ele. Le socotea ca pe niște bătrîni, cu sufletul altor vremi 
împaenjenit în ei, ca pe niște bătrîni neputincioși care moțăe în 
ungherele lor, tăcuți, în orașul tihnit ca un azil de bătrîni. Și a- 
cum, numai gîndindu-se la biserici, se cutremura. De ce?

11 îngrozeau bisericile, cum te îngrozește un mort pe care 
veghindu-1, te temi să nu deschidă ochii, și-ți pare că-i între- 
deschide, și te privește.

...Începuse să se întunece. Se întoarse înapoi, spre tenis. 
Din nou zări crucea bisericii. Clipi înfiorat, și întoarse capul. 
Piîngeau glodurile în el: „Măcar dacă-1 scuipam pe preot. E 
om cași mine, l-ași fi cerut ertare; i-ași fi sărutat, în genunchi, 
mînile și picioarele, și i-ar fi fost milă, și m’ar fi ertat. Dar 
biserica? E mută, mută..."

„Raduu".....Raduuuu"... Glasul lui Mircea îl deșteptă. Se în
dreptă într’acolc, grăbit.

Nu mai puteau urma jocul, din pricina întunericului. Erau 
gata de plecare. II întîmpinară glumind. Iși luă racheta de jos, 
și o porniră.

Caradaștelc își purtau, prin Inserare, vioaele ventilatoare 
negre, deșteptînd parcă răcoarea toropită. Mircea, cu racheta, 
culese una zbîrnîitoare și zburlită de zbor. Oftind, copacii se îm
brobodeau în umbră.

Eșind din grădină văzură deasupra dealului, pe zarea sine- 
lîe, răsăritul lunii. Dea'ul vînăt și depărtat, părea că-i dincolo 
de cer. Mare, galbenă, luna se Întrupase cu culmea dealului, și 
părea că-i un uriaș bolnav al altor iumf, învăluit într’un halat 
mohorit, privind, cu chipul turtit de străveziul cerului, pămintul 
mic și trist ca o flașnetă veșnic învîrtită și purtată pe aceiași 
nliță.

111

...Prin arșița vînătă a nopții, fuge, fuge; șl inima-i zvîcnește 
și cade în fiecare pas, și fuge și fuge printr’o tăcere găunoasă, de 
pustiu. Și iată că de pretutindeni, bisericile, ca niște uriași cînî 
turbați, cu gîturile țapene, cu ochii roși, îl înconjoară, îl încon
joară, și în fălcile lor încleștate clopotele mîrîe și latră și urlă.

Și departe, departe, pe cerul alb ca varul, orbitor de alb, 
o lună de spumă căruntă, se prelinge încet, încet, privindu-l, 
sorbindu-1..

„Aaai“ Radu se deșteptă scăldat în sudori reci. Coșmarul 
care-i bîntuise prin suflet, îi zvîrlise în inimă un strigăt răgu
șit, zmuit chiar din glasul lui. Sări din pat cu groază, ca din- 
tr’un sicriu. Se clătină ; ca să nu cadă, se sprijini de masă. Era 
buimac. Închise ochii, îndărătnic, încrețindu-și fața, să-și stoarcă 
vedenia din pleoape, ii erau nervii străpeziți de încordare. Se 
lăsă pe scauu.

4
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Slăbise. In picăturile de sudoare, care-i îmbrobodeau bărbia 
și cădeau, i se ducea vlaga; părea o stalactită care se topește 
subțiindu-se. e

Prin crăpătura storului, amiaza de vară, albea aprig, ca un 
ghețar învăluit în soare. Biziitul deafară înginî idu-se cu al muș
telor din lău.itru, zvonea tîoguitor ca un muget destrămat.

„E absurd, absurd, absurd"... rosti aceste cuvinte, răstit, a- 
păsat, cu tot trupul parcă. Zădarnice, fără ca să-l potolească, 
vorbele îl istoviră ca lovituri de ciocan, în vînt.

Se zmunci de pe scaun; se duse la lavoar. luă cana, o 
vărsă in lighean, și-și mue capul în apa veștedă de căldură. 
O adiere de vînt se topi pe fereastră, covirșind odaia de arșiță.

După ce îji șterse capul, cu mișcări dezmierdătoare, ca pe 
un copil bolna/, Radu se lăsă din ndu pe scaun, rezemîndu-și 
coatele de masă. 11 'dureau incheeturiie. Ii venea să se întindă la 
răcoare, să se întindă ca un vuit pe rouă, să adoarmă, să uite. 
Dar patul îl plodea ca un rug de coșmaruri.

De două zile nu mai eșise d’n casă, de groaza bisericilor. 
Singurățati-a, căldura și veninul vi-urilor rele, îl înebuneau. Se 
hotărîse să plece acasă. ch:ar adouazi. de dimineață.

Trei zile îl despărțeau de ziua aceia; și totuși prin străve
ziul fi r'ointe al pustietății lor, chipul acelei zile anume îl urmă
rea, privindu-l cu ochi holbați de paralitic, ca prin niște geatn- 
lîcuri mari, limpezi, rînduite in șir. Și el doar fugea de ea, cu 
toate p denie; dar in fața lui, amintirea zilei ii curma fuga, o- 
glindir j la nesfîrșit, numai și numai chipul ei...

Iși rezemă fruntea de masă Iși simțea capul împovărat, șl 
orice gînd îl îndurera ca o lovitmă. închise pleoapele, amor
țit... Si iată că noaptea se întinde deodată, ca o vinâtae și că 
pămîntul pust it se face greu, g-eu, ca o năpraznică nkovală. și 
sufletul său se prinde de pămtnt și se întinde, se întinde zgrun
țuros ca o rugină amiră, până în zări... Și clopotele încep să 
6une deiaolaltă, asurzitor... și su tarea lur îl doare, șt nu clopo
tele sună ci s ifletul său geme, fărmăt de grindini de ciocane... 
Se deșteptă gifiind. ia sunetele clopotelor: sunau pesemne, pen
tru o întnormîntare.

Iși cuprinse capul cu palmele; își simți tîmplele zvlcnind așa 
tare, incit i se păru că-și ține ini-na in mini.

Se g'ndi acasă, la părinți ; o înfiora e îi spuzi tot trupul; 
seinei înecat, cu fața scurmată; și încet, apoi mai repede și mai 
îmbelșugate, ca frustele coapte dintr’un pum scuturat, lacrimile 
începură să cadă.

IV
Oglinda privea, prin fereastra deschisă, un copac, frunzi

șul încim și o cioară ca un mic hornar pe un hogeag în flă
cări... și mai deparre, în zare, prundijUl de fum al norilor mă
runți, înfiorat de apa albisttă a ceruiui.

O adiere de vînt, răspindi miros amar și cald de frunze de 
ase: parcă s’ar fi vărsat undeva, in odae, vin de Cotnar.
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Radu se sprijini de marginea ferestrei, întinzînd minile și 
obrazul, afiră, ca li gira unei vetre aprinse. Zări șirul de mar
garete, crescute îi dreptul geamului, nalte și drepte, ca niște mi- 
■untare verzi oprite la ceasul de galben al toamnei. Un flutur 
își închidea și-și deschidea zorit, unghiul de cridă. Bîzîitorul 
zbor al unei albine învirteji, prin lumină, o pitică bulboană de 
soare și polen.

Închise ochii, cu fața încrețită rîzător, ca stropit de o man
darină: o rază de soare îi venise în ochi. Abia l?i mai aducea 
aminte de după-amiaza de varăcînd îl doborise coșmarul. Boala 
grea îl milostivise cu tihna istovirii. Iși simțea gtndurile moleșite 
și fericite, cum sînt copiii in noaptea Crăciunului, ctnd se deș
teaptă, cu patul plin de jucării.

Pe cer, un cird de păsări Unduite în unghiu sonor, se în
dreptă spre miazăzi, ca două vîsie ale unei bărci de soare, 
visle lungi de pe care picurau zvonurile verii.

O suflare caldă îi gidili urechile; clătină capul: în odae 
răsună un întreit hohot de ris: Mira, Mircea și cu Dan, intraț 
tiptil, îl binecuvîntau cu mînile întinse.

Aflînd dela mama lui Radu — chemată de Mircea, acum o 
lună și mai bine, să și îngrijească copilul bolnav-că era destul 
de întremat, și că puțină mișcare i ar fi priit, veniseră să-l iee 
la tenis, ca privitor.

Vrîud-nevrind îi puseră pălăria pe cap, paltonul pe umeri, 
bastonul dinadins adus, in mînă, îl împinseră afară, deschizîn- 
du-i ușa, și o porniră cu toții, încet.

Mira, cu capul descoperit, desprindea frunze, din treacăt, 
cu racheta. Un vîrtej de vint îi învălui, inelîndu-se prin frun
zele scuturate și tirindu-le mai departe. Mira incepu să alerge, 
cu brațele întinse, după ele, ca un pom nebunatic la care via
tul ar fi înhămat goana frunzelor. Îndemnați de avintul ei, Alir- 
cea și Dan grâbirâ pasul.

Ridu venea în urma lor, agale, cu ochii la părul Mirei, în 
care ridea și toamna și soarele și vîntul. Un oftat filfîitor îi a- 
bătu privirea. Tresări: trecea în dreptul unei biserici de pe al 
cărei acoperiș zburaseră ciorile ca o grămadă de cruci negre 
zvîrlite asupra orașului. O clipă, șovăi, cu inima strînsă. Apoi, 
căutînd cu luare-aminte în jur, dacă nu-1 vede nimeni, duse mina 
la pălărie, ca din greșală, și salută biserica, pripit, rușinat, și 
totodată cu teamă, ca pe cintva care a fost odinioară în mari 
dregătorii, dar care acum a scăpătat și e hulit. Nu se încume
tase să i se închine fățiș, că l-ar fi văzut oamenii și l-ar fi rîs, 
dar nici să-i intoarcă spatele nu îndrăznise, căci poate că odată 
și odată, va veni din nou în mari dregătorii — sau poate că șl 
este, tainic, dincolo de lumea asta — și-l va ține minte.

Cine știe!
Ș’atunctî

Ionel Teodoreann



Definiția revoluției ’

»N’est pas revoluiionnaire qui veat'". 
fean Jaurte

Orice sistem socialist cuprinde in general trei elemente: o 
critică a societății actuale, un plan de organizare viitoare și o 
tactică de realizat în vederea cuceririi puterii politice. Această 
tactică poate să cuprindă și ea o serie întreagă de modalități, 
kleia revoluției e numai una din multiplele feluri de a realiza 
idealul socialist. In adevăr, dela propaganda pacifistă în vederea 
înfrățirii claselor a utopiștilor la „garantismul social" al unut 
Consideram și dela acesta pănă la mișcările violente de cucerire 
a puterii politice de cătră anarhiști, tactica socialistă poate în
fățișă multe și diverse aspe.te. Pe noi nu ne va interesa decît 
unul din toate aceste moduri de realizare, anume acela cuprins 
in noțiunea de revoluție. Istoria acestei idei, cu vicisitudinile șt 
transformările ei, dealungul tuturor sistemelor care au îmbrăți
șat-o va face obiectul acestui studiu.

Istoria un?l idei nu e posibilă insă in absența unul crite
riu, căci istoria presupune și critică alături de descripție. Pe 
deasupra Înfățișărilor fugitive și mobile cu care acest concept 
variază dela un autor la altul, definiția lui obiectivă trebue să 
fie veșnic presupusă. In funcție de această definiție fixă, critica 
istorică își va putea exercita -comparațiile, va putea deslna ana
logiile, va desp inde influențele și consecințele. Necesitatea unei 
definițiuni prealabile devine astfel imperioasă înaintea oricărei 
alte cercetări. Să cercetăm deci aceia ce trebue să se înțeleagă 
printr’o revoluție.

I.
Ideia de revoluție se bucură de o glorie neobișnuită altor 

idei. Puține din ele au fost mai discutate in sistemele politlcia-

* Studiul de fajă este primul capitol d’nir'o lucrare mai suare 
asupra «Ideii de revolu|te“ ce va apare în fraujuzeție în editura F 
Alean, Paris.
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nilor, puține din ele au căpătat senzurl mai contradictorii, mai 
variate, delà cel pe care i-1 atribue marele public, pănăla acela 
pe care-1 întrebuințează oamenii politici.

In accepția populară a simțului comun acest termen e în
tovărășit de ideia de violență, de baricade, de lupte de stradă. 
EI presupune un element de ilegalitate Delà același principiu 
pleacă ți definiția pe care o găsim în dicționarul științelor poli
tice : „la révolution c’est l’intervention de la force en dehors 
de la loi.“ * * * .

* Gh. Remusaf, mot RéuoluHon dans le dictionnaire des scien
ces politiques de M. Bloch, tome II.

'* Dormsteller, mol Révolution dans la Dictionnaire de la langue 
française.

Martlno Giardlna, Sur l’emploi du mot révolution dans les 
sciences politiques, Genève 1908, pag. 7

**** Taine, La révolution, vol. I, pag. <56. Același concepție p. 
309, 572. 514.

Etimolcgicește soarta acestui cuvînt e încă și mai caprici
oasă. Latinii, pentru a desemna un astfel de fetfomen aveau cu
vântul „seditio“. In literatura contemporană Iui Cicero cuyîntul 
„reyolut|o“ e sinonim cu mișcare circulară adică cu „conversio“. 
Jn niciun caz nu-l găsim întrebuințat in acei timp în senzul po
litic ăl lui „seditio“ ori „motus“. Cicero se exprimă astfel : „mo
tus conversionemque rei publicae". ^'Greciiințelegeau același lucru 
prin al lor r.î-j.; sau â-7.v7."7.stc (Plutarc). Termenul 
e întrebuințat tardiv de Aristot. ♦*♦

Dar dacă în accepția populară cît și în cea etimologică ter
menul nu se bucură de o preciziune prea mare, fn literatura po
litică anarhia e și jnai mare.

Pentru unii revoluția înseamnă o formă morbidă a psiho
logiei mulțimii; pentru alții care se inspiră dn Biologie, această 
noțiune e un fel de „mutație“ organică ; pentru socialiști un pa
naceu universal față de lacunele societății prezente.

In diversitatea multiplă in care se amestecă aceste diferite 
accepțiuni, se pot totuși desprinde trei mari grupuri de defini- 
țiuni delimitative a noțiunii de revoluție. înainte de a încerca să 
dăm o difiniție proprie, să vedem cît valorează aceste încercări 
propuse.

a) Intr’un pasaj din „Les origines de ia France contempo 
rame“, Taine se exprimă astfel despre revoluția franceză: .pour 
la première fois en histoire on va voir de brutes devennues fol
les travailler en grand et pour longtemps sous la conduite des 
sots devennus fous“.****  Pe vremea cînd cartea lui Taine se impu
nea ca o autoritate indiscutabilă, științele psihologice luaseră un 
avînt remarcabil.

Legile istoriei își găseau aplicația cauzală în organizarea su
fletească a maselor pe deoparte, a unor „eroi“ conducători pe 
d aita. Combinațiile psihologiei mulțimii, cu amestecul ei de ilo
gism, de pasiune, de scădere a nivelului mental pe deoparte, pu- 
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ferea de sugestie a unor „meneuri“ pe jumătate escroc?, pe ju
mătate halucinaț', pe de alta—explicau multe din secretele b< pă
trunse ale i-.toriei. Se știe cum psihologia jacobinismului, im
pregnată de un raționalism uscat, ad menită de credința în fa
talitatea inexorabilă a unor principii fixe, neumane, a modificat 
după Taine aluatul maleabil al sufletului popular în timpul au
rei revolt ții.

Metoda și tradiția lui Taine a fost reluată mai »îrzio, fă- 
cînd școală. Gustave le Bon se deosebește de cel dintăiu numai 
prin faptul că pentru el psihologia jacobinuiui nu e aceia a unul 
raționalist logiciaji ci aceia a unui mistic. In locul psihologiei 
intekciualiste a lui Taine se substitue una sentimentală.

încolo,'explicația fenomenului revoluției e prezentată tot ca 
un caz al psihologiei mulțimii sugestionată de conducători : »La 
révolution c’est un cas de la psihologie des foules . Poporul ac- 
cepiă în general o revoluție fără să știe pentru ce și. cînd din 
întimplare ajunge să înțeleagă, revoluția e terminată demult.“ 
„Poporul face o revoluție fiindcă e împins s’o facă, fără insă să 
înțeleagă mare lucru din ideile conducăiorilor; el le interpretează 
în felul său și acest fel nu e de loc acela al adevăraților autori 
ai revoluției. *

* Gustaoe le Bon. Psychologie des révolution», pag. 13, 34, 33.
•* Lombroso, Le crime politique el ta psychologie du revoluti ort- 

naire p. 10 ; Bauer, Essai sur les révolutions p. 10 ?i Sighele, La 
Ionie criminnelle.

Aceiași concepție e primită și de Lombroso, Bâuer sau Si- 
ghele. **

Astfel după acești autori, popoarele au fazele lor de dez
voltare morbidă Din cînd în cind, in Împrejurări cînd conștiința 
populară exasperată de diverse motive,—de pildă, de un an agri
col prost, de un impozit excesiv, de un abuz repetat al clasei 
dominante,— personaje ambițioase sau dezechilibrate exercită a- 
6upra maselor o adevărată sugestie, impingind o la cucerirea for
ței guvernamentale prin violență. Atunci popoarele intră într’o 
pericală de febră, cind iluzia e stăpina tuniror p >ru riior. Te
roarea domnește. Ea scuze, ză crimele cașl eroismele. Sufletul 
dezlănțuit al maselor tiranizează societățile.

Încetul cu încetul însă, realitatea își ia revanșa. Neputința 
conducătorilor improvizați e demascată. Miturile povestite mulți
milor, împrăștiate; mizeria morală și materială produsă, devine 
insuportabilă. Atunci ..Restauratio î;i ia locul legitimat în isto
rie și totul reintră în liniște pentru o bună bucată de vreme. Astfel, 
revoluțiile ar fi stări patologice ale societății, maladii periodice 
Inerente oricărui organism.

Se poate vedea ușor cît de inacceptabile pot ii explicațiile 
cuprinse in acest grup de definițiuni.

In primul rînd e inadmisibil ca marile .curente de idei șl 
sentimente care au prefăcut omenirea, care înseamnă în cea mai 
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mare parte, însăși esența progresului, să fie rezultatul unor ha
lucinații trecă'oare, e inadmisibil ca societățile omenești să fi ac
ceptat, să fi adoptat in organizarea lor juridică, economică ori 
morală posterioară, un program elaborat în momente de febrili
tate și inconștiență. OrLît ar fi de absentă adeseori intențiunea 
utilității în evoluția grupurilor sociale, care se modifică adesea 
spontan, fără să calcuze conștient valoarea rendementuîui prac
tic al transformării, nu se poate conchide că modificârde, prin 
care trec societățile, au la-bază visurile inutile ale unui moment 
de criză. Libertatea politică și constituțională, lăsate ea moște
nire secolului al XIX lea de Marea Revoluție, nu poate fi reflexul 
unui moment de rătăcire mentală. Căci ce ar fi oprit’altfel so- 
cielățile, ca la prima exp> rknță contrară, la prima deziluzie în- 
iîmpinată, la prima convingere empirică, a inutilității sociale a 
anui astfel de program, să-l înlăture, adoptînd un altul. De ce 
societățile perzistă să-l menție, chiar după ce criza a trecut ?

A explica in felul acesta procesul de evoluție al popoare
lor, e ca și cin. in biokgie s’ar încerca să se dovedească, că 
maladia e un caracter util conservării, ori că aezadaptarea ner
voasă, mentală, e un element profitabil dezvoltării speței.

In al doilea rlnd. defmiția care pleacă in explicația revo
luțiilor dela psichologia mulțimii, păcătuește printr’o înțelegere 
foarte redusă a fenomenelor soctoltgice. In general o societate 
nu se poate pulveriza în o serie de mulțimi juxtapuse. Ea nu 
se poate reduce la rolul unei colecții de elemente amorfe. Mul
țimea e tocmai adunarea elemen’elor ce rămîn de prisos în a- 
fară de instituțiile organizate. O societate însă trăește printr’o 
serie de instiiuțiuni și de tradiții organizate care fac posibilă o 
structură determinată. Concepea atomistă care pulverizează in
stituțiile, reducindu-le la raporturi dela individ la individ, adică 
la mulțimi dezorganizate, fără nici un ideal, fără nici o normă 
de constrlngere, în afară și deasupra lor nu pot e: pilea perzis- 
tența majorității celorlalte instiitiț uni sociale, care chiar in timp 
de revoluție se impun individului ca o regulă obiectivă, făcîud 
posibilă continuarea vieții sociale Cu toată dezorganizarea, re
voluția franceză păstrează, după mărturia is!oricilor, aproape 
toate instituțiile vechiului regim. Mai mult, funcționarii admi
nistrativi, judecătorii, amploiații financiari ai vechiului regim, 
sînt menținuți in bună parte și de revoluție. Ei se resemnează 
să servească și noul ngm. G. Sorel*  se plînge că multe din 
sentințele arb trare și teroriste ale revoluției se datoresc obi
ceiurilor juridice contractate subt vechiul regim și transmise noii 
stări de lucruri, de vechii funcționari menținuți. Chiar dacă so
lidaritatea socială e mult mai slabă in aceste timpuri, ea totuși 
există, grație perzistenții instituțiilor vechi. Vrînd să expiice 
momentele de criză a societăților, concepția atomistă le desfi-

Georges Sorel, Réfléxlons sur ia violence, pag. 125.
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ințează pur și simplu.*  Același punct de vedere duce și la exa
gerarea rolului conducătorului. Acești „meneuri“ nu sînt apăruți 
in mod providențial in sinul societății, așa cum vrea Carlyle 
pentru „Eroii" săi sau N etzsche pentru „supra-oameni“. Ei poartă 
întotdeauna pecetea mediului social unde au apărut. Dar dacă 
e așa atunci nu poate fi vorba de un program artificial, extra- 
social conceput după imaginația acestora în cabinetul lor de lucru, 
ca fruct al meditațiilor teoretice și sugerat cu deasila maselor.

* Ch. Ellæood, Sociology in Its psychological aspects, pag. 175.
** A. Lota, Problèmes sociaux contemporains. Chap, Révolution 

pag. 145.
*** K. Kautsky, Terorismus und Communismus. Era. Beitrag tur 

Naturgeschichte der Revolution*, Dag. 97.
Veii in sent contrar : L. Trotsky, Térorisme et communisme 

(anti Kautsky), Bibliothèque communiste, Paris, 1920, pag. 62.

in fine ultimul element invocat in ajutorul acestei explica- 
țiuni, anume violența e un fenomen cu totul secundar puțin ca
racteristic mișcărilor revoluționare, de multe ori absent cu desă- 
vlrșire. Multe revoluții s’au înfăptuit fără regimul teroarei. K. 
Marx, vorbind de revoluțiile proletare din secolul al XlX-lea, în 
special de comuna a doua, pretinde că revoluțiile populare slnt 
pașnice și numai revoluțiunile claselor dominante, „die Konter- 
revolutionen“ sînt teroriste. In 1789 primul act, actul cu ade
vărat revoluționar, acela al constituirii deputaților din „tiers E- 
tat*  în adunare națională, n‘a fost însoțit de nici o violență. Vio
lența a venit in urmă, și datorită altor factori.

Revoluția tinerilor Turci, care a adus pentru prima oară re 
glmul constituțional în Turcia, s’a efectuat în cea mai deplină 
liniște. In schimb o mulțime de regulamente oficiale, care n’au 
în tle nimic revoluționar, au fost primite de „masse" prin pro
testări violente și mișcări de stradă, intre 1774—75 s’au văzut 
multe mișcări de revoită față de un impozit mal ridicat, sau de 
o taxare a pinii.

A. Loria**  menționează mișcări de stradă urmate de vio
lențe, la Neapole, în 1767, cauzate de un impozit pe smochine, 
iu Olanda pentru impozit pe pește, în Anglia pentru impozitul de 
capitație. La Introducerea unei mașini noi, uvrierii s’au revol
tat adeseori. Și totuși nu era vorba de o revoluție propriu-zisă.

In special, secolul al XlX-lea însamnă o mare îmblinzire a 
moravurilor revoluționare. Revoluția franceză desrobise pe vechii 
servi alipiți pămintului cretnd în locul lor o clasă de țărani li
beri. Tot ea înlocuise proletariatul vagabond, așa numitul „lum- 
pen proletariat“, cu un proletariat industrial organizat. Ideia or
ganizării economice în lupta de clase, se substitue luptei civile 
dezorganizate a vechiului „lumpen proletariat“.

Proletariatul industrial începe să devie o clasă anumită, cu 
anumită conștiință, care se îndepărtează din ce în ce mai mult, 
de moravurile violente ale proletariatului vagabond. „De fapt 
de cînd marxismul domină mișcarea socialistă, aceasta până la 
marele războiu mondial, la fiecare mare mișcare s’a simțit da
toare să îndepărteze din rindurile ei violența.***  Aspectul terorist
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pe care l-au înfățișat, după marele războiu, revoluț ile rusă, ger
mană, ungară sau austriacă, se datorește, după Kautsky, carac 
ferului violent, lăsat ca o moștenire de cătră războiu. Majori
tatea ceior care au fost pe front s au adaptat acolo, la ororile 
luptei, pe care le-au perpetuat după aceia în luptele civile ce 
au urmat după războiu.

Astfel, violența e un factor ce rămlne alături de revoluție., 
cași explicațiile care caută în ca fenomenul caracteristic al aces
tor transformări sociale. Punctul de vedere psyco-patologic, de 
la care pleacă, îi oprește printro firească miopie să observe to
talitatea grupului social și procesul simultan de transformare a 
tuturor elementelor safe.

b) Un alt grup de definițiuni e ace’a care caută șă explice 
natura revoluțiilor prîntr'o analogie biologică. Se opune în a- 
ceste expli.-ațiuni revoluția, evoluției.

Dela Spencer și Darwin concepția catastrofică în schimba
rea fenomenelor naturii a rămas în umbră. Procesul evoluției 
fe desfășură prin mișcări lente, prin acumularea unor mici fac
tori, care schmbă în mod insensibil aspectul lucrurilor. Un cu
rent naturalist ceva mai recent, celebra teorie a mutațiilor a lut 
Hugo de Vries, a încercat să arate că evoluția organismelor se 
poate face de multe ori brusc, cu o legătură de continuitate mult 
mal slabă. Vechea regulă „natura nou fvcît saltus“ primea o 
puternică lovitură. Pe această bază biologică s’a putut altoi 
foarte ușor o teorie a revoluției.

In adevăr, revoluția n’ar fi altceva decît ceiace e mutația 
in Biologie. Ceiace ar fi caracteristic unei mișcări revoluționare 
e felul mai mult ori mai puțin repede în care s’ar efectua pro
cesul, transformării. Dacă schimbarea s’ar face repede și neaștep
tat, fără să respecte timpul cerut pentru a depăși fiecare e- 
tapă, atunci am avea a face cu o revoluție,—din contra dacă des
fășurarea evenimentelor ar lua un caracter lent, atunci ar fi vorba 
de o reforma. Nemulțumirea populară e rezultatul acumulării 
unei mulțimi de nemulțumiri mai mici. Zi cu zi ea crește. OJată 
însă, ea se declanșează și efectele sint neașteptate, intr’un spa
țiu de imp foarte scurt aspectul societății se schimbă. Pentru 
E. Redus lucrurile se intîmplă foarte simplu. Societățile repetă 
legea organismelor: cind evoluțiile sint oprite în mersul lor firesc, 
revoluțiile sint gata să izbucnească.*

Ceiace domină aceste explicații e noțiunea timpului, a vi
tezei transformării. Ei constitue criteriul distinctiv între revo
luție și evoluție.

Felul cum se prezintă teoria menționată, ea apare ca îm 
prumutată științelor naturale și adaptată ia științele sociale. Îm
prumuturile pe care și le fac științele una alteia aduc multe fo
ioase prin analogiile ce oferă de multe ori însă ele devin iu-

E. Reolus, Evoluitoti et révolullon, Stock. Paris ; în acelațâ 
seni E. Ferri, Socialisme el science positive și Die revaiutionnaere 
Methode, pag. 16.
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grate. E deajuns să ne aducem--aminte cit a oprit îu loc dez
voltarea socologiei, teoria organicistă. Transpunerile oferă co
modității și lenei științifice metafore care o scutesc de a găsi 
fapte și idei. Și dacă o ipoteză nu e nici măcar sigură in ști
ința imprumutătoare, cu atit va oferi rezultate mai șubrede ști
inței care împrumută.

In adevăr, chiar în științele naturale mulți biologi explică 
mutațiile prin acumularea unor factori infinit de mici,’ inobser- 
vab Ii. Mutația n ar fi decit o modalitate ceva mai puțin banaiă 
decit celelade forme ale evoluției. Atunci însă opoziția între e- 
voluție și revoluție dispare chiar în sinul Biologiei. Cu atît mai 
mult ea va trebui să dispară în științele sociale. Evoiuția în a- 
ceste științe ia cu totul un alt caracter. După cum remarcă G. 
Richard, pe cînd în Biobgie evoluția e mai mult morfologică 
în Științele sociale ori morale ea e mâi mult funcțională.*  De
terminismul cauzal nu e nici el același. Complexitatea determî- 
r.anților e așa de mare aici, încit și continuitatea devine ceva mai 
puțin riguroasă. Revoluția înseamnă o contingență, lin început 
de libertate în viața societăților sau în automatismul mecanic ai 
vieții lor obișnuite.

* G. Richard, L’idée d’évoluüon dens la nature ei dans l’hîstoîre 
png. 83, lift.

In afară de aceasta, noiiunea de timp, de viteză, nu expli
că prea mult natura revoluției. Căci ceiace importă, nu e vi
teza transformării, ci gradul de noutate pe care-l aduce. Nu e 
caracteristic pentru o revoluție că ceiace a fost aseară nu mai e 
azi, ci dacă ceiace era asa-ă e mult deosobit de ceiaqe e azi. E- 
sențial e de măsurat dacă azi avem de-aface cu o deosebire caii a- 
tivă în organizația grupului, nu dacă această structură s’a căpă
tat mai repede ori mai lent.

Astfel se poate vorbi foarte bine de o „evoluție revoluțio
nară“ cași de o „revoluț e evoluționistă“, întrucît factorul timp 
trebue să rămîe afară de explicație.

Multe din revoluțiuni au fost preparate de secoli. Nu 
se poate spune că faza de elaborare a revoluției franceze e 
cuprinsă numai intre anii 1789—1800. Tot secolul al XVIII 
a contribuit la modificările relațiilor juridice și economice, 
toată gîndirea filozofică a pregătit încetul cu încetul ’mentali
tatea in vederea acestor schimbări. De fapt în 1789 legătura 
juridică feudală care lega servul de pămint era demult dizol
vată. Organele s’au creai în mod lent, doar funcțiunea a fost 
trecută ceva mai repede.

c) „Dacă o turburare de ordin public reușește, e vorba 
de o revoluție; dacă e reprim tă, ea devine o revoltă (é- 
meute)“; prin aceste cuvinte Ihering încearcă să definească o 
revoluție, iuind ca punct de plecare cucerirea puterii politice. 
Stuart Mill nu e nici el prea departe de acest senz cînd se 
exprimă astfel: „Revoluția e o schimbare de guvernămint o-

3
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perat prin forță fie de cătră o mișcare populară, fie de o u- 
zurpație militară“. Sau „răsturnarea bruscă a puterii politice 
stabilite și înlocuirea ei cu o altă putere și un alt sistem de 
guvernămînt constitue esența unei revoluții“.* După cum se 
vede, acești autori nu vorbesc decit de schimbarea de guverne. 
Ei caută a explica revoluțile bazîndu-se pe distincția între 
revoluția socială si cea politică-

* Pascal Duprat, L’ésprît des révolutions, pag 5, Parh :8*9 ; 
Oenner, Commentaire philosophiques et politiques de« ré'olsllons. 
ed. Frentel, Paris, 1835, tome II, live XIV, cap. XIII, spune : „revo
luția politică e violentă, cea socislâ e lenîă'. In același senz Ferrand, 
Theorie des révolutions, Chap. 1, pag. 7, sau Pau! Li an, Die Revo
lution, eine vergleichende Studie über die grossen Umwälzungen in 
der Geschichte, pag. 27. Prcudhvp, L’idée de révolution, a«. XtX 
siècle, pag. 4 și urm.

Această clasificație sa bucurat de muită trecere în llte- 
tura politică. Încă dela începutul secolului trecut, decînd au
torii au început să se ocupe în științele politice și de re»olu- 
țțpni, această distincție i a ocupat în special.

Revoluția franceză\fusese o revoluție socială. Înainte și 
după ea însă, o serie întreagă de mișcări violente nu se pu
teau explica prin aceleași transformări radicale prin care se 
explicase marea revoluție. Dela Benner și Ferrand care scriu 
la începutul secolului trecut și pănă la Pascal Duprat, Kautsky, 
Ihering ori Loria, toți aceș i scriitori deosebesc revoluțiile po
litice de cele sociale. Primele nu fac d.cît să treacă guver
nul, puterea politică dela un grup la altul printr’un mijloc 
violent, cele de al dodea transformă însăși structura societății. 
In cazul revoluției poiitice, instituțiile economice, juridice, men
talitatea morală, rămîn aceleași. >umai cea socială, care e o 
transformare lungă și k-ntă, aduce un r.ou program de orga
nizare. de repartizare și de sancțiune socială, cum e cazul 
pentru revoluția din 1789. Cea din 1830, de pildă, nu are așa 
de mari ambițiuni. Ea rămîne o revo t ție politică.

La o analiză logică mai rig moașă, această faimoasă clasi
ficare pierde aproape tot terenul. Ea devine inutilă fiindcă 
nu adaugă nimic în plus la înțelegerea clară a fenomenului, 
ci din contra devine chiar o piedică fiindcă reușește să în
curce cu un element Inutil o definiție care nu poate să-l conțină.

Există în adevSr revoluțiuni politice, care au ca singur 
obiectiv cucerirea forței de cond cere a statului, spre deose
bire de alte revoluțiuni care conțin șî alte elemente?

In adevăr, două ipoteze sînt posibile în realizarea orică
rei mișcări de acest fel. Prima ipoteză : revoiuț a politică e 
făcută de aceiași clasă socială ca cea care deține puterea, san
de un alt grup aparținând aceleiași clase.

in acest caz nu mai avem de-aface cu un fenomen re
voluționar. O lovitură de stat oricit de violentă ar fi ea, 
nu constitue o revoluție. Deasemeni luptele civile între dife-
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ritele grupuri ai aceleiași clase, nu pot lua același nume. Ni
meni nu s’a gîndit vreodată să spue că frondele au fost re- 
vcluțiuni sau că luptele pentru tron între familiile York și 
Lancaster în Anglia merită același nume. Dacă am admite în 
definiția noastră orice li-ptă civilă, atunci cercul ei s’ar lărgi 
așa de mult, cîmpul el ar deveni așa de greu de limitat, încît 
am fi obligați să nu mai facem nici o distincție între o revo
lute șî succesiunea la guvern a altui partid politic ; ar trebui 
să spunem că oridecîteori un guvern cade dela putere, avem 
de-aface cu o revoluție. O definiție care ar fi așa de largă, 
ar înceta de a mai fi o definiție. •

A doua ipoteză » revoluția e făcută de o altă clasă de
cît aceia care deține puterea. In acest caz din două una: 
ori revoluția socială va trebui să urmeze ulterior, fiindcă tiu 
e admisibil ca o clasă care nutrește alte revendicări, alte in
terese și alte idealuri, nu va încerca să le Impue, nu Va trans
forma fața societății reaiizfnd un alt program de organizare șl 
o altă structură mult mai adaptată. Care e clasa, care—deți- 
cînd—puterea nu-și va sancționa drepturile prin instituții ade
cuate aspirațiilor ei? Ori, dacă nu va putea realiza acest 
program, fenomenul trebue sâ se explice prin faptul că situa
ția materială nu i-o permite, că dificultățile prin care trece 
sînt prea mari și că ea își așteaptă consolidarea pentruca 
imediat să înceapă transformarea societății. Puterea politică 
poate fi șubredă și atunci nici-o clasă nu va tenta nesigur vi 
itorul. bacă insă consolidarea s’a întemeiat, nimic nu va pu
tea opri o clasă proaspătă dela realizarea idealului ei. Și a- 
tunci fatal revoluția socială urmează.

Astfel revoluția politică nu poate fi decît sau primul mo
ment, primul pas cătrâ reaizarea revoluției sodale opniă în 
ioc de dificultăți externe, ori o luptă civilă cu o succesiune 
la guvern. Ea nu consiitue, în cel mai bun caz, decît un sin
gur element din definiția unei revoluții alături de altele pe 
care le vom indica mai daparte. In niciun caz însă, ea nu 
constitue un fenomen social care apare autonom, independent, 
pe scena istoriei. Ea nu poate fi un fenomen izolat, ci din 
contra apare totdeauna ca primul simptom al revoluției so
ciale. Istoria nu cunoaște fenomene care, fără să fie lupte ci
vile sau fără să fie faza premergătoare a unei transformări 
mai mari a grupu ui social, să merite numele de revoluție po
litică. Cînd o revoluție politică se anunță, o alia socială îi 
urmează, căci ea e numai avantgarda unor schimbări mai a- 
dinci. Dar pentru aceasta ea nu merită nici un nume separat, 
nici-o definiție proprie.

11
Dupăce am înlăturat definițiile date, pe care le-am coas- 

latat ori unilaterale ori alături de realitate, să vedem din ce 
elemente simple, ireductibile, se compune orice revoluție.
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a) Un corp. In primul rînd o revoluție presupune un 
organ, un corp social care o susține. Niciodată o revoluțiune 
nu e pornita și susținută de un grup social Întreg, in orice 
moment o fracțiune a grupului își ia însărcinarea să gîndeasci 
pentiu societatea întreagă, sau să-i reprezinte interesele. Sis
temul nervos al grupului, dacă ne putem exprima așa, e mo
nopol zat în diferite momente, de diferite grupuri secundare, 
în sînul unei societăți mai largi. Diferențierea grupuiui, cași 
diviziunea travaliului social. în multiplele lui coinbinațluni o- 
feră acest rol, cînd militarilor, cînd preoților, cînd comercian- 
ților. Fie cantitatea, fie densitatea, ori mobili.atea gtupului, 
îi impune un proces de diferențiare din ce în ce mai accentuat 
Din sînul totului omogen la inceput, eterogen mai tîrziu, în- 
eep să se desprindă organe nouă. In toate timpurile însă, u- 
nele din organe reprezentau mai mult esența solidarității ge
nerale, altele mai puțin. In faza „solidarității mecanice“, re
ligia cu organul său, sacerdoțiul, exprimau maximum de coe
ziune socială. Această clasă e cea mai reprezentativă din stat, 
în. minile ei se monopolizează puterea. In evoluția ei ulteri
oară, societatea deleagă rînd pe rînd diversele clase s’o re
prezinte. In societățile antichității cit și în cele ale evului me
diu, clasele dominante au caracterul de elite. Masa, restul 
poporului e absent dela orice conducere, £a.râmîne in afară 
de viața politică. De aceia singurele lupte pentru putere, 
singurele succesiuni ia guvernămînt nu puteau fi în acele vre
muri decît luptele civile, adică trecerea puterii deia un grup 
la alt grup al acejeiași clase, al aceleiași minorități - singură 
chemată la conducere. E epoca comploturilor, a conspira
țiilor politice, a intrigilor de curte, a luptelor armate pentru 
tron. E epoca luptelor feudale, intestine, a frondelor, a ri
valități între diferitele familii domnitoare, fie că se numesc 
York, fudor, Stuart sau Bourbon.

încetul cu încetul, în societatea timpurilor moderne, eco
nomia industrială, organizarea producției pe mase proletare, 
educația politică a unui număr cît mai mare de membri ai so
cietății aduce o altă specie de luptă politică: lupta politică 
între clase diferite. Masa întreagă e angajată; orice clașă 
trebue 3ă trateze în numele poporului întreg.

Astfel revoluția presupune un organ nou, o formațiune 
socială inedită netedă; ea presupune, înainte de toate, cucerirea 
puterii de câtră o clasă care n’a mai avut-o niciodată.

Pentru ca o clasă să poată face o revoluțiune îi tre- 
buesc insă două atribute indispensabile, in primul rînd o pu
ternică conștiință de clasă. Organul politic nou format, trebue 
să-și cunoască limitele și interesele, să cunoască slăbiciunea 
și defectele clasei adverse, și mai ales treb .e să cunoască sau 
să creadă, printr’o iluzie transformată într’o credința fecundă 
—ceiace este același lucru-în forțele proprii. Atîia vreme
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cit proletariatul dezorganizat, de pildă nu bănuește forța imensă 
de care dispune, o revoluție nu e probabilă.

Statul modern centralizat, honogen în forma lui politică, 
favorizează mult aceasta. Antichitatea cu atomismul „munici
piilor“ ei, evul mediu cu dispersarea comunelor, nu puteau fi 
favorabile dezvoltării unei conștiințe de clasă. „Orice comună 
forma o comunitate care se satisfăcea pe ea însăși. Ea nu era 
legată de lumea exterioară decît prin legături foarte slabe. 
Mari state nu erau d<c t aglomerații de comune. O dinastie 
sau o comună mai puiernică e ploatindu-le, mențineau unirea. 
Fiecare din ele se bucura de o evoluție economică proprie, 
care corespundea condițiilor particulare locale. Astfel toate 
aveau luptele lor de clase speciale. In această epocă revolu- 
țlunile nu erau decit revoluțiuni comunale. Înainte de loate era 
Imposibil de a răsturna printr'o rcvo'uție întreaga viață so
cială a unei mari regiuni. Misele neintervenind in acestelupte, 
accidente fortuite și personale mascau tot ce avea un ca
racter general, tot ce se producea în virtutea unei legi; cu
noștința profundă a scopur lor, a cauzelor sociale, a mișcă- 
rLor de clase, devenea imposibilă“.*

* Kautsky, La révolution sociale, p. 54 55.
“ Proudhon, L’idée generale de révolution as XIX siècle, pag. 

4, confine roulte detatii in aceasti p.lvinfi.

Astfel o clasă nouă, cu o conști nță clară de forțele și 
Importmța ei soJală, așa cum se afirmă burghezia în secolul 
al XlX-lea, cum începe să se afirme proletariatul azi, e primul 
element al oricărei revoluțiuni. Cît despre clasi care deține 
puterea, ea nu va putea face niciodată o revoluție, dictînd 
prin legi transformarea structurii sociale. In primul rînd pen- 
trucă e greu ca un grup social să renunțe de bunăvoe la o 
cantitate de privilegii sancționate de coduri în favoarea lor. ** 
Adaptarea seculară la logica de clasă îi va face să creadă că 
dreptatea e cu ei, că dreptatea e numai a lor. Inconștiența 
claselor dominante, față de iminența p ricolulul, chiar pe pragul 
revoluției, e îndeobște cunoscuta. Dacă cîieodată pericolul le 
Iorțeaza la reforme, drepturile acordate sînt așa de insuficiente, 
fncît obiectivul luptei de clasă nu e înlăturat prin aceasta. 
Reformele iui Turgot n’au înlăturat revoluțiunea franceză.

Nu e suficient unei clase, o conșt înța puternică de drep
turile ei. Mai treoue ca ea să reprezinte, alături de interesele 
ei, interesele întregului grup din care e numai o p>rt.j. Hiper
trofia egosinutui de clasă eo piedică la realizarea morilor 
transformări. Simmel remarcă că conservarea societății nu mai 
poate fi asigurată de o clasă care nu cunoaște decit interesele 
ei. Un despotism militar exagerat, o biurocrație osificată, for
malistă și geloasă numai de d epturile ei, sînt forțe perturba-
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toare, care pot aduce disolu ta solidarității sociale. „Tot ce 
poate exprima acest grup secundar, e felul cum unitățile pri
mare ale grupului pun la lucru energiile lor latente in mo
mentul cînd ating maximul puter i lor de acțiune. Dar dacă, dl- 
ferențiindu-se, ele se separă de ansamblu,—acțiunea lor din con
servatoare devine destructivă“. *

• O. Slmmef, Comment les formes sociales se maintiennent. în 
Année Sociologique. Vol. I. pag. 91 et 10> și Soziologie : Untersa- 
dtangen über die Formen der VergeseLschaflur.g.

'* E. Durkheim, Jugements de valeur et jugements de réalité, paf. 
ți urm., ia Revue de metaphisique et de morale, vol XL

Din contra, dacă deasupra intereselor stricte și limitate 
de clasă rămîne o margine și pentru interesele generale, toți 
netnulțumiții de orice categori , toate cercurile sociale opri
mate, oricare ar fi ele, vor face cerc în jurul clasei principale, 
asociindu-și acțiunea lor la lupta comună. La începutul actualei 
revoluții rusești, alături de proletariat și de țărănime, o mul
țime de alte clase și partide au ajutat la detronarea țarismului. 
Voiau revoluția și marii industriași ori capitaliști mobiliari, 
strîmtorați în acțiunea lor de feudalitatea funciară, o voiau și 
int.lectualii șl micii burghezi. Cmd preocuparea egoistă a pro
letariatului n’a mai avut alte ginduri decît pentru cercul strimt 
al clasei lor, celelalte interese au încetat de a mal colabora. 
Din acea zi revoluția a devenit o teroare despotică în locul 
unei transformări sociale voită de toți.

Astfel, primul element al oricărei revoluțiunl e un corp 
social, un organ, fie el o clasă sau o asociație de clase cu 
preponderența uneia din ele, care prezintă in același timp 
maximul de conștiință de clasă asociată cu maximul de soli
daritate generală.

b) Un ideal. Nu e suficient însă un corp social pentru 
ca o revo'uțiune să se nască Mai trebue încă un ld?al, un 
program de valori, care să ofere societății în momentele de 
criză, de dsoluțiune 3 sentimentului social, o nouă coeziune. 
In orice moment un etalon de valori comune constitue legă
tura primară a oricărei societăți Pe deasupra indivizilor co
munitatea secretează un mănunchiu de valori delà cele reli
gioase până la cele economice, valori valabile pentru toți 
Caracteristica unei societăți se oglindește în idealurile pe care 
și le pune înainte, in programul pe care se obligă să 1 res
pecte. ** Idealurile nu pot fi însă eterne. Ele îmbătrmesc, iau 
o formă caducă, ca orice fenomen social. Atunci socitatea 
intră într’o fază de disoluție. Criza credinței atinge rînd pe 
rînd pe toți membrii. O stare febrilă de deșteptare, un pro
vizorat mental și sufletesc, caută alte criterii și alte credințe. 
Nietzsche visa la revizuirea tabelei de valori. Revoluțiunile nu 
fac altceva decît să răstoarne aceste table, ele sînt creatoare 
sau cel puțin modificatoare de valori. Grupul de valori oferit 
de o clasă care-și ia angajamentul să refacă structura socie- 
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tâții poate salva de cele mal multe ori astfel de crize. Ofe
rind un nou etalon de măsură, oferind alte fetișe și alte cre
dințe, slăbirea legaturilor sociale se poate întnma, se 
poate consolida din nou. In locul solidarității vechi, rezemate 
pe o serie de idealuri îmbatrinite, o revoluție va aduce alte 
motive de asociație, alte impulziuni la solidaritate. Ihering, 
contrar lui Marx, vede în revoluțitini uriașe lupte pentru cuce
rirea valorilor juridice. Legislațiile, codurile, nu se capătă ca 
dar, ele se cuceresc, se smulg cu forța. Vechea concepție feu
dală, legislația care consacra serv.igiui, deveniseră nesuferite 
pentru societatea secolului al XVill-lea. In locul lor, starea a 
treia a oferit programul de valori al liberalismului economic 
al liberei concurențe cași a egalității politice. Societatea a găsit 
o mie de motive ca să refacă o solidaritate pe baza altor 
idealuri ce i se ofereau. In locul servajului, al regimului de 
corporații, revoluția franceză a oferit libertatea agricolă, in
dustrială și a meseriilor. Orice revoluție propune alte coduri, 
o altă repartiție a bunurilor, crează alte scopuri morale. Cind, 
la nndul lor, aceste instituții nu vor mai corespunde noii struc
turi sociale, programul de valori comuniste oferit de socialism 
poate va ajuia la crearea altor formațiuni sociale.

Aceste modificări nu pot izvorî însă din prescripțiunea 
unor rețete artificiale. Ele trebuesc susținute, după cum am 
văzut mal sus, de un corp social și trcbue acceptate de în
tregul grup. Ideia de revoluție formulată de anarhiști ori de blan- 
quiști, după care un program soeial se poate înfăptui după 
voință, cu forța, prin conspirațiuni, prin atentate ori prin cu
cerirea puterii politice, trebue primită subt beneficiu de in
ventar. Voința cîtorva indivizi nu poate impune unei societăți 
întregi un ideal oricare ar ft calitatea lui, dacă factori externi, 
obiectivi nu colaborează cu el.

Un corp și un ideal sini elemente ce se complectează. 
Conștiința de corp e o mentalitate de opoziție a clasei, pe cînd 
programul, idealul e o mentalitate pentru cazul cînd clasa va 
ajunge la guvern. Fără primul element am avea cel mult o 
revoltă (émeute); fără cel de al doilea o clasă nu s’ar putea 
menține la putere.

Acest ideal însă sufere desigur multe modificări față de 
forma subt care se prezintă în primele zile ale revoluției. In
terese secundare, compromisuri oportuniste se amestecă și îl 
conrup puritatea primitivă.

Nimic nu are o aplicațiune mai exactă în zilele de revo
luție decit aceia ce Wundt numește „eterogenia scopurilor“ 
Primii conducători ai revoluției ajung de multe ori să nu se 
mai recunoască în succesorii lor. Totuși limitele mari ale idea
lului cerut sînt saivate de aceste conrupțiuni secundare. Viața 
societății încetează de a mai fi amenințată căci ea se acomo
dează la alte principii.

Dacă aceste constatări sînt adevărate, atunci o revoluție
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trebue să înceteze de a mai fi privită ca un fenomen destructiv, 
ea o fază negativă de dezagregare a societăților. Printre alte 
fenomene de conservare a grupurilor, Simmel * remarcă și pe 
acela al variației cătră noi orizonturi, al mobilității cătră noi 
idealuri Uneori ca să poată trăi o societate, trebue să se a- 
dapteze în permanență la forme nouă, să prezinte o plasticitate 
și o maleabilitate special îndreptată cătră viitor.**

Astfel privită, revoluția încetează de a ne mai apare subt 
un aspect negaiiv. Din contra ea devine princ piui pozitiv, con
servator, față de amenințările dezagregării. Societățile care în
țeleg să adopte noi idealuri în locul celor imbătrînite, arată 
prin însăși aceasta vitalitatea lor.

c) Un transfert de putere. Un corp sodai și un nou ideal 
nu se pot afirma însă automat. Pe de altă parte ele nu se pot 
fac- ascultate din umbră. Ceiace le trebue sint mijloacele e- 
fective, puterea materială care să le permită să intre în act!-' 
vitate și, în al doilea rînd. care să le sancționeze autoritatea. 
Ca o revoluție să fie acceptată de tot mediul so dal, trebue 
ca, dela înălțimea puterii, clasa ajunsă să se declare ea însăși 
legitimă, să-și sancționeze ilegalitatea printr’un prim exemplu. 
Cită vreme o revoluție nu reușește să se oficializeze, ea ră- 
mîne o conspirație, o acțiune ilicită, susceptibilă de sancțiuni 
penale. Durkheim***  a dat cea mai buna definițiune a crimei 
și în același timp cea mai obiectivă. O crimă nu se poate mă
sura după un criteriu subiectiv, adică după gradul de morali
tate al agentului. După el, un act devine criminal „atunci cînd 
ofensează stări puternice și definite ale conștiinței colective 
într’un moment dat“.

In evoluția istorică a responsabilității, crima contra sigu
ranței sta’ului sau a formei de guvernăm! .t, contra cultului pu
blic, a fost considerată ca o impleiate sacto-san'ă. Rigurozita
tea pedepselor pentru astfel de crime, pentru crimele de „lèse 
societate", a fost neînduplecată.

La început societatea nu pedepsea decît astfel de crime. De 
abia mai tîrziu acțiunile contra particularilor au fost considerate 
șl ele ca crime. Organizarea procedurii penale a evoluat avînd 
ca instanță întăiu poporul, pe urmă șeful, și abia mult mai tîr- 
ziu tribunalele.****  Chiar și în faza actuală a responsabilității, gra
vitatea crimei se măsoară după gradul de emoție colectivă ce a 
produs, iar pedeapsa se aplica ca atare.

• Simmel'. loc. cit., remorcă că varlalia e legea specială a so
cietății r secrete. Clasele au de multe ori în ele elementul secret de 
seeie, mai ales ta începutul lor.

•’ supra acestor idei aplicate la revol. franceză: Paul Bourae, 
Qu’est ce que' la révolution, Mercure de France, 1910.

••• E. Durkheim, i a division du travail social, pag. 47 ți P. Fau
connet, La responsabilité, étude de sociologie, 19’0, Paris, pag.

•”* E Durkheim, Deux lois de l’évolution pénale, Année sociolo. 
gigue, vol. IV.
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Revoluțiile atîta vreme cit rămin departe de putere, subt 
forma conspirațiilor, intră în capitolul actelor criminale, a crime
lor celor mai aspru pedepsite, actică a acelora care stîrnesc » 
emoție colectivă puternică. Oricare ar fi eficacitatea idealului, 
oricare ar putea fi puterea claselor care-1 reprez n’â, dacă forța 
oficială rămine de o parte de mișcarea revoluționară, dacă ins
tanța judecătorului e separată de mișcare și o judecă după ve
chile sancțiuni, tevoluția rămîne o crimă, un atentat Ia viața so
cietății Prin propagarea mișcării revoluționare la un moment 
dat însă, grupul judecătorilor devine mult mai mic decît grupul 
inculpațilar. Solidaritatea întregii societăți trece de partea cri
minalilor. Anormalul devine normal: Criteriile se inservertesc. 
Atunci prima și cea mai imperioasă datirie a clasei revoluțio
nare e cucerirea puterii politice, pentruca judecător și inculpat, 
făcînd una și aceiași persoană, ilegalitatea actului să n’aibă o 
pu ere superioară care s’o judece. Așa dar trebue de deosebit 
două faze în afirmarea oricărei revoluții’: revoluție-crimă și re
voluție-succes. Acești doi poii pot transformi foarte ușor noțiu
nile de crimă și revoluție una în aha. Dm acest punct de ve
dere revoluția s’ar putea defini: o crimă care a reușit. O ast
fel de mișcare are datoria să reușească,—căci dacă nu reușește, 
dualitatea între vechiul și noul ideal se menține și revoluția ră- 
rnîne o tentativă, o revoltă (émeute) care nu poale deveni o re
voluție. O. Richard definește revoluția ca un transfert de autori- S»
■taie. Cu«întul autoritate e vag. El ar trebui înlocuit cu cuvîn- 
tul putere. Delà același gînd pleacă și Marx în „Manifestul co
munist" cînd,înlocui utopiștilor, indică proletariatului o acțiune pre
cisă de cucerire a puterii politice. Trebue de atras atenția însă u
că această cucerire nu presupune de loc, cum am arăiat mai sus, 
nici o violență. Transferarea se poate face în. cea mai perfectă 
ordine. Fenomenele de teroare și violență pe care și le adaugă 
cîteodată revoluțiile sînt da-.orite asociației unor factori s rărit de 
esența însăși a mișcării. Cultul pentru violență, nutrit de G. 
Sorel, poate avea o valoare educativă în formarea coitș îin/i de 
clasă. El poate ține veșnic treaz în m; . ea proletarilor ideia 
că lupta de clasă trebue îmreț’nuiă și că cucerirea pu ii nu tre
bue uitată. Mei măcar greva generată tiu poa;e servi ca ô mo
dalitate revoluționară căci, după cum remarca Kautsky, în ziua 
cind proletariatul va da dovadă de atîta disciplină și un’ae de 
vederi ca să facă o grevă generală, aceasta va deveni inutilă, 
revoluția socială fiind deja realizaâ. De asemeni, nu trebue ui
tat că, dacă transferarea puterii polii ce e unui d n eîemețite, el 
nu poate constitui toată rea!uarea unu. act revoluționar. De a- 
ceia cînd am vorbit mai sus de revoluțiunile poli ce, am ajuns 
ta concluzia, că ele nu sînt decit p i.mui moment al unei revoiu- 
țiuni sociale, atunci cînd nu sînt o simplă luptă civilă.
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, Um corp social, un Ideal șl o transferare de putere, iată e- 
lementele oricărei revoluții: numai din reunirea lor o revoluțiune 
poate lua ființă.

Dacă întrebuințăm metoda diferenței, eliminînd pe rînd clte 
unul din aceste, lâsînd pe celelalte să subsiste, vom vedea că de 
îndată ce unul din ele lipsește, conceptul revoluțiunii ** incom- 
plect O mișcare care nu se va rezema pe un corp, care nu va 
fi sprijinită de o clasă care n'a mai fost la putere, va fi ori o 
reformă ceva mai îndrăzneață, acordată benevol, de clasa domi
nantă, ori o luptă civiiă, o mișcare care n’are un ideal, un pro
gram de valori, va rămîne o revoltă ușor reprimată; în fine o 
mișcare ce au știe să cucerească puterea la timp, nu e altceva 
decit o conspirație, o crimă contra societății. Acum după ce am 
limitat ideia de revoluție distingînd-o de o reformă, de o luptă 
civilă, de o revoltă și de o conspirație, putem da o definiție de 
ansamblu, zicînd că o revoluție e cucerirea puterii de cătră o 
clasă care n’a mal avut o niciodată cu scopul de a impune 
grupului un nou etalon de valori. Abia după ce am reunit a- 
ceste elemente ne putem permite o privire generală, ne putem 
convinge că o revoluție nu e ceva improvizat, creat după voința 
cîtorva indivizi în orice timp și în orice societate. Numai așa se 
poate înțelege afirmația lui Engels care scria că o revoluție e 
un fenomen pur natural condus mai mult de legi fizice decît de 
reguli. Ea e un fenomen sociologic cu profunde rădăcini în cons
tituția și structura grupului social. Apariția ei înseamnă o mo
dificare sprijinită pe o multiplicitate de factori obiectivi ce nu se 
pot provoca la dispoziție. Revoluția depinde de gradul de dife- 
rențiare al grupului și de echilibrul in care se află diversele Iul 
oigane. Privită în modul acesta o revoluție înseamnă treceiea 
dela un tip social la altul prin modificarea grupului întreg de 
cătră un grup secundar. Prin astfel de zguduiri societățile cuce
resc însăși esența progresului de care conservarea lor e strîos 
legată.

Mihai D. Ralea



SONETE’

Noapte de varS.

Surîde Noaptea, cu’n decor de lună 
Pe fața-i de creolă apărut 
lutr’o chemare mută spre sărut, 
Cum se trezește 'n patima străbună.

Și evantaliul vîntului, țesut * 
Cu fire de mirezme ce s’adună, 
Zburlește o șuviță mai nebună, 
Un negru zbor de liliac tăcut.

Transpiră sinul florilor, pe care 
S’aprinde cîte-un strop de diamant 
Intr’o ritmată, caldă palpitare I

Ca să reție visul culminant
Nu se mai află nici un frîu în zare....
In toată vietatea-i un amant!

Șl beți de dor cad fluturi prin pahare.

Din volumul — „Fereslre luminate“ — ce va apare în curlnd
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Iți amintești.

Iți amintești căsuța din Bănești 
Cu berze 'n virf pe zare profilate, 
Cu gardul dărîmat pe jumătate 
Și peteci de hîrtie la ferești ?

Cum răscoleam in vatra ei povești, 
Cînd s’adunau încet pe înserate 
Largi umbre violete peste sate
Și ne priveau pe geam, îți amintești?

Cînd stăm la sfat pe lafță împreună 
Tu nu știai în mine, ce nebună 
Urca iubirea 'n val de fericire 1

Și luna n urmă ’n tainicele-i ațe, 
Palajen blînd, ne’nvăluia ’n neștire 
Așa cum adormisem, brațe ’n brațe.

Alice Soare



legiferări sociale In cosnhaterea tuberculozei'
E o constatare care din nenorocire a devenit banală : prin 

frequența ei, tuberculoza a luat o extensie form dabilă. Mai 
mult decît orișkînd, ea e marele flagel care continuă și exa
gerează opera omorîtoare a războiului. E strigătul general și 
tocsinul de alarmă sună pretutindeni funebru și îndelung. Eî 
va sfirși prin a trezi inerțiile. Fronul luptei s’a schimbat. 
Fiecare țară își are inamicul său interior, mai periculos decît 
celălalt—deoarece nu cunoaște răgaz și armistițiu.

Intr’o plastică expunere, ca să rămînă întipărită în minte, 
Crucea Roșie Americană plimba prin orașele Franței anul tre
cut, cu toate resursele unei publicități aproape geniale, între
buințată însă pentru cel mai nobil scop, imagini, tablouri, fil
me cinematografice, în care ravagiile tuberculozei erau repre
zentate pe înțelesul tuturor. Intre altele, o lumină se stingea 
și se aprindea la intervale ca să dea, printr’o imagină vizuală 
frapantă, statistica mortalității tuberculozei. Lumina se aprindea 
așa de des, încît de abia putea să mai fie urmărită. Era o dîră 
așa continuu sclipitoare, care întuneca însă sufletele. Impresia era 
halucinantă, obsedantă. Cum mortalitatea generală a tubercu
lozei e de cinci milioane pe fiecare an, ceiace reprezintă peste 
13000 decese pe zi, urmează că pe fiecare minut dispar zece 
oameni omoriți de tuberculoză. Boala aceasta face astfel con
curență celor mai teribile războae. Sclipirile luminii s’ar pre
cipita acum și mai des. In toate țările, statisticile arată un 
spor enorm al cazurilor de tuberculoză. Germania care își 
făcea altădată un titlu de gbrie din cifra repede descrescîndă 
a cazurilor de tuberculoză, a revenit la cifra mortalității din 
trecut, cu tendința chiar să o depășească. Franța, Anglia în
registrează aceiași progresie în creștere a cazurilor de tuber
culoză. Țările care au rămas in afară de viitoarea războiului,

Raport prezenta! la Congresul Asociatei medicilor din 



COMBATEREA TUBERCULOZEI ____ 71

cuni e Olanda care beneficia de o reducere considerabilă a ca- 
zu.’lîor de tuberculoză, revin Ia statisticile anterioare.

Remarcă îngrijitoare pe care toți o fac: boala a luat 
ttn mers rapid. Ea trece aproape într’o fază epidemică acută. 
In spitale și sanatorii, la bolnavii pe care fiecare din noi îi 
observăm, formele ce'e mai multe sint forme grave cu evolu
ție deseori fulgerătoare. Caimette relevează că la Lille în car
tierele populate,—in-acest oraș ocupația germană s’a exercitat 
fără nici o cruțare,—la vrîsta între 13-20 ani, 60 la sută din 
populație e tubercuîizată și cele mai multe forme sînt cele 
acute pulmonare pe lîngă formele ganglionare care sînt extrem 
de frequente. Germania ?și plătește și ea larg tributul Kieffer 
a dat recent*  o statistică a spitalului din Mannheim. Statistica 
aceasta are o d osebită valoare, de oarece se raportează la 
un număr mare de cazuri—23 '2—și cum merge dela 1611 — 
1919, privește și anii dinainte și anii din timpul și din urma 
războ ului.

Partea imp eslon-ntă a statisticei e creșterea continuă a 
formelor acute. In 1911, 25 la sută din bolnavi mureau în 
primul an dela debutul boalei; în 1919 proporția e de 59 la 
sută.

Formele fibroase, indurative fac loc formelor ulceroase, 
bronchopneumonice, miliare. Complicațiile intestinale sînt ex- . 
trem de frequente: 72 la sută din cazurile autopsiate. Statis
ticile, cîte le putem azea și noi,—cele din sanatoriile Societății 
pentru profilaxia tuberculozei sint făcute cu t >ată grija, - ne duc 
li constatări identice. Semnalasem în publicații anterioare, 
din datele pe care le-am putut culege, recrudescența și în țara 
noastră a cazurilor de tuberculoză. La Iași, Galați, în 1917, 
1918, 10 la mie mortalitate prin tuberculoză in loc de 3-4 
la mie cîti era înainte; ia București o cifră aproape identică 
cu cei 31C0 ttiberculoși care mor pe fiecare an.

Războiul ne-a produs pierderi considerabile prin comba
tanții și prizonierii morți cași prin victimele numeroase ale 
epidemiilor. Cifra de 800000 care s^dă, nu e exigerată’. Con
tinuăm și după războiu să fim într’un mare deficit de popu
lație. Pe lîngă sporul mortaliiății, scăderea natalității e și ea 
foarte mare. In 1915 aveam în vechiul regat un excedent de 
natalitate de 125000; în 1918, în vechiul regat fără Dobrogea, 
excedentul de mortalitate a fost de 1940 0. Ultimele cifre sta
tistice nu sînt mai îmbucurăt. are. In Mai 1919, in cele 34 o- 
rașe caoitale de iudtț, s’au născut 27:5 și au murit 3250 Nu 
e de ajuns să avem o țară cu hotarele lărgite. Țara aceasta 
pe care am șiiut să o înfăptuim, tr<bue să știm să o și păs
trăm; ș; pentru aceasta trebue să fim mulți și trebue să fim să
nătoși. Situația actuală deplorabilă ca mișcare de populație 
poate fi remediată; cele două cauze mari ale depopu.ației:

Zeitschrlfl tir Tuberkulose, ĂprlHe 1920
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mortalitatea Infantilă—Jumătate din numărul deceselor anuale 
sînt la copii între 1 - 5 ani—și tuberculoza putînd fi în bună 
parte combătute și înlăturate

Pentru tuberculoză, am arătat în rapoartele mele anteri
oare, la congresele din 1910 șl 1918, ce formidabilă scădere 
de capital omenesc, ca valoare socială și ca valoare econo
mică, rezultă de pe urma acestui flagel. Sînt cifre pe care 
trebue să le strigăm continuu, casă le impunem atenției tutu
ror pentru a demonstra că problema aceasta sanitară, care are 
și o parte dureros sentimentală prin atitea vieți tinere pierdute, 
are și o parte strict economică. Cheltuelile care se vor face— pănâ 
acum ele au fost angajate foarte timid șl foarte prudent—pen
tru stăvilirea tubercu'ozei, sînt prin urmare perfect îndreptățite, 
de oarece ele raportează - așa încît reprezintă o excelentă pla
sare de capital.

Chiar dacă nu voim să facem din viața omenească o a- 
facere de bursă, argumentul acesta, prin care interesele mate
riale sînt evidențiate, apare cu valoarea Iui brutală și matema
tică și trebue servit cu ostenlație pentru spoitele, care vor să 
rămînă numai pozitive și evită ca un ridicul orice sentimenta
lism care li se pare zadarnic.

După un calcul identic cucei stabilit în timpul din urmă 
de Calmette pentru Franța, am pierde pe fiecare an 750 mili
oane din cauza tuberculozei, admițind tn modestia noastră că 
ne prețuim numai la jumătate din cît se prețuesc marii noștri 
allați: 250JO lei ca pagubă, în loc de 50003 cit socotește Cal
mette, pentru fiecare ind.vid mort de tuberculoză Multiplicînd 
suma aceasta cu cifra de 30000, numărul celor care mor de 
tuberculoză pe fiecare an în vechiul regat, ajungem ia suma 
de 750 milioane. I.a cifra aceasta, pentru a fi complecțl. tre
bue să adăogăm alta încă și mai mare: costul întreținerii tu- 
berculoșilor in viață, care cei mai mulți nu pot munci și sint 
elemente neproductive pentru bogăția națională, morbiditatea 
prin tuberculoză fiind de zece ori mai mare decît natalitatea. 
Cifrele acestea enunțate subt forma rigidă a unor adevăruri 
matematice, corespund unor realități care, oricîtarfi de crude, 
trec totuși neobservate. După atîtea hecatombe, moartea nu 
mai impresionează, deși mai mult decît ori și cînd viața ar 
trebui să fte prețuită de oarece avem atitea goluri de împlinit 
de pe urma războiului I Observația făcută demult, că tuber
culoza omoară mai cu deosebire oameni tineri,—între 20 40 
ani, 45—50 la sută din decese sînt datorite tuberculozei,—e 
acum agravată prin constatarea făcută pretutindeni, că ea lo
vește mai cu deosebire oameni în plină vigoare.

Statisticele făcute în spitale și dispensării (ia lnsbruck, 
statistica lui Hayek se întinde asupra unui număr mare—2003 
—de bolnavi și fiecare din noi în spitalele de tuberculoși și 
în centrele de triaj a făcut constatări identice) arată că la 
soldați tineri, în plină sănătate, care anterior nu prezintau nici
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un semn suspect de boală, tuberculoza se prezintă cu forme 
grave, acute, pe cînd la cei așa zi>i predispuși, de fapt tuber- 
culoși latenți, se constată o tendință mai ben gnă, Induratlvăa 
boalei. Imunizarea produsă la aceștia din urmă ii apără de 
exploziile violente ale infecțîunii.

Trebue cu atît mai mult față de aceste constatări să cău
tăm să oprim pandemia tuberculoasă fn mersul ei. Există des-« 
tuli vitalitate în poporul nostru, vitalitate pe care a știut să 
o araîe, atunci cînd energia sa a fost pusă la încercare; și răz
boiul a fost cea mai teribilă șl dureroasă, dar și cea mai dove
ditoare probă a energiei rasei noastre, ca să putem reacționa 
cu folos în contra extensiei boalei. Am fi putut încă demult 
să depunem munca necesară ca să stăvilim opera morții, or- 
ganiztnd din vreme lupta contra tuberculozei, pentruca ex
tensia boalei provocată de războiu să nu ne găsească fără 
pregătire; și dacă acum sforțarea care nl se cere e foarte mare, 
e din vina neprevederil noastre. Scadența datoriei pe care am 
contractat-o față de trecut, e imperioasă Ea nu mai suferă 
întîrzieri și nu ne mai putem sustrage dela ea, oricare ar fi 
sarcinele pe care nl le-am lua, de oarece altfel, din amînare 
tn amînare, am risca un faliment total.

Program le saiitare, deși măsuri bine chibzuite au fost 
preconizate fără întrerupere, au întîrziat la noi asupra mersu
lui vremii și au rămas departe de ceiace se obținuse aiurea, de 
oarece s’au lovit mai tot leauna de atîtea greutăți, încît sînt 
încă In mare parte neaplicate.

Mortalitatea generală a fost totdeauna foarte urcată la noi 
și se menținea încă pănă la 19151a o cifră ridicată în contrași 
izbitor cu cea a altor țări.

La 1873, ea era de 32.6 la mie. Mortalitatea a oscilat 
apoi în prut cifrei de 30 la mie (in 1S92 ea a atins cifra de 
34.6 și îti 1903 era încă de 28 la mie).

Scăderea deși reală, în 1914, 1915 mort ilitatea a fost de 
24 la mie,—e mult prea mică. Stagnarea se constată mai cu 
deosebire în ultimii ani. In alte țări, scăderea mortalității a 
fost mult mai marcată și ea s’a accentuat mai cu deosebire 
în ultimii ani, înaintea marelui cataclism provocat de războiul 
care a zdruncinat temeliile vechilor așezări și a perturbat toate 
statisticele, cîn.1 măsurile de igienă publică și socială, în plin 
avînt, se aplicau pe o scară din ce în ce mai întinsă Rapor- 
tînd la 100— pe care am lua o ca cifră a mortalității către 18 0,— 
50 ani mal tîrziu, Franța pierdea 76 unităț', Germania c2. An
glia 59, Oland» 54 Pentru noi cifra mortalității la această 
dată poate fi reprezentată cu 80 —82. Din 1906 până la 1912, 
progresele scăderii mortalității în alte țări au fost considera
bile. Franța trece dela 20 1a mie la 17.5, Germanii dela 18 2 
la 15.6, Belgia dela 16.4 ia 14 8, Anglia dela 15.5 la 13 3, O- 
ianda dela 14 6 la 12.3 La noi cifra mor alității râmîne ace
iași in acest interval de timp. Dacă am fi ajuns să reducem 
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și no< mort H a' a la o cf'ră Identică ou cea a Olande’, unde 
mor 12 î t ioc ce 24 la mie, cit mureau înain'e, am 'i p erdut 
pe ‘ifouf an ji.fi 5.-«:e m?l dii cel 180—190000 (mortalitatea 
sn ala) și am fi ea'z t > u cî‘ g anual de populație de 80— 
90000 care, ao -r ia ma ?a no - strâ natalitate, ne-zr fi adus- 
un spor on :ci at ;l de r ‘ fe.

R ni în .i in %z ; de debuta măsurilor sapitare. Lipsa 
de cont r. bate și ■ > «H-tn n- a ?cuf sa s 5m pe loc și, în 
concret:'i vit‘A a r.iMior și a popea r I >r, st narea e un 
reg es, care poate .5 aibă consecințe tragice pentru viitorul 
nostru ca stzt i ca neam

Tuber uloza i prezi tă !a noi 17 la sută cel puțin din mor- 
ta’itat a gem » ă; n F an-i ea era de 10 ia sută, in Olanda 
de 8 9 la sută în G rrrznti de 8.3 ia su ă, in Angl’a de 7 2 
la su ă, în Belgia de b.2 la sută "Mortalitatea datorită tuber
culozei ca e in Franța era de 2.1 Ia m» , in Germania de 1.53—■ 
la mie, în Angl a de 1 37 la mie, în Belgia de 0.93 la mie a- 
junge li noi la 3—4 la mie (Statisticele Ia noi nu pot <1 
decît facomplecte și ap oxlmative d n Fpsă de d^te precise). 
Războiul a răsturnat toate aceste statisi ce ca să le niveleze 
aproape pentru toate țările, în același sens pejorativ, readu- 
cîndu-le la cifrele de a.um 30—40 de ani și repunînd în ches
tiune toate măsurile de eomba ere a tuberculozei in Franța 
Mourier arăta recent,—Iunie 1920—că mor 1200C0 tubercuîoși pe 
fiecare an, :n ioc de 80—90000 cît mureau înainte de răzb iu. z
Prusia care în re 1883 și 1913 obținu ;e o scădere a mortali
tății pr n tuberculoză del i 3.2 la mie la 1.37 la mie, a revenit 
în 1918 la moralitatea din 1883-1886. Față de anul 1913, 
au f st în Prusia 2000 decese în p’us în anul 1914, fOOO in -
1915, 10000 în 1916, 27000 in 1917 Pentru orașul L’psca, 
Kruse arată că cifra mortalității a trecut dela 921 în 1903, ia 
1906 în 1918. In Olanda dela 1 2 la mie a trecut în 1908 la
2 la mie.

Cu n ia noi cifra mortalității în unele orașe-București, 
Iași, Galați, Craiova a atins 10 la mie, sporul tuberculozei e 
și mai accent: al d cît în al e ț r\

In rapoartele mele anterioare, studiind situația dela noi 
și cercetmd mij oaceie de luptă din alte țări, am arătat cit de 
urgentă și de impe ioasă e organizarea unei lupte sistematice 
contra t berculozei. Dela 1918. fâfă a realiza progrese prea 
însemnate, curente de pinie publică au f st totuși provocate 
în favoarea măsurilor de luat contra tuberculozei.

Inițiativa particulară, reprezentată p in cele cîfeva socie
tăți care fac front in lupta contra tuberculozei — Societatea 
pentru profilaxia tuberculozei, pentru combaterea tuberculozei 
la copii, p ntru izolarea iuberculoș lor—își dă contribuția. 
Oficialitatea a ajutat și ea, în limita budgetelor restrinse ale 
Direcțiunii Generale a Serviciului Sanitar, opera Societății 
pentru profilaxia tuberculozei. Apelurile. în care M. S. Re
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gina pune suflet mult și inimă caldă, au consacrat definitiv zi
lele de Rusalii ca zile de chetă pentru ajutorarea tuberculo- 
șilor. Sume importante sînt realizate pe fiecare an — sîntem 
fn al treilea an al chetei și rezultatul chetei merge crescînd 
(ne apropiem de o jumătate de mbion pentru toată țara fu 
anul acesta) - care sporesc budgetul totuși așa de redus, față 
de nevoile așa de mari ale Societății pentru profilaxia tuber
culozei. Am ceniral zat su'ot o administra .ie unică cele patru 
sanatorii importante din țară — Filaret, Bisericani, Pîngărațf, 
Birnova—cu cele 5C0 paturi disponibile per.tru cura tubercu- 
loșilor. Numeroase dispensării — ? în București, cite unul în 
principalele orașe: lași, Craiova, Focșani, Roman, Tîrgoviște,. 
Brăila, Piatra-Neamț în curînd R.-V Icea — organizate siste
matic, funcționează după tipul dispensariului Calmette din Lille 
cu anchete și ajutoare la domiciliu. Filiale se crează in di
ferite părți ale țarii vechi și noi Brașov, Sibiu, etc.) Erir» 
din inerția veche și terenul e acum pregătii pentru a da o 
extensie cit mai mare măsurilor de luat contra celui mai o- 
morîtor din flanelele actuale. Va trebui insă să pășim mal 
departe p n»ru a consolida pe o bază solidă și a extinde a- 
ceast? organizare. Sîntem în faza de reorganizai a țării noas
tre întregite. O politică sanitară, 1 irg înțeleasă, nu mai poate 
fi eludată și ea se impune preocupării și atenției tuturor. O*  
pera legislativă va trebui să se întindă și asupra boalelor so
ciale. E greu, evident, să se todifice—în articole precise de 
legi—modul de combatere a acestor boale. Cauz le lor sînt 
așa de complexe, încît o legislație, care s’ar încumeta să pro
pună soiuț.i mai complecte s ar lovi de imposibilități multiple 
de aplicare. Lupta contra tuberculozei implică oînt eagă serie 
de reforme sociale și ea nu e de fapt decit o fază a che>t u- 
nii sociale. Războiul a evidențiat și mai mult latura socială 
a cauzelor și propagării tuberculozei. Pe un teres slăbit da 
lipsuri și oboseli, în organisme istovi e și denutrite, focare la
tente s’au redeșteptat ; și tind aceiași bacili tuberculoși, care 
fși exercitau ravagiile și înainte de războiu, au pătruns în or- 
gan;sme până atunci îndemne di boală—tuberculoza a apărut 
intensă, acută și gravă, de oarece cond uite actuale de trăia 
sleiseră energia și reacțiile de apărare ale acestor organisme. Re
formele sociale, mai mult dccîl oriși.ind, smt la ordinea zilei 
și politka de astăzi trebue să fie în primul rînd o terapeutică 
socială. Pentru diferitele aspecte ale chestiunii sociale și 
în materie de măsuri penlru combaterea tuberculozei, propu
neri se pot face multe. Medici, ca e înțeleg să fie și socio
logi, fi antropi care nu vor să rămînă vizionari, s’au întrecut 
să propună soluții. Dela propuneri însă până la realizări dis
tanța e mere și dificultățile apar nenumărate. Lupta contra 
tuberculozei, ca să dea rezultate, ar trebui să facă să preva
leze interesul genera! contra intereselor particulare. Cind lo
cuințele ar fi salubre, hrana suficientă, atelierele de lucru ae~ 
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rate, luminoase și spațioase, cînd munca ar fi reglementată fn 
așa fel ca să nu fie excesivă și asigurările muncitorești s’ar 
extinde ca să permită o asistență cit mai complectă a bolna 
vilor. s’ar rezolvi fn bună parte ch.stia combaterii tubercu
lozei. Educata igienică — care actualmente are greu răsunet, 
de oarece predicile se fac fn pustiul ignoranței și al mizeriei 
— ar putea prinde atunci mult mai ușor. S'a vorbit clndva, 
fn altă ordine de idei, că aplicarea legilor existente — sîntem 
■o țară cu o constituție admirabilă și cu legi care îmbrățișează 
toate domeniile activității sociale — ne-ar permite să avem 
raporturi sociale idilice. Țara legală de care s’a vorbit atîta 
și pe care o reclamăm cu toții, ar putea fi o lozincă pentru 
politică fn general și in special pentru politica sanitară. Apli- 
cînd cu o măsură drea. tă toate legile, n’am mai avea nevoe 
de legi speciale pentru capitolul boâlelor sociale. Indreptînd 
relele sociale, am îndeplini de fapt cea mai largă operă de 
igienă socială. Interesele particulare continuă însă să facă o 
aprigă concurență intereselor generale și raporturile sociale 
sînt departe de a fi o Idilă. Chestiunea socială, cași lupta 
contra tuberculozei, care c o fază numai a acestei chestiuni, 
rămîn de aceia pendinte.

Ținînd seama de contingențele organizării noastre so
ciale, e nevoe să concretizăm, după legiferări adequate, moda
litatea măsurilor de luat în lupta contra tuberculozei.

Noțiunea de contagiozirate a tuberculozei — bunul simț 
popular și observațiile făcute asupra bolnavilor, duseseră 1*  
concluziuni care au precedat în această privință ctrcetărHe 
învățaților—a impus încă demult din necesitatea de aparare 
comună și individuală, măsuri care aveau putere de lege. In 
veacul al XVl-lea se fondează la Reims de o domnișoară pi
oasă care îl consacră sfîntului Marcoul, un spital de izolare 
pentru tratarea scrofulelor deschise. Spitalul acesta dobîn- 
dește o constituție seculară s <bt Ludovic al XlV-lea. așa in
cit el este de fnpt prinul sanatoriu oficial pentru tuberculoș;. 
E ilctul dat de Ferdinand al Vl-lei al Spaniei, în Octombrie 
1751, în castelul său d< la Buen Retiro, e prima ordonanță re
gală destinată ca să protejeze publicul conira contagiunii. 
Pedepse drastice sînt prescrise contra medicilor, infirmierelor, 
servitorilor care, cunoscînd cazurile de tuberculoză, nu le de
clară: amenzi, închisoare, exil. In 1782, Filip al IV-lea dispune 
să se anunțe cu sunete de goarnă,"in stradele șt la răspîntiiie 
Neapoluiui, instrucții redactate de o comisiune de membrii al 
facultății de medicină. Infirmierii, preoții, medicii sînt ținuți 
să declare pe tuberculoșii bolnavi și decelați, pentruca obiec
tele care le-au servit să fie arse și locuințele lor să fie desin- 
fectate. Deliquenții sînt pedepsiți cu amendă—până la 100 
galbeni cu închisoare, ocnă, exil

Ideile de contagiune a tuberculozei rămîn înrădăcinate 
în partea meridională a Europei. Chateaubriand la începutul
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veacului trecut se plînge că nu poate vinde caleștele sale, de 
•arece printr’o lege, pe care el o califica de „barbară", ft da 
• declarată la Roma ca o boală contagioasă și prieiina iul, 
Pauline de Beaumont, care murise de tuberculoză, întrebuin
țase echipajele lui. Georges Sand povestind Odiseia dure
roasă a lui Chopin, care murea de piept în insula Majorca, 
gonit din hotei in hotel, carat în roabă, de oarece i se reu- 
zau trăsurile, arată,—cu indignare, cum ia Barcelona hotelierul 
cerea să i se plătească patul în care zăcuse Chopin, de oa
rece il socotea infectat și poliția ordona să fie ars

A trebuit să treacă un secol de atunci — deși lucrările 
epocale ale lui Viii min (1868) și Koch (1882 stabiliseră de 
mult ca o noțiune curentă co .tagiodtaiea tuberculozei—pentruca 
în țările chiar de mai veche cultură să se legifereze 
contra tuberculozei, reeditîndu-se edictele și ordonanțele 
vechi Măsurile s’au mai i dulcit și sancțiunile sînt mai 
puțin severe. La Londra cel care scuipă pe jos in localurile 
publice riscă o amendă de 40 shilingi și în Columbia (Statele- 
Unite) persoanele, care violează stipulațiunile „actului" de în
registrare a cazurilor de tuberculoză, primesc o amendă de 
50 dolari. Amenda rămîne deci mai mică decît cea din vea
curile trecute și ocna nu figurează la penalități !

E curios și interesant de cercetat cu n s’a putut ajunge în di
ferite țări, în timpul nostru, la o reglementare a măsurilor contra 
tuberculozei. OriJtomul s’ar închide în egoismul lui, spectacolul 
mizeriei, care e de multeori o urmare a spectacolului boalei, nu-1 
poate lăsa indiferent. Problema pauperismu ui s’a impus de
mult atenției legiuitorilor. Fondurile pentru ajutorarea săracilor, 
f»relevate din contribuția publică—încă din vremea reginei E- 
isabeta — ajungeau în Anglia să fie foarte importante. Impo
zitul pentru’ săraci (Poor-hw) producea în Anglia la 1878 
suma enormă de 196 milioane lei. Instituirea azilurilor pentru 
săraci, a atelierelor de lucru (Work-houses) ocupă un loc im
portant în istoria legislației sociale engleze. Impozite iden
tice existau și în alte țări de oarece în nesiguranța raporturi
lor omenești reciproce, ajutorarea săracilor asigura până la un 
oarecare punct echilibru) social instabil. In Germania corpo
rațiile organizate subt numele de Knapschaften, Innungskassen, 
etc., dau ajutoare membrilor lor in caz de boală. Societ ți de 
ajutor mutual au existat și la noi, și istoria breslelor noastre 
de meseriași ne dă date importante în această privință. In 
1909, în urma unei anchete a Ministerului de industrie și co
merț, existau ia noi 224 societăți de ajutor mutual cu 71303 
membri, muncitori și funcționari. In afară de aceasta, aproape 
toaie corporațiile în număr de 144 cu 127 841 membri, aveau 
case de ajutor. In toate țările, numărul membrilor corpora
țiilor și breslelor era mic și ajutoarele de fapt neînsemnate. 
Ajutoarele acestea se dispersau fără vreun folos real și fără 
sistem. Au intervenit atunci o serie de legi muncitorești. Ele
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au fost inaugurate ta Germania de Bismark ca o concesie șt 
ca un tampon contra cererilor care i se păreau prea înaintate 
ale lucrătorilor. Legile acestea fac dată ta istoria legiferări
lor sociale.

Legea invalidității, care datează din 1891, a permis orga
nizarea sistematică a luptei contra tubeiculozet. O statistică 
întocmită între anii 1891—189c pentru 158.000 indivizi, care 
au primit renta de invaliditate, a arătat că 50 la suta dintre ei 
erau tuberculoși. Casele de invaliditate, creind sanatorii 
pentru t atarea tuberculoșilor ta scop de a preveni invalidita
tea. au făcut o operă de bună șt inteligentă gospodărie. Câș
tigul economic realizat pr n această operă e considerabil. 
Bielefeldt a arătat că din 160 000 tuberculos! tratați in timp 
de 10 ani dela 1897—190 , în sar.atori1, 34 la sută din ei 
erau capabili, 5 ani în urmă, să-și cîștige vata rccapăttad ast
fel o capacitate de muncă durabilă. z\d nițînd un cîțtig zilnic 
de două mărci pentru lucrătorii recup rați, se poate stabili 
ușor calculul că pent u această perioadă de timp cî?tigul, rea
lizat pentiu bogățta naț onală a țârii, a fost de 244 milioane mărcL

Numărul persoanelor tratate in sanatorii a mers crescînd: 
In 1897 proporții era de 9 persoane la 10.000 asigurați, 
în 1910 de 78 la 100 0 asigurați.

Dela începutul înființării lor până ta 1910, s’au tratat în 
sanatorii 733 315 persoane. Cheltuelile pentru tratamentul lor 
au fost de 177 811 107 mâici. Costul întreținerii sanatoriilor 
era in 1910 de 10 jum. milioane mărci.

Pentru a para marele fa.-tor de contaminare care e lo
cuința suprapopulată, ’casele de invaliditate, care dispun de 
rezerve mari de fonduri—averea instituțiilor de asigurare a 
invaiidiiății era ta 1909 de 1574 milioane mărci—au cheltuit, 
până la stîrș tul anului 1912 suma importantă de 418 milioane 
mărci pentru construcția de locuințe pentru lucrători.

Asigu ările sociale au permis in Germania,—am arătat 
ta rapoartele mele anterioare cit e de mare rețeaua de insti- 
tuțiuni organizată pentru asisltnța tuberculoșilor în această 
țară, —ca lupta contra tuberculozei, stabilită pe o bază eco
nomică. să duca la rezultate apreciabile.

Pe iingâ lucrători, clasele de mijloc au fost și ele pre
văzute, in parte cel puțin, în dispozițiile legii de asigurare. 
L'gea complimentară din Decembrie 1911 asigură și p< func
ționarii cu o retribuție mai mică de 5000 mărci anual. In ul
timul an, asigurările au fost extinse și pentru funcț'onarii care 
au un salariu pănă li 20 000 mărci. Surplusul pentru războiu, 
pe care legea de invaliditate il permite să fie distribuit, s’a 
întrebuințat pentru ameliorarea locuinței bolnavilor Dispoziția, 
ca o pute din renta de invaliditate să tie plătită subt forma 
de capital, poate fi utilizată fie pentru amenajare de locuințe 
fie pentruca bolnavul să-și cumpere o bucată de pămînt și, 
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departe de aglomerația orașului, du'înd viața sănătoasă d-la țară, 
Să aibă o ocupație agricolă și să-și consolideze cura.

Anglia cind a introdus legea asigurărilor sociale în 1911, 
urmată în 1912 de lețjea declarației obligator.e a tuberculozei, 
a beneficiat de experiența asigurărilor sociale din Germania și 
a putut să dea o bază și mai lar>fă și mai complectă aces or 
asigurări Am arătat în raportul m?u anterior din 1913 rezul
tatele excelente, la căre s’a ajuns în Anglia grație legăturii 
strînse care există între legiferări.e sociale și cele sanitare și ar 
fi să mă repet ca să revin asupra lor.

Beneficiul, pe care îl perm te un tratament sanatorial făcut 
ia timp—și organizma actuală face posibilă îngrijirea anuală 
a 70 03 tnberculoși—reese dintrun caicul făcut de Bardswell 
în lucrarea sa: Tite consumptive Working man (1906) Cal- 
culînd cu toate amănunte.e cheltuelile, care ai fost necesare 
pentru cura și întreținerea a zece bolnavi și pentru ajutorarea 
familiilor lor, el arata că suma de 7500 lei, întrebuințată în a- 
cest scop, a fost larg compensată, bol «avii restabiliți cî?tigînd 
pe fiecare an 15000 lei și capacitatea lor de muncă fiind asi
gurată pe un număr mare de ani.

Englezii au înțeles că pentru o boală, care aduce enorme 
pagube anuale—după calculele lui Fa rde 325 mil'oane—asistența 
tuberculoșilor nu trebue să fie precupețită, cl din contra făcuta 
cît mai complect și pe o scarâ cît mai întinsă A' glia are ac
tualmente 389 sanatorii pentru tuberculoși și mișcarea pentru 
8-istența tuberculoș'lor este în creștere în mers rapid.

Anglia și Germama reușiseră înainte de război« să obțină 
o scădere considerabilă a cifrei mort lltățd tubercuozei prin 
măsuri care, p'ecî id de a sisteme liferite, au dus la realizare» 
aceluiași scop superior. Anglia a adaptat o organizație sanitară 
puternică, complectată cu o politică prevăzătoare în materie 
de locuințe și de alimentație la opera combaterii tuberculozei. 
Germania a stabilit o vastă organizare de asigurări care împîn- 
zește toate categoriile de munci oii și procură fondurile necesare 
instituțiilor de igienă socia â.

Sta ele Unite, care in materie de cxp riențe sociale și 
economice știu să lu.reze în st'l mare, au dat și Ii lup'a contra 
tuberculozei dovada energiei 1 r. Am descris și în rapoartele 
mele trecute—cel din 1910 și 1918—r zu țațele admirabile ia 
care s’a aj ins în orașul New-York graț e unei organizări,care 
poate fi cita â ca model și care a dat dov d;i ce po. te să facă 
energia unui om — biggs — c.'nd găsește ajutor și încurajare. 
Mortalitatea tuberculoasă a scăzut in New York cu couâ trei.ni: 
deia 4 27 la mia de locuitori cit er in 188i, la 1. 9 la mie. 
Statul Pensylvania—in cire 67 dispensării funcționau înainte 
de războia și care avea unul din cele mai mari s natorii din 
lume cu 4030 paturi (Vlount Alto)—Statele Maryland, Colum
bia, Ohio au legislații în care sîn< prevăzute penalități severe 
pentru nedeclararea cazurilor de tuberculoză și o întreagă or-
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• l
ganizare pentru asistenta bolnavilor Companiile drumurilor de 
fer—în primul rînd cea mai importantă Pullman Company—iau 
măsuri pentru igiena stațiunilor și a vagoanelor cu penalități 
pentru cei care, fără nici o grijă, scuipă pe jos. Asistenta tu
berculoșilor se aplică pe o scară din ce in ce mai întinsă. La 
Denver (Colorado) funcționează un sanatoriu cu 5000 paturi 
ți cel care se organizează la New-York va trece de 5000 paturi. 
Peste 50000 paturi sînt actualmente disponibile «n Statele Unite 
pentru cura tuberculoșilor.

Pentru a trece la țâri mai mici, Portugalia are din 1908 
o legislație destul de complectă, pentru masurile de luat în 
lupta contra tuberculozei. Printr'o legislație specială din 1900, 
Norvegia poate să impună izolarea chiar forțată a tuberculo
zelor descirse, atunci cînd sînt socotite că reprezintă un pe
ricol de contagiune. Se interzice tuberculoșilor să aibă ocu- 
pațiuni în magazinele de aiiinente, să fié întrebuințați ca ser
vitori. In Danemarca, legea din 1305 conține o serie de dis- 
pozițiuni așa incit, pe lîngă declarația ob igatorie a cazur lor 
de tuberculoză, să se asigure și asistența bolnavilor. In Da
nemarca s’a ajuns, grație energiei cu care lupta contra tuber
culozei a fost dusă, să se organizeze 2300 paturi pentru tu- 
berculoși,—ceiace la » populație de 2 500.000, reprezintă un pat 
la 1000 locuitori. Păstrînd această proporție, ar trebui să avem 
la noi, în vechiul regat numai, 70 sanatorii cu 100 paturi fie
care. Deocamdată avem numai 41 in Dane narea rezultatele 
obțmute se pat cons ata din comparația cifrei mortalității': in 
1876, 357 în 1908, 1.95u/t0. Belgia, care înai1 te de răz- 
boiu avea 26 dispensării, are actualmente piste 100. Noi sa
natorii se construesc, printr’o lăudabilă cointeresare a parti
cularilor care, subscriind la Societ țile pe a-ținni, realizează nu 
numai o plasare de capital, dar fac și operă de solidaritate 
socială In Grecia, printr’o lege recentă, care datează din anul 
acesta, se înfi nț ază obligator dispensării și sanatorii pentru 
tuberculoși. Cheltuelile pentru întreținerea lor sînt în sarcina 
Statului și a comunelor. Pentru a acoperi aceste cheltueli, se 
pune un impoz t pe patente. In budgetul Statului, e prevăzută 
anual o sumă de patru milioane de drachme pentru spesele de 
Instalație și de patru miiioane pentru cele de în reținere.

Legislația antitubercul rasă datează în Franța delà războlu. 
înainte de războiu, cum spune foarte exact Léon Bernard, tu
berculoza nu avea o existență legală în Franța. Mobibzarea 
armatei, făcută în grabă subt presiunea împrejurărilor care im
puneau un efectiv cit mai numeros, a făcut să intre în cadrele 
armatei mulți tuberculoși Reforma lor fără indemnizare și pen
siuni—și soldații reformați reintorși la vatră, pe lîngă că ignorau 
măsurile de profilaxie, nu aveau nici posibilitatea să se îngri
jească — a adus prin contaminarea produsă de bolnavi un 
spor enorm al cazurilor de tuberculoză. Prin kgea din Oc
tombrie 1915 s’au creat cu ajutorul unui credit de 5 jum. mi- 
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iSoane stațiuni sanitare cu 2500 paturi pentru ciuta rea soldați*  
lor tuberculoșL

Spitale sanitare au fost înființate mai ti raia, în număr de 
49 cu 8000 paturi, pentruca tuberculoșli sa fie triațf înainte de 
a fi trimiși în stațiunile sanitare. Comitetele de asistență pentru 
ndiitarii tuberculoși— a căror acțiune era coordonată de un 
eooitet central—organizate în fiecare departamen*,  continuau 
îngrijirile $1 sfaturile pentru soldați! eșlțl din stațiunile sanitare.

Organizarea aceasta din timp de războiu a fost punctul 
de plecare al organizării actuale alcătuită pe baza a două legi 
importante: legea dfcpt nsariîlor (legea Léon Bourgeois, Apnlie 
1916', legea sanatorillor (legea Honnorat, Septembrie 1919) 
Prin legea dispensărilor iau ființă legală mal multe categorii de 
dispensării : publice, particulare, ale administrațiilor șl stabili
mentelor publice și în fine dispensării oficiale, care devin obliga
torii pentru comunele în care, timp de 5 ani consecutivi, mor
talitatea a depășit media obișnuită. Delà 43 dispensării cite 
avea înainte de războiu, Franța a ajuns să aibă actualmente 
aproape 400 (213 care funcționează și 155 pe cale de or^ani- 
aare). Personalul necesar pentru funcționarea dispensărilor e 
recrutat din medicii care urmează un curs h faculti’ea de me
dicină creat din inițiativa misiunii amercane Rockefeller și 
subvenționat de ministerul de iuttrne. Școale de infirmiere 
vizitatoare există în pr ncipalele orașe din Franța și prin ele 
se formează un peisonal Instruit pentru rolul pe care va avea 
xă-l îndeplinească.

Legea Honnorat prevede un sanatoriu public obligator 
pentru fiecare departament. Dc-pirtamentele care nu au încă 
sanatorii.au datoria sa le creeze 5 ani cel mal tîrziu delà pro
mulgarea legii. Sanatoriile sînt legate obigator cu dispensa- 
tiiie șl subvențmnea Statului e subordonată acestei clauze. Chel- 
tuellle înființării sînt jumătate pe seama colectivității care le-a 
creat, jumătate pe seama Staîujpl. Întreținerea e asigurată de 
Stat, departament, comună.

Cheltueiile necesitate pentru tratamentul tuberculoșilor fiind 
»sal mari decît pentru bolnavi de a’te afecțiuni, surplusul e 
luat în sarcină de Stat.

Unsprezece sanatorii funcționau deja înainte de promulgarea 
legii ; și e prevăzut, cu asen imentul administrației Ministerului 
de Războiu, că cele mal multe din stațiunile și spitalele sani
tare existente să fie transformate în anitoril Actualmente nu
mărul sanatorillor a ajuns la 69 cu 7075 paturi Pentru tuber
culozele osoase 7006 paturi si"t dl-ponlbile. In pavilioane spe
ciale din spitalele generale, 4250 paturi sînt rezervate tuber- 
culcșilor. Izolarea copiilor sănătoși din familiile de tuberculoșl 
—opera Grancher—s’a ap leat în anii din urmă pe o scară în
tinsă. Opera aceasta a dat rezultate admirabile Din o mie de 
«opii asistați în timo de zece ani, numai doi s’au tuberculizat. 
Se plasează nu numai copil din a doua virstă a copilăriei—o 

sanatorii.au
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colonie în Pirlnel a primit in 18 luni 600 copii—dar și cel dm 
prima virstă. Preventoriile, școalele în plin aer pentru copiii 
predispușl intră în piogramul de luptă, și numărul lor crește 
Fe fiecare an mai mult. Lupta contra tubercul >zei a luat astfel în 

ranța o mare extindere. Noul mi» ister de igienă socială, creat 
In i mpui-dm urmă, acordă sprijinul oficialtății acestei lupte 
—așa Incit declarația obligatorie a tuberculozelor deschise, dezi
derat adoptat de Academia de Medicină in 1919, va putea intra 
în practică, prin asigurarea asistenței bolnavilor. Inițiativa par
ticulară secondează această luptă cu zel, devotament și energie 
Echipe de cinci persoane cutreeră satele șl orașele, în camioane 
automobile ducind cite un cinematograf șl un teatru de mario
nete. In 1918—1919 s’au țmut după inițiativa misiunel Rocke- 
feller 895 conferințe asupra tuberculozei, care erau destinate în 
Îirimul riad copiilor de școală; peste 400 000 copii au asistat 
a aceste conferințe. Teat'ul de ma ioncte cu subiecte relative 

ta tuberculoză a fost v zitat de 70 000 copii Răspîndirea de 
afișe și povețe tipărite s’a făcut pe o scară întinsă; cinci mi
lioane de povețe au fost distribuit*.  Populația orașelor vizitate, 
in care s’au dat reprezentații de cinematograf și s’au ținut con 
ferințe, a fost de peste p^tru milioane. S’au creat astfel cu
rente de opinie publică pentru asistența tuberculoșilor, s’au 
format propagandiști zeloși pentru răspîndirea noțiunilor de 
profilax'e și prin colecte s’au a unat șl sume importante.

Italia a făcut o sfoțare conside abilă în timpul războiului 
pentru asistenț i tuberculoșilor. Un pim fond a fost dat prin- 
tr’un decret-lege din Iulie’1917 de 23 milioane pentru disper, 
sarille șl sațlunile sanitare de tuberculoși.

Administrația militară avea la începutul anului 1918, 
11.323 paturi disponibile pentru tuberculjși și 1675 paturi erau 
pe cale de a fi create. Crucea Ro?ie a pus la dispoziție 1391 
patuU și proecteazâ să compiecteze asistența tuberculoșilor ca să 
aibă 2166 paturi.

Administrația sanitară civilă, utilizînd barace de diferite 
tipuri, asistă pe tuberculoți și are deja existente 2900 paturi la 
care irmează să se adaoge încă 26 4.

In total Italia a orgrnizat 10 000 paturi pentru tubercu- 
loși și, cum fonduri sini disponibile, se va ajunge repede Ia 
cifra de 17.000 paturi.

Pentru copii, avtnd in vedere în primul rînd copiii mili
tarilor tuberculoși, 3600 paturi pot deja să fie întrebuințate.

In numeroase orașe, spitalele deja existente pentru tuber
culoși au fost mărite și complectate. Milano are actu Umente 
un spital cu 800 paturi, Turino cu 548, Palermo cu 300, Mar- 
țlna Franca cu 200. Oenua cu 90 șl alte spitale mai mici sînt 
ia Verona, Spezia. Livorno, Pisa, Napoli Bari, Cagliari, Sassarl.

Lutrario, director general al sănătății publice din Italia, 
prezmtmd aceste date in lucrarea sa (Per I Assistenza al Ttf- 
bercolozi dl Guerra, Roma 1918), poate să spună cu drept cu- 
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zînt că Italia a îndeplinii pentru combaterea tuberculozei o 
operă mare și utilă. Opera aceasta va fi complectată mai de
parte. de oarece găsește sprijin și ajutor pretutindeni și la au
torități și la particulari. Societatea pentru profilaxia tubercu
lozei a făcut in Italia un imprumut de 40 milioane de lire cu 
2 la sută dobindă, care să se stingă în 50 ani. Statul a înscris 
în budgetul său anual 80 milioane de lire pentru combaterea 
tuberculozei.

Date'e arătate, referitoare la legiferările din țările mari și 
mici, dovedesc că printr’o nobilă emulație toate aceste țări au 
știut să ia atitudine de luptă energică și hoiărîtă contra celei 
mai oinoritoare dm boalele actuale.

Nu putem rămîne nici noi in afară de mișcarea aceasta 
care se impune acum pretutindeni, de oarece preocuparea in
tereselor superioare colective introduce actualmente în cuge
tarea politică și socială problemele sanitare ca un imperativ 
categoric al vremii.

Până și Rusia sovietică, oricît ar face supralicitare de de
mocratism (democratism care poate fi foarte bun cind nu de
vine la rîndul Iul o odioasă tiranie) a înțeles — cu mizeria de 
acolo, tuberculoza a luat o mare extensie—că trebue sa inter
vină în lupta contra tuberculozei. Un decret din Iunie 1919 in
troduce inspecția sanitară a locuințelor după regule fixe. Pentru 
fiecare guvern*mint  sînt prevăzute sanatorii cu 225 paturi 
Dispensării sint pe cale să fie create. Cursuri libere se țin 
pentru vulgarizarea noțiunilor de profilaxie.

Tuberculoza are la noi o ființă și o existență legală. Ar
ticolul din legea sanitară, care prevede declararea obligatorie 
a cazurilor de tuberculoză deschisă, rămîne însă, cum se în- 
tîmplă și cu alte articole de lege, o simplă ficțiune, de oarece 
nu prevede sancțiuni șl posibilități de aplicare. Declarația o- 
bligatorle a tuberculozei presupune sancțiuni practice-și a- 
ceste sancțiuni nu există. Ea ar trebui să atragă ca o conse
cință imediată asistența bolnavilor. Academia de medicină din 
Paris, ciad a adoptat ca deziderat declarația obligatorie a tu
berculozei, a avut precauția să adauge: Statuie obligat să în
grijească de bolnavi și de familia lor.

Problema așa pusă are perspective limitate șl apare ca 
o sperietoare pentru economiști și pentru sociologi. Legea sună 
răspicat: toate tuberculozele deschise trebue să fie declarate 
Sînt multe șl acelea — vorbesc de formele care prin consen
sul general, sint recunoscute ca deschise — dar și ele pot 
scăpa declarației cînd obligația declarației realmente s’ar aplica 

deoarece sint numeroși tuberculoșii, care sînt cu totul Ig
norați In existența lor de bolnavi și n’au niciun fel de stare 
civilă, in această calitate de bolnavi. Tuberculosul care nu-și 
cunoaște boala, și-o plimbă peste tot, și cînd să hotărăște să 
ceară un sfat medical — el n*a  avut timp, prins de preocupă
rile vieții Iui trudite, să se îngrijească de sănătatea lui — o 
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face prea tfrzlu șl pentru el,deoarece tratamentul, oricare m fi, 
tru mal poate deseori să-l mai ajute cu nimic—și prea ttrafo pen
tru cel dlmprejurul Iul, pe care a avut larg timpul să-1 conta
mineze.

Problema apare însă șl mai complexă—deoarece, pelfng^ 
formele care se impun observațlunil clinice ca deschise, sînt 
și alte forme prin care se poate răspîndi boala. Acestea slut 
formele latente care ia intervale, în urma reinfecțiilor la 
care bolnavii pot fi expuși șl care prind mai cu deo
sebire cînd organismul slăbit nu se mai poate apăra, se pre
zintă cu manifestări diverse in timpul cărora sînt expulzați 
bacilL Formele acestea de tuberculoză evoluiază lent. Ele ac 
na răsunet foarte variabil asupra stării generale, care în apa
rență poate să rămînă bună- așa încit cu drept cuvint tuber
culosul n’are cum să cunoască că poartă în el boala și moar
tea. Ca element de difuziune a boalei ele pot să reprezinte un 
pericol foarte mare. Fără să fie ubiquiiari — bacilii nu există 
decît acolo unde bolnavii, oameni sau animaie i au depus — 
bacilii sînt foarte frecuențl. Viața modernă cu nevoile ei pro
voacă ocaziuni numeroase de contaminare. Acumulațiunea po- 
pulațlel din ce în ce mai densă în orașe, îngrămădirea de fa
milii în locuințe strimte fără aer și fără lumină, transacțiile 
numeroase, care Implică călătoria atîtor oameni vectori de ba
cii i, și mai cu deosebire Ignoranța care împiedică să se evite 
ocaziunile de contagiune sau de suprainfecțiuni sînt principa
tele cauze, care explică difuziunea enormă a tuberculozei. Deși 
c dovedit-reacțiile cu tuberculină sînt peremtorii în această 
privință că 95 A din populația orașelor e contaminată până la 
yîrsta de 15 ani, nu trebue totuși să avem fobia bacilutai lui 
Koch. Cînd un mic număr de germeni pătrund în organism, îc 
imensa majoritate a cazurilor nu se produce decît o fafecțte 
benignă care rămine Indefinit ocultă sau latentă.

Pericolul pentru organismele noi, până atunci îndemne de 
contagiune, e în contaminările masive pentru oamenii sănătoși șl 
pentru baciiarii latenți in suprainfecțiile repetate, care provoacă 
o Intoleranță a organismului șl exacerbează și agravează le
ziunile existente. Condițiunile de traiu actuale fac foarte frec
vent acest pericol. Ameliorarea condițiunilor materiale de viață, 
legi care ar dezvolta și ar face obligatorii Instituțiile de asis
tență și de prevedere socială, ar mări salariile și buna stare.; 
lucrătorilor, ar suprima alcoolismul, ar asana orașele și lo
cuințele, ar contribui intr’o largă trăsură să restrîngă izvoa
rele și ocaziunile de contagiune.

Măsurile de igienă publică și socială vor sfVși prin a 
intra in practică impuse de mersul evolutiv ai vremei, care face 
din legea progresului o realitate. Clasele de jos, care dau cea 
mai mare contribuție boalelor, vor reuși prin a obține ca re
vendicările lor, atunci cînd sînt îndreptățite, să fie împlinite 
Pină atunci Insă., până vom ajunge la aceste cuceriri ale igle-
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•Tei, care vor merge paralel ca cuceririle în domeniul politic șl 
socîat în sensul anei largi șl sănătoase democratizări, trebue 
fcicrat direct asupra cauzelor de propagare a tuberculozei, șl 
măsuri de legiferare se impun în această direcție.

Lupta contra tuberculozei se poate duce efectiv cu rezid
ate excelente, cum s’a dovedit din exemplul țărilor de mal 
veche șl reală cultură. In care în timpurile normale dinainte de 
războia se obținuse o reducere considerabilă a cazurilor de tu
berculoză.

Măsurile de iuptă intră deci in domeniul posibilităților și 
economiștii și sociologii nu trebue să creadă că aceste măsuri 
ar greva enorm budgetele șl ar perturba mult finanțele ti
flei țări. Tuberculoza e boala ignoranței și boala mizeriei. 
Dacă condițiile de trai ar fi mai prielnice—și cînd oamenii vor 
8 mai conștient! de realele lor interese, el vor reuși într’o or
ganizație socială superioară să realizeze aceste condiții—s’ar 
putea evita in orice caz Infecțiile masive șl repetate care duc 
la o boală manifestă. Infecțiile mici, chiar cînd sînt repetate, nu 
provoacă decît reacții neînsemnate, care pot avea chiar rela
tive avantagH, deoarece întrețin un oarecare grad de Imu
nizare.

Lupta trebue începută in primul rînd contra locuințelor 
«elgienlce, și cele mai multe din locuințele populației dela o- 
rașe sînt în condiții de igienă defectuoasă. Am arătat în ra
poartele mele anterioare prin cifre statistice și dela noi și dfe 
alte țări dt de strînsă e corelațlunea tuberculozei cu locuin
țele suprapopulate; și nu e nevoe să mai revin asupra punc
tului acesta, care e pe deplin stabilit din toate datele adunate 
pretutindeni.

0 politică comunală, care ar da cuvenita atenție construi
rii de locuințe eftine și Igienice pentru lucrători, ar permite 
reale progrese In lupta contra tuberculozei. Se știe ce admi
rabile rezultate s’au obținut pe această cale în alte țări. Pen
tru a nu cita decît un exemplu, la Llverpool încă dela mijlo
cul veacului trecut — într’alt scop pentru a diminua cazurHe 
de febră tifoidă care deveniseră foarte frecuente—s’au ras în
tregi cartiere cu case insalubre.

In felul acesta 24.000 case au fost dărîmate ca să fie 
fniocuite cu case luminoase și aerate și ca rezultat indirect — 
se urmărea diminuarea tifoidei — tuberculoza a scăzut dela 
3 5 la mie, cît era în intervalul dela 1856—1865, la 1.62 la mie în anii 
1906 — 1907. La noi, legea din 1895, care specifică condițiile 
de clădire ale noilor locuințe, ar permite o intervenție șl o re
glementare în această privință. Lucrarea d-lui L. Colescu, direc
torul general al Statisticei (Statistica clădirilor și locuințelor 
din Romînla, 1920) dovedește cît de mare este numărul case
lor Insalubre și prinurmare cît de mult este de făcut E greu în 
starea actuală de lucruri cu scumpetea enormă a materialului de 

-construcție și a muncii—deși o cooperare obținută prin sindi- 
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catete muncitorești ar dace ia facilități de realizare, cooperare cart 
n’ar fi greu de obținut, deoarece opera aceasta e fn primiri 
rfnd în folosul lucrătorilor—ca punctui acesta de politică co
munală, care e și de politică sanitară, să fie înfăptuit. jn locu
ința cea mai săracă se poate introduce curățenie și, pănă la un 
oarecare punct, și igienă. Pentru aceasta, e nevoe de a pă
trunde in această locuință și de a obține ca sfaturile date să 
fie ascultate. Casierul sanitar al locuințelor din orașe—Biggs 
arăta la New-York congresiștîlor care treceau la congresul de 
tuberculoză delà Washington în 1908 fișele întocmite pentru 
cea mai mare parte din casele acestui oraș colos — ar per
mite catalogarea caselor insalubre.

E opera dispensariilor ca să descopere și să atragă pe 
tvberculoși. Cînd tuberculosul va obține prin dispensării, nu 
numai etichetarea boalei iui, dar și ajutor efectiv și îndrumări 
utile, el sc va îndrepta bucuros cătră ele fără să se înspăi- 
minte de această etichetare, care și-a pierdut mult din faima 
rea de odinioară, cînd diagnosticul de tuberculoză era socotii 
echivalent cu o condamnare.

Vulgarizarea noțiunii — care trebue cit de mult răspin- 
dită — că tuberculoza, cu condiție sa nu fie tratată prea tîr- 
ziu, e cea mai curabilă dintre boalele cronice — cum de fapt 
este — face ca diagnosticul de tuberculoză să nu mai impre
sioneze defavorabil pe bolnav. Se poate obține deci relativ 
ușor, cînd se depune muncă și devotament ca să atragem, cit 
mai numeroși, pe tuberculoși, ia dispensării și, cind nu vin bol
navi la dispensării, putem face așa ca opera dispensariilor să 
fie realizată la domiciliul lor. Dispensării ambulante, în cami
oane automobile care ar parcurge sate și orașe la intervale 
fixe după un itinerar bine determinat — așa cum a făcut pe o 
scară întinsă, in timpul din urmă, misiunea Rockefeller în 
Franța — ar putea fi foarte utile. Dispensăr ile trebue să fie 
organizate cu toate mijloacele de investigație —laborator, post 
radioscopie—ca să se poată stabili precis diagnosticul și pe cît 
posibil și pronosticul boalei pentru previziunile sociale ale a- 
slstenții bolnavilor.

Pe lîngă medic șl poate cu un rol și mal important pen
tru obținerea rezultatelor dorite, la fiecare dispensar trebue să 
funcționeze cel puțin un Infirmier sau infirmieră cu însărcina
rea de monitor, de vizitator la domiciliu. Kuss descrie, vor
bind de dispensariul condus de Malvoi la Liège, în mod diti
rambic calitățile unui bun anchetor, dind ca exemplu pe faimo
sul monitor al acestui dispensariu, Alfred Leblanc— care și-a 
făcut din însărcinarea lui un adevărat apostolat. Nu se poale 
avea deeft rareori norocul de a găsi realizat modelul tip al 
anchetorului, deși există — pasări rare — »ideologi*  chiar 
printre funcționarii infimi și poate mai adeseaori printre a- 
ceștia. Entuziasmurile trebue să fie insă întreținute prin juste 
retribuțiunl pentru serviciile pe care acești mici funcționari, 
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«»re dovedesc că au un suflet mare, le pot aduce—deoarece 
altfel ele riscă să fie stinse înainte de vreme printr’o viață de 
privațiuni intense și continue.

Se poate ajunge printr’o școală de infirmieri și de an- 
chetori, cum există astăzi în multe țări, să se recruteze un per
sonal care să aibă pregătirea necesară. Cînd anchetorii pot fi 
vechi lucrători cunoscuți în mediul ior, e preferabil, de oa
rece slnt familiarizați cu obiceiurile și nevoile lucrătorilor 
printre care pătrund, și știu să ie vorbească așa ca să fie în
țeleși. E, într’adevăr, nevoe de mult tact pentru a cîștiga în
crederea bolnavului șl a obține ca reguiele de igienă să fie 
aplicate Observarea z'lnlcâ și conștiincioasă a acestor regule 
se lovește de multe dificultăți. Neglijența și egoismul bolnavu
lui fac de cele mai multe ori ca el să fie inaccesibil la sfaturile 
care i se dau pentru a feri pe cei dimprejur de contagiune. 
Se reușește de obiceiu mult mai ușor apelînd direct la inte
resul personal al bolnavului și făcîndu-1 să înțeleagă că, păs- 
trfnd regulele de igienă, își evită reinfecțiile repetate care riscă 
să-i agraveze boala.

Formirea de infirmieri și infirmiere bine instruite e de o 
primordială necesitate pentru lupta contra tuberculozei. Exem
plul Suediei poate fi citat ca să se arate ce extensie se poate 
da școalelor de infirmieri. Scoale speciale bine organizate 
permit ca peste 5000 infirmieri și infirmiere să funcționeze cu 
însărcinări diferite. Uniunea națională suedeză a organizat dela 
A910 cursuri speciale pentru infirmierele care se devotează 
Îngrijirii tuberculoșilor. Infirmierele fac un stagiu obligatoriu 
în sanatoriile de tuberculos! și pot în urmă fi utilizate cu mare 
folos la opera dispensariilor. Dispensariul e adevăratul centru 
pentru profilaxia tuberculozei. Dela dispensariu, odată ce fi
șele bolnavilor sint precis stabilite, iradiază măsurile de asis
tență. Ele sint muliipie. Bolnavii care au posibilitatea să fie 
căutați și izolați la domiciliu, își fac cura’ la domiciliul lor 
subt controlul infirmierei șt, cînd este nevoe, și al medicului. 
La dispensării, tuberculosul cu semne manifeste de boală e 
cercetat și el și familia iui. Bolnavul trebue să fie obligat, 
cînd din ancheta socială reese că trăește în condiții în care 
contaminarea e greu de evitat, să prezinte—subt pedeapsa de 
retragere de ajutoare, —pe toți membrii familiei, examenului 
medical. Cura la domiciliu este ajutată prin distribuirea de a- 
Hmente și, cînd bolnavul n’are o cameră sau cel puțin un pat 
pe sama iui, prin închirierea de camere deziderat greu de 
îndeplinit în penuria actuală de locuințe — sau cel puțin prin 
distribuirea de paturi. Scuipători sint distribuite fiecărui bol
nav și infirmiera controlează dacă sint întrebuințate și desin- 
fectate. Se cercetează în același timp dacă bolnavul păstrează 
i ecomandația ce i se dă de a ține batista la gură cînd tu
lește, pentru a împiedica răspîndirea stropilor baciiiferi Cu
rățenia și desinfectarea locuinței sînt supraveghiate. Capitolul 
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acesta ai des Infectării locuinței, in orice caz ctnd bolnavut 
decedează sau se mută, cînd este nevoe și in cursul boa 
iei — e un punct foarte important de profilaxie. Prin dlspen 
«ariile din București căutăm să aplicăm, grație ajutorului dai 
de serviciul sanitar al Capitalei, condus de O-rui Stalcovici. 
in limita posibilităților și a mijloacelor actuale, măsurile de 
dezinfectarea locuințelor tuberculoșilor. Desinfectarea rufelor 
bolnavilor șl, pe cît posibil, și spălarea lor—așa cum se fac 
tn alte dispensării, Intră și in programul nostru șl avem nădej 
dea că-1 voiri putea aplica—atunci cînd vom avea și mai mult 
săpun și mai multe lemne.

Bolnavii care nu găsesc realizate — fie chiar in parte 
Î3 domiciliu posibilitățile de cură, trebue să fie asistați in in 
stituții In legătură cu dispensariui.

La unele dispensării s'ar putea anexa o sală de cură tn 
care bolnavii și-ar trece ziua, așa zisele day-camps ale Amerf 
cânilor. Li s’ar da acolo alimentația sub tanțială de care au 
nevoe și II s’ar putea aplica tratamentul indicat în anumite 
cazuri: injecții cu tuberculină, însufiații pentru pneumotho 
rax.4 artificial, etc.. Bolnavul, astfel educat și ca tratament 
și ca profilaxie, reintră sara la domiciliul iui. Pentru bolna
vii foarte înaintați, spitale de izolare sînt necesare. Cind nt» 
se pot construi spitale, care să fie special amenajate pentru 
tuberculoși, un pavilion sau cel pupn o sală trebue să fie re
zervată pentru acest scop în spitalele generale. In Germania, 
unde 204 instituții speciale pentru izolarea tuberculoșilor func 
ționau pănă în 1914, există o dispoziție legală că niclun spi 
tal nou nu poate să fie construit fără să aibă o secție spe
cială pentru tuberculoși. Bolnavii la care, după gradul de 
boală, ameliorările apar foarte probabile, vor fi tratați întriun 
spital de preferință suburban, in care toate dispozițiunlle 
trebue să fie luate pentru organizarea unui tratament raționat 
șt sistematic. Bolnavii inclpienți, complect recuperabili, vor 
fi tratați in sanatorii propriu-zise. Gama aceasta de instituții 
există deja anexată unor dispensării... bine-înțetes în alte țări 
Astfel, dispensariui Léon B jurgeols din Paris, din Rue Vaneau, ar«*-  
o sală de cură pentru bolnavi și e în legătură cu spitalul de 
izolare delà Laennec, cu spitalul suburban delà Brévannes șt 
cu sanatoriul Angicourt.

Asistența poate să fie complectată și mai departe prm 
crearea de colonii rurale de tuberculoși.

In aceste colonii se dă posibilitatea tuberculoșilor să lu
creze în măsura puterilor lor, asigurîndu-le condiții igienic 
prielnice. Coloniile sînt așezate în jurul unei instituții de 
cură—sanatoriu—unde la cel mai mic setnn de boală, bolnavii 
găsesc sfaturile și îngrijirile necesare. Am descris în publi 
rații anterioare modul de funcțion re al coloniilor delà Cellard 
și Rlve In Franța, în legătură cu stația sanitară delà Satin 
Jodard. O colonie identică există la Tonnay Charente creată 
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4e Sodetatea „Union des fen;mes de France“. Varrier Jones 
descrie (Revue des Mutilés de la guerre, Ianuarie 1919) rezul
tatele obținute la Burn Cotony. Cu o sumă neînsemnată de 
12 500 lei, procurată prin contribtițiuni particulare, s’au tratat 
93 de bolnavi și după trei ani 85 din ei aveau o deplină ca 
pacitate de muncă, reiulndu-și vechile lor odupații sau avind 
ocupații noi adéquate cu starea sănătății lor. Eforia spitale
lor Civile are intentiunea să creeze și la noi colonii de tu
bercuioși. Societatea pentru profilaxia tuberculozei are fa 
programul său de activitate șl înființarea coloniilor ruraie 
pentru tubercuioși și a făcut incă demult intervenții ca, din 
fermele exproplate ale absenteiștiior, să se rezerve o parte șî 
pentru bolnavii incipient! de tuberculoză.

Dispensării, funcționlnd cit de complect, vor trebui să fie 
Introduse In mod obligator șl la noi. Pentruca dispensante 
să corespundă scopului pentru care au fost create, e nevoe 
ca ele să stabilească o legătură strînsă cu spitalele de izo
lare și cu sanatoriile. E un non sens quasi-criminal să mai 
dăinuiască starea actuală de lucruri, continuînd să se primească 
tubercuioși în săli comune cu alți bolnavi. De fapt, noi nu 
avem ca spitale de Izolare pentru tubercuioși! din București, 
decit unul singur, pe cel delà FilareL ? m arătat în rapoar
tele mele anterioare cite inutile zile de cură se pierd in spi
talele Eforiei, unde se primesc tubercuioși! care, după ce stau 
în termen mediu 10—12 zile, sint concedlați fără ca bine-înțeles 
să se fl putut obține pentru ei vre-o ameliorare sau cel puțin 
să-i fl putut serios educa pentru Imrea de măsuri de profi
laxie,—după ce au avut larg posibilitatea să contamineze pe vecinul 
tor de pat. Actualmente în spitalele Eforiei, după declarația 
oficială a unuia din Efori, o treime aproape din paturi e ocu
pată de tubercuioși. Eforia care avusese bunul gînd să cons
truiască la Colentina un pavilion pentru tubercuioși, a crezut 
că poate să deturneze acest pavillon delà destinația sa primi
tivă. Motivele invocate pentru nevoile învățămîntului univer
sitar pot să fie foarie legitime, dar ele ar ti putut să 
fle satisfăcute intr’altfel, complectând construcția începută 
pentru pavilionul clinicei boaleîor nervoase. Și București«!, 
unde mortalitatea datorită tuberculozei trece de trei mii pe an. 
a rămas astfel cu un singur spital de izolare, cel delà Fila- 
ret,—totdeauna supraîncărcat de bolnavi, așa încît, pentru a 
putea face față la numeroasele cereri de ad misiune, e nevoe 
să se facă echipe pentru sanatoriile din Moldova, și acelea eu 
totul insuficiente ca număr pentru numeroșii tubercuioși care 
vin din toate părțile țării ca să fie internați.

lașul va avea în curînd—dintr'un credit acordat de Di
recția Sanitară—spitalul său de izolare. Se va organiza ast
fel și acolo mai complect gama asistenții bolnavilor. Tuber- 
cutoșii gravi vor putea să fie ospitalizați la acest spital, cei 
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recuperabili urmînd să fie tratați Ia sanatoriul apropiat dele 
Bîrnova.

Galații își au o mică secție de 20 paturi pentru tuber- 
culoșf și Cărbuneștii-Petrești din Gorj deservesc, deși într'o 
«Uabă măsură, filiala din Craiova. In țara noastră în care mor anuai 
30000 de tuberculoji, enumerarea aceasta succintă a spitalelor 
de izolare arată cft de incomplectl este asistența tuberculoși- 
tor, mai cu deosebire a celor cu leziuni deschise, muițl dintre 
ei încă recuperabili dar reprezintfnd toți, și aceștia și cei ire
mediabil pierduți, un mare pericol de contag une. Nid-o a- 
minare nu mal poate fi îngăduită pentru crearea de pavilioane 
speciale pentru tuberculoși, anexate spitalelor generale,-sau 
cel puțin, de barace după modelul baracelor introduse în Italia, 
in orice caz, săli speciale trebue să fie amenajate pentru cura 
tuberculoșllor.

Ceiace nu a putut realiza până acum Societatea pentru 
profilaxia tuberculozei decît foarte incomplect prin cîteva spi
tale presărate în cîteva puncte ale țării, trebue să devină o 
operă bine sistematizată, obligator Instituită și cu existența a- 
sfgurată pentru o funcționare normală și permanentă.

Obiecțiunile mari pentru aplicarea unui program mat 
complect de luptă contra tuberculozei, sînt obiecții budgetare. 
Fondurile necesare vor trebui să fie găsite. Casele de asi
gurări muncitorești ar putea fi de un mare ajutor în lupta 
contra tuberculozei Legea de asigurări muncitorești permite 
chiar subt forma sa actuală, ca o parte din fondurile de asi
gurare să fie întrebuințate pentru luarea de măsuri contra tu
berculozei.

Articolul 119 din legea asigurărilor muncitorești prevede 
că bolnavul poate fi obligat să fie căutat în spital, atunci cînd 
boala este molipsitoare. Tuberculoza, de cele mai multe ori 
(cînd este deschisă) este o boală molipsitoare, și bolnavii tu
berculoși intră deci în prescripțiunile acestui articol.

După articolul 174 din același lege, Casa Centrală de a- 
sigurare poate da îngrijire unui bolnav într’un spital, înloc de 
a-i da o pensiune, dacă invalidul se obligă Să stea trei luni 
acolo. După art. 117, bolnavul care are familie, cînd este 
căutat în spital, primește 50 la sută din salariul său pe toi 
timpul tratamentului. Dispozițiunile acestui articol s’ar putea 
extinde, apliclndu-se șl cazurilor de tuberculoză, boală mo
lipsitoare prin excelență, care durează însă mai mult de 16 
săptâmîni, termenul de ajutor prevăzut în legea asigurărilor de 
boală. După 16 sâptămîni bolnavul trece fn sarcina casei de 
invaliditate, dacă îndeplinește condițiuniie cerute pentru a be
neficia de pensia de invalid tate, dacă a plătit adică 200 săp- 
iămîni cotizația sa. Dispoziția ca ajutorul de 50 ia sută din 
nalariu să fie dat bolnavului pentru familie, s’ar putea întinde pe 
iot timpul invalidității sale.

Articolul 201 prevede că o pătrime din fondurile casei
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de asigurare contra boalei, invalidității, bătr’nețH, poate fi în
trebuințată în stabilimente și clădiri în folosul asigurărilor. 
Am arătat ce admirabilă întrebuințare s’a dat în Germania fon
durilor casei de asigurare—sute de milioane de mărci cheltuite 
pentru scopuri sanitare șf igienice. Evident că la noi, unde 
fondul de rezervă al casei de invaliditate e pănă acum foarte 
redus—17 milioane—nu se poate face decît foarte puțin. Ex
tensia asigurărilor ar permite mărirea fondurilor. Deja după 
noile dfspozițiunl ate iegei, sau lărgit cadrele celor asigurați 
contra boalei inloc de 5 clase—cîte erau înainte—sînt acum 
R clase.

Viitorul organizării asistenței tuberculoșilor e în bună 
(tarte în lărgirea și complectarea asigurărilor muncitorești.

Heger, Gilbert șl Laethem propun pentru Belgia ca tu
berculoza să fie asiml’ată cu un risc profesional, așa cum e 
recunoscut legalmente pentru accidentele de muncă. Extensia 
aceasta creînd obligația in toate întreprinderile să se asigure 
lucrătorii șl funcționarii contra tuberculozei, ar aduce fonduri 
importante. Cu o contribuie minimală pentru patron și pentru, 
lucrători s’ar ajunge să se găsească sume mari pentru asis
tența tuberculoșilor. Mutualitățile, cum am arătat în raportul 
meu anterior din 1910, care dau excelente rezultate într’alte 
privințe, nu pot să intervină decît in mod cu totul neîndes
tulător în lupta contra tuberculozei. Societățile mutuale, cum 
sînt cele din Franța—chiar complectate prin sistemul de rea
sigurări pentru bolnavii tuberculoji, ca în Belgia—dau un con
curs de cele mai multe ori tardiv și asistă pe tuberculos ptee 
pnțin, cu o sumă prea mică și un timp prea scurt.

Muncitorii sindicalizați, căre au destul spirit de clasă ca 
să cunoască care sînt adevăratele lor interese, trebue să Intre 
fățiș șl hotărlt în lupta contra tuberculozei, deoarece tuber
culoza ișl recrutează victimele mai cu deosebire printre lucră
tori. începuturi în acest fel există într’alte părți. Lucrătorii 
sindicalizați din Madrid au înființat Asociații de ajutor mutual 
(Mutnalidad Gbrera), în care Intră toți lucrătorii din sindica
lul de breaslă. Medicii, desemnați de consiliu!’de administra
ție dintre cel care oferă cele mai bune garanții profesionale, 
sînt mal bine retribulți decît cel care sînt io slujba statului și 
comunei Madrid.

Asociația aceasta pentru asistența mutuală, care există de 
.șase eni, posedă opt clinici cu instalațiile cele mai moderne, 
șase farmacii proprii șl un mare sanatoriu de 500 paturi.

Dispensările pentru tuberculoși, organizate cit mai com
plect, întrețin legătura cu casa asigurărilor muncitorești sau 
cu asociațiile de ajutor mutual ale sindicatelor muncitorești. 
Opera lor se compleclează reciproc. Dispensarul face triajul 
șl catalogarea tuberculoșilor și infirmierul, monitorul,- vizita
toarea consemnează datele sociale asupra situației materiale 
a bolnavului—cu referințele pe care !e poate avea și dela cas*
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asigurărilor. Modalitatea după care contribuția casei centrale 
a asigurăriler muncitorești s’ar efectua pentru asistența tuber 
culoșUor, ar râmîne să fie specificată prin regulamente ul
terioare.

E necesar caș! marile adminlstrațiunl de Stat să fie cu 
prinse în această organizare. Nu e suficient ca, din sentiment*  
excelente și dintr'o îndatorire esențială, ca o obligație mate- 
rfeîă șl morala care nu se poate eluda,—aceste administrații să 
ia hotărfrea de a Institui dispensării și sanatori', care rămîn 
insă răzlețe fără legătură cu un întreg sistem de asistență n 
tuberculosilor. Un sanatoriu izolat este util, dar el ar fi șl 
mai util dacă ar fi legat de dispensării șl spitale de Izolare 
de o întreagă operă sistematizată în lupta contra tuberculozei. 
Unificarea de măsuri, după directive bine chibzuite, ar facilita 
opera asistenței tuberculoșilor, deoarece ar avea o coordo
nare care este absolut necesară. La noi administrația căilor 
ferate romîne, care numără printre cel 30-35 000 funcționari ai 
săi foarte mulțf tuberculoși, Ministerul de instrucție publică, 
alarmat de extensia tuberculozei in corpul didactic, sînt pe 
cale să înființeze sanatorii de tuberculoși.

Ca pretutindeni, și in Franța după noua lege a dispensa - 
fiilor, Instituțiile acestea—oricît ar avea un caracter oficial cu 
puteri legale șl cu subvențiuni acordate de stat, departamente, 
comune—au nevoe șl de ajutorul publicului mare care se poate 
exercita subt forma de donații, cotizații prin membrii înscriși 
1n societățile pentru combaterea tuberculozei. Pentruca publi
cul să răspundă apelurilor care i se fac și pentruca ei să vină 
in ajutorul operei pentru asistența tuberculoșilor, trebue o În
treagă acțiune de propagandă și de vulgarizare a noțiunilor 
asupra modulul de râspindire și de prevenire a boa lei. Pro
paganda aceasta, care e șl o operă de educație Igienică, trebue 
să fie începută încă din școală. Am arătat într’o publicație an 
terioară, „Asistența igienică și medicală în școală**,  modul cutn 
această educație trebue să fie Înțeleasă. Profesorul I. Canta- 
cuzino ceruse în 1905 șl comisiunea pentru reforma învăță
mântului superior admisese acest deziderat, ca să se introducă 
în învățăm intui superior în mod obligator igiena pentru toate 
facultățile. Ministerul actual de instrucție publică, care are în 
fruntea sa pe un membru din consiliu de administrație al Soc. 
pentru Profilaxia Tuberculozei, profesorul P. Neguiescu, a ad
mis cererea noastră ca in manualele de lectură ale copiilor de 
toate vîrstele să introducem capit^e scrise pe înțelesul tutu
ror pentru a răspîndi sfaturile asupra modului cum tubercu 
loza se ia și cum poate fi împedecată în extensia ei. Pentruca 
educația igienică să prindă în școală, trebue ca școala ea în
săși să fie un locaș igienic. E mult de făcut și în privința a- 
ceasta. Școalele în aer liber răspîndite acum pretutindeni, co
loniile de vacanță care dobindiseră o mare extende înainte de 
războlu în alte țâri șl pentru care se făcuse un început și la
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«ol trebue să fi« cît de mult încurajate. Mlcheiet spunea or 
drept cuvînt că, din toate florile, floarea omenească e cea car« 
are cea mal mare nevoe de aer și de himină. Clnd vom ști si 
dăm Importanta cuvenită educației și asistentei igienice în 
rjcodlâ, vom putea să creștem generații sănătoase și pUue de 
vlagă.

Opera de propagandă in favoarea măsurilor de luat con
tra tuberculozei poate prinde și provoca curente puternice de 
opinie publică, cind se va arăta că se lucrează efectiv și că 
se ob{in rezultate. O chestiune trebue să existe în organizare. 
Activitățile risipite cî>tigă dacă slnt întrunite în vederea ace
luiași scop unitar. Vom reuși atun.i și noi să numărăm aed 
șl chiar sute de mii de membri, care vor putea să ajute, pe 
Ungă contribuția lor materială, cu credința și entuziasmul lor, 
—ca solda(i devotați pentru o mare cruciadă. Am reușit deja 
intru cîtva sa mărim numărul membrilor aderenți la Societatea 
pentru profilaxia tuberculozei. Avem în toată țara peste 5000 
membri, eomptînd șl filialele. E un pr >gres fată de anii tre- 
cuțl, cînd nu număram nici 100 membri, dar totuși încă foarte 
relativ. Trebue persistat fâcînd apel la publicul din toate cla
sele sociale ca să-și dea obolul cu credința și cu convingerea 
eă, ajut’nd o opera de folos public și social, o face dintr'un 
spirit de solidaritate larg înțeles, deoarece boa a ne amenință 
egal pe toți In S'atele-Unite, în care totul se face în stil mare, 
Crucea Roșie a trecut în doi ani, in 1918 șl 1919, dela 300000 
la 20000000 membri șl a putut recolta 400000000 pentru opera 
sa din timpul războiului. Opt milioane de oameni au colabo
rat la această operă, care a avut ramificări în toate târ* ,e a: 
liate și a cărei activitate se întinde și acum peste tot unde e 
6 mizerie de ajutat.

Putem șl trebue să facem apel la contribuția publicului, 
care are îndatoriri morale șl sociale să răspundă la aceste a- 
pelurl. Nu putem însă să bazăm o luptă mare, cum e lupta 
contra tuberculozei pe contribuții care sînt aleatorii șl care 
pot să varieze dela un moment la altul. Tuberculoza, care e 
o boală socială, are dreptul la o asistență sociala. Tuberculo
sul nu trebue să ceară milă nimănui El poate reclama ca un 
drept al lui să fie asistat. Statul care reprezintă colectivitate« 
concretizată în conducătorii pe care această colectivitate a 
știut să și-l dea, are îndatorirea să intervină cu puterea și cu 
autoritatea pe care i-o conferă organizarea sa în această luptă. 
Dacă legile existente nu sînt de ajuns, legi nouă trebue să 
fie create pentru acest scop.

La noi putem utiliza legi deja existente. In opera legisla
tivă care se prepară, sintem încă în starea de nebuloasă * 
noilor legiferări care nu s’au condensat în proecte concrete, 
avem dreptul să cerem ca boalele Bociale, șl in primul rînd tu
berculoza, să aibă capitolele lor speciale cît de largi și cît de 
complecte. Noua direcție a asistenței sociale din Ministerul 
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Muncii, care are o secțe specială pentru combaterea boalelor 
sociale, nu poate să. nu dea o largă atente măsurilor de ktat 
contra acestor boa|e și deci, și contra tuberculozei. Fondurile 
pe care această asistentă și ie va crea,—timbrul de ajutor care 
devine timbrul asistenței sociale va fi considerabil sporit,—por 
și trebue să fie complectate. Cind se crează atitea noi impo
zite, s’ar putea fără înconjur crea un nou Impozit care să fie 
franc boiezat impozit sanitar pentru combaterea tuberculozei 
Calmette, Ma voz au propu> o taxă asupra venitului pentru 
combaterea tuberculozei, taxă care ia un moment dat a rost a- 
plicatâ în Ungaria și a dat fonduri importante. Plieque a sus- 
ț’nut la un congres internațional de igienă—congresul din Paris 
1900—propunerea să se Impună cu o zecime sau chiar numai 
cu o cent mă adiț onală hectolitrul de alcool. Taxa aceasta 
ar produce venituri Importante (Plieque făcea socoteala că ar 
fi adus pentru Franța câtră 1900, 25 milioane; și de atunci al
coolismul a sporit șl taxa ar putea să fie și mal fructuoasă). 
Cind această taxă ar fi numită fățiș taxă pe alcool pentru com
baterea tubercu ozel, pe lîngăcă ar rapoita—ar avea și avan- 
tagiul că ar crea in public asociații de idei care, dacă n'ar 
moral za pe alcoolicii impenitenți și incorigibili, i-ar obliga la 
contribuții utile. Publicul ar sfîrși prin a fi instruit asupra a- 
cestui mare adevăr igienic: alcoolismul este una din marele 
cauze ale tuberculozei. Hayem spunea figurat că tuberculoza 
se la pe zincul (la tuberculose se prend sur le zinc) din cir
ciume în care consumatorul își cheltuește sănătatea și banul, și • 
unde expectoreța fumătorilor alcoolici, răsplnditâ cu profuzie, 
crează o atmosferă de bacili. Suprataxa aceasta ar fi de două 
ori utilă, deoarece ar fi îndreptată și contra tuberculozei și 
contra alcoolismului, și ar fi deacela de două ori justificai*.  
Evident că taxele nu descurajează prea mult pe alcoolic, dar 
cel puțin Impozitul acesta asupra vițlului și-ar avea motivarea 
că otravei care e de fapt alcoolul, 1 se opune un antidot care 
e sanatoriul și dispensa-iul pentru tuberculoși. Tuberculoza 
fiind deseori o consecință a alcoolismului.

Dintre legile în gestație, cea care va vedea mal repede 
lumina zilei e legea pentru aju orarea invalizilor, văduvelor și 
orfanilor de râzboiu, lege care pleacă dela un principiu exce
lent, deoarece statul e dator să ajute pe aceste victime directe 
ale războiului Am înaintat un memoriu ministe ului de răz- 
bo;u ca să cer să se prevadă în această lege un paragraf spe
cial pentru tuberculoși! Invalizi, de râzboiu, „râniții de tuber
culoză“, cum i-a denumit așa de plastic Landouzy cu o expre
sie care a rămas, de oarece caracterizează situația acestor ne- 
norociț care merită un dublu Interes: și pentru boala pe care o J 
au, dobînditâ pentru o cauză pentru care au luptat de cele 
mai multe ori cu sacrificii și cu eroism și cu care trebue să ne 
solidarizăm nu numai la triumfuri dar și la dureri șl prin pe- 
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fko4ui de contaminare pe care il reprezintă pentru cei cu care 
vin în contact.

In legea Honnorat din Franța, e prevăzut că în toate sa
natoriile- statului, tuberculoșîi invalizi de războiu să fie căutați 
gratuit Avem și noi tuberculoșil noștri invalizi de războiu și 
ei sînt foarte numeroși. Ghiulamila a găsit la cei 26075 Inva
lizi clasați până la 1 Ianuarie 1920, 5074 tuberculoșl, deci 20 
Ia sută, dintre care 1740 cu tuberculoză pulmonară deschisă 
E o proporție foarte mare. Asistența lor se impune în mod 
urgent și imperios, și legea invalizilor are obligația să nu-1 
treacă cu vederea și să prevadă în modspecial modalitatea 
asistenței lor.

Pericolul transmiterii tuberculozei dela bovidee, fără să 
fie prea mare, e real. Fără a Intra în discuții teoretice, care 
rm-șl au locul aici—asupra diferențierelor biologice ale bari
lilor tuberculozei umane șl bovine—e dovedit din toate cerce
tările ultimilor ani că, deși într’o proporție redusă, tuberculoza 
se poate transmite prin produse de ale animalelor tubercu
loase—carne, lapte, derivatele lui.

La copii, 6—10 la sută din cazurile de tuberculoză—mai 
cu deosebire tuberculozele ganglionare șl osoase—au o origină 
bovină.

La noi, tuberculoza bovină e destul de răspîndită. Can- 
tacuzino arăta în 1905 că 10 la sută din vacile ind gene reac
ționează la tuberculinâ; proporția ajunge la 601a sută la vacile 
de origină străină neadaptate la noi, la care stabulațla, viața 
închisă în grajduri favorizează condițiile de contaminare.

Am dat în raportul meu din 1910 proporția destul de mare 
de lapte și de carne provenite dela animale tuberculoase pusă 
în consumație la București.

Un control exercitat cu scopul de a cerceta dacă vacile 
sînt tuberculoase, aplicat în primul rind prin proba cu tuber- 
culină, ar fi necesar-ca să se ia măsuri și pentru stăvilirea tu
berculozei la bovidee și pentru a împiedica întrebuințarea pro
duselor acestor animale sau, în orice caz, pentru a steriliza a 
ceste produse înainte de întrebuințarea lor, așa îneît să nu 
mai fie nocive. O legislație complectă ca cea daneză (separa
rea vițeilor proveniți dela vaci tuberculoase) nu e aplicabilă și 
e excesivă. Sistemul din Franța: plată în bani pentru a con
fisca carnea dela animalele tuberculoase și pentru a sacrifica 
aceste animale, nu dă rezultate apreciabile și atrage mari sar-, 
rini bugetare (în Franța I milion jum pe fiecare an). Organi
zarea unor asigurări mutuale contra mortalității la animale ar 
da mult mai bune rezultate, de oarece crescătjrii, în felul acesta 
ar fi interesați ca să asaneze grajdurile în care țin animalele.

Toate măsurile și dispozițiunile și cu atît mai mult cele 
imnuse pe cale de legiferare care au de scop să împiedice ex
tensia tuberculozei, vor putea mult mai ușdr să fie aplicate cind 
o autoritate centrală ar ști să le coordoneze. Oficiul acesta îl
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poate îndeplini cu succes ?n noul Minister al sănătâțe! pubHce 
—care, anunțat de atita timp, va sfîrșl prin a se realiza—pentru 
a curma haosul ți confuzia atribuțlunilor sanitare risipite ia 
atftea autorități—secția specială a boalelor sociale. Cum tuber
culoza e cea mal râs, îndltă din aceste boale sociale, e o ur- 
.gentă necesitate ca măsuri să se ia în primul riad contra răs
pândirii el.

Statul, care trebue să fie larg tn exercitarea atribuțiunito« 
sale, nu are de ce să ezite—cînd i se va dovedi că face operă 
utilă—ca să treacă toate sau parte dfn puterile sale sorfetăților 
particulare subt egida prestigiului șl auto itățil sate. Cointere
sările din domeniul întreprinderilor economice s'ar întinde astfel 
și în domeniul Intereselor sanitare cu o motivare care, în orice 
caz, n’ar fi nul puțin justificată. Societățile de asistență pu
blică, recunoscute ca avind o organizare temeinică, ar beneficia 
pentru realizarea programului lor de sprijinul oficialității S’ar 
da astfel putere legală acestui program și s’ar asocia spiritul 
de inițiativă particulară cu cel intervenționist etatist.

Concluziuniie ia care se poate ajunge în materie de le
giferări sociale pentru combaterea tuberculozei se pot enunța 
astfel :

1. Măsurii« de combatere a tuberculozei pot da rezultate 
mal complecte și efective, cmd vor fi coordonate după diiee- 
tive unitare. Coordonarea aceasta se va putea realiza prin noul 
Minister al sănătății publice intr’o secțiune specială pentrn 
combaterea tuberculozei.

2. Societatea pentru profilaxia lub’rculozeî, lucrînd de a- 
cord cu celelalte societăți pentru combaterea tuberculozei și 
fuziunea tuturor acestor societăți nu poate decît să ajute opere 
comună interprinsă — va putea mai ușor să-și valorifice pro
gramul său de luptă, dacă măsurile pe care le propune, după 
ce vor fi aduse la cunoștința organelor sanitare șl a celor de 
asistență socială, vor avea sprijinul oficialității care te poate 
da putere de lege.

3. Dispensarli se vor crea in mod obligator cel puțin 
unul în fiecare capitală' de județ ca organe ale filialelor 
din diferitele părți ale țării. Fi lalele se pot grupa regional- 
mtreținîndlegătura cu centrul pentru ase păstra directive uni
tile in măsurile de luat.

2. Spitale de Izolare pentru cazurile înaintate de tuber
culoză sînt de o urgentă necesitate. Până la crearea lor, spi
talele generale trebue în mod obligator să aibă secțiuni pentru 
tuberculoși, în pavilioane sau cel puțin în săli speciale. Se va' 
împiedica astfel promiscuitatea actuală a tuberculoșilor cu ce- 
tiaițl bolnavi.

5. Sanatorii pentru formele incipiente se pot organiza 
chiar de pe acum în clădiri desafectate deia prima lor între
buințare: fostele puncte »amale, locuințele de pe domeniile și
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moșiile expropriate. Colonii rurale pentru tuberculoșî vor putea 
S anexate acestor sanatorii

6. Declarația obligatoare a tuberculozei, așa cum există 
deja în lege—pentru formele deschise—ar înceta să fie o fic
țiune și ar putea să fie imperios cerută atunci cînd măsurile 
de asistență ar fi asigurate.

7. Noi impozite—care ar fi deadreptul denumite impozite 
sanitare și altele suplimentare, cum ar fi o suprataxă asupra 
alcoolului—ar aduce fonduri importante care ar putea fi în
trebuințate în lupta contra tuberculozei.

8 Extinderea și complectarea asigurărilor muncitorești, 
ar permite Casei centrale de invaliditate să consacre fonduri 
importante, lucrînd paralel cu organele sanitare și cu cele de 
asistență socială, luptei contra tuberculozei.

9, Măsuri complimentare, cum sint: lupta contra alcoo
lismului și limitarea numărului de cîrciumi. educația igienică 
în școale, asistența sanitară în școală, măsuri contra locuin
țelor insalubre, construirea de locuințe eftine și igienice 
pentru lucrători, exiinderea coloniilor de vacanță—ar putea a - 
Juta mult luptei contra tuberculozei.

Cînd vom realiza acest program care nu e utopic, de
oarece cele mai multe din punctele cuprinse în el găsesc po
sibilități de realizări chiar în domeniul legiferărilor actuale, cu 
consensul pe care-1 dau contingențele economice de care tre- 
bue să ținem seama, —vom împlini luptînd contra tuberculozei 
un mare progres pe terenul sanitar și pe cel social. Ches
tiunile sanitare nu mai pot fi despărțite astăzi de cele sociale. 
Asistența în materie de tuberculoză rămîne legată de soluția 
problemelor economice șl formele cele mai potrivite pentru 
această soluție sînt cele care au ca bază ameliorarea condi
țiilor de trai ale mulțimilor care suferă.

Lupta contra tuoerculozei necesitează deaceia mobiliza
rea tuturor forțelor sociale publice șl particulare ale tuturor 
forțelor omenești asociate.

Dr. S. Irlmeseti *

7



Amintiri din războ.iT

„Ambulanța Diviziei C va porni din Iași cu trenul in a 8-a 
zi de mobilizare“, spune plicul exira-confidenț al, pecetluit cu 5 
peceți speciale cu ghiare, care trebue să-mi a'râte destinația. Pe 
pli j scrie „ipoteza Z“. N’ant știut niciodată dacă toate ipotezele îi 
care s’a presupus intervenția armattl romine în oscilațiile neu
tralității, au fost desemnate cu toate literile alfabetului și dacă 
am ales Ipoteza Z.

In ordinul .din plic se spunea precis: „Ambulanța sosește 
In gara Onești a 9-a zi de mobi.izare, la ora 2, 51 minute; 
acolo un ofițer de stat major va indica direcția de marș“. A- 
tita preciziune umplea de bucurie toate sufletele, care porneau ctt 
convingerea că de data asta mergem în războiu ca pe roate. Am 
mers, in adevăr, bine pe roate, dar numai până in stația Hălă- 
ucești, unde, după o oprire îndelungată, șeful de tren m’a în
științat că nu ne primește stația M rcești, de oarece nu ne poate 
expedia la Rotnan, unde stația este blocată de numeroasele tre
nuri destinate Armatei de nord, atunci cu comanda la Roman. 
Vom trebui, ded. să așteptăm aproximativ 24 ore deblocarea 
liniilor. Mi-am adus atunci aminte că în una din numeroasele 
broșuri de pregătire care ni s’au dat la concentrările din tim
pul neutralității, scria undeva, că o calitate de preț pentru un 
ofițer este Inițiativa. Am luat, deci, condeiul din mina șefului de 
stație și am dat stației Roman o telegramă că divizia C are 
lupte grele și are nevoe negreșit de ambulanța ei; deci rog să 
dea diurnul trenului. Stăteam lingă șeful care bătea telegrama; 
nici n a isprăvit să transmită „lupte grele“ și Mircești a și dat 
liber trenului meu.

N aveam nici idee unde era divizia C, dar inițiativa mea a 
avut un efect fulgerător: trenul meu a trecut și prin stația Ro
man, cu iuțeala și cu timpul de oprire al fostului expres de 
Berlin. Nu crid să fi fost, nici până atunci, nicideatunci încoace 
tren militar care să fi sosit la destinație la ora precisă, ca trenut 
ambulanțe^ mele.

Frag meat din o eerle de nole care va apărea în colecfla „Fot 
velaate*.

r%25c4%2583zbo.iT
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In gara Onești am scos din buzunar, cu gesturi măsurate pil
cul faimos cu 5 p?ceți, ținîndu-l bine in evidență, ca un fel de 
semn de ințelegere. pentru ofițerul de stat major care trebuia 
aici să-mi arate direcția de marș Dar nici in gară, nici in me
moria șefului de gară, nu era un asemenea ofițer. Șeful de gară, 
cred că nu din pricina ordinelor foarte severe pentru păstrarea 
secretelor operative, habar n’avea unde era Divizia C, deși am 
văzut în urmă că avea zilnic legături cu ea. N’am mai făcut 
nici o reflexie, cînd m’am gindit că nici măcar divizia C, care 
știa bine că numai atita formațiune sanitară are și că are in
teres s’o aibă cit mai curînd lingă dînsa, nu i-a trimes vorbă 
iu gara Onești unde să vină, deși desigur în ordinele ce avea 
dela Martie S at Major trebu a să fie scris că la a 9-a zi de 
mobilizare ii sosește ambulanța in acea gară.

Mi-am debarcat din tren toată zestrea de oameni, trăsuri, 
șl cal și am început război 1 cu un consiliu de războiu cu mine 
insumi: unde să mi duc ambulanța ? Oficiul telegrafic militar din 
Onești-tîrg ml-a spus că știe că divizia A este la Dărmănești, 
divizia B este la Tolgy^s, dar despre divizia C nu știe nimic. 
Un alt precept cetit prin instrucțiile dela concentrări spunea: 
„cînd nu primești un ordin, trebue să-1 provoci“. Hai să 1 pro
voc 1 Am dat atunci prin acest oficiu o telegramă diviziei C, că 
ambulanța ei se află la Onești și așteaptă ordine; am cerut ca 
telegrama să fie trimeasă diviziilor A și B, rugindu-le s’o tri- 
tneată diviziei C, cu fir, fără fir, prin telefon, cum vor ști șl 
unde vor găsl-o. După 36 ore de așteptare, n’am primit nici 
un răspuns.

Atunci am continuat consiliul de războiu cu mine«însuml: 
ml-am zis, cercetînd harta, că dacă Ipoteza Z nu m‘a dus cu trenul 
spre Palanca, ci m’a opr.t la Onești, însamnă că nu trebue să 
urmez valea Trotușului. Fiindcă dela Onești pornește șoseaua 
care urmează valea Oituzului și care face coardă la arcul for
mat de Trotuș, probabil pe drumul cel mai scurt al acestei coar
de trebue să mă duc eu. Nici nu era lucru mare acest raționa
ment ; dar tot trebuia curaj ca să-l urmez, mai ales împărțit 
cum eram la „primele arme“, între grija de a ajunge la vreme 
lingă divizie, care pojte avea nevoe de ambulanță și teama de 
a nu mi se obiecta că am pornit ceva de capul meu.

Totuși am pornit fără anume ordin.
Cu un asemenea început, auguni păreau să-mi arăte că am 

să mai fiu pus și altă dată în asemenea situație. Se va vedea 
că am mai fost pus și că vremea m’a învățat să nu mai am 
nici măcar ezitările dela Onești.

Am mers cale de-o zi, tot cu grija că p^ate nu merg pe 
urma diviziei și abia spre seară am întîlnit, la mijlocul dru
mului între Poiana Sarată și Oituz, niște camioane automobile, 
oprite în șosea și a căror conducători „cucereau ce-aveau de 
cucerit“ în livada vecină. După îndeletnicire, puteam să jur că 
sînt adevărați șofeurl mditail; dar dacă, mi-ași fi cunoscut depa
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atunci îndeletnicirile oamenilor din divizia mea, ași fi putut ști că 
«înt chiar din divizia C. Mai tîrziu, marșurile ce-am făcut în 
urma diviziei, m’au făcut să văd cîți oameni rămineau in urmă, 
fiindcă a căzut potcoava la un cal, fiindcă i-a intrat o piatră 
în potcoavă, fiindcă s’a ros calul la greabăn de șea, atitea bine- 
cuvîntate motive să mai cucerească în urmă, ceiace nu se putea 
cuceri Înainte.

Dela acești șofeuri, care țineau tocmai de divizia C, am 
aflat că divizia este la Nyujtod, lingă Vasharhgly. £douazi, 
după ce-am urcat șoseaua pe Maghiaroz, am îniîinit în vîrfui 
muntelui postul de telegrafie fără fir al diviziei C, prin mijloci
rea căruia mi-am izbindit visul: am luat legătură cu divizia.

Intrarea in țara inamică a fost începutul unei adevărate e- 
popei, care și-a brodat întimplările impletindu-le cu' toate neca
zurile ambulanței noastre, până la retragerea ei în fundul Moldo
vei. Această istorioară face un tot pe care sini silit să-l relatez 
laolaltă, întrerupîndu-mi un moment istorisirea marșului meu 
militar.

La intrarea în Brețku, cel dîntă:u sat în țara inamică, cum 
n'aveampănă atunci legătură cu divzia, am tnbuit, pentru hrana 
trupei, să fac uz larg de ceiace am numit inițiativă. Am che
mat, deci, pe primarul din sat, un Romin bine înstărit și la trup 
șl la chimir ți care fusese instalat de ai noștri Ja trecerea ar
matei, și l-am rugat să-mi dea o vită pentru tăere, iar eu il 
voiu da cuvenitul bon de rechiziție.

El mi-a răspuns:
— Domnule ginăral-ca să fie mai în regulă spunea tutu

ror ofițealor „ginăral“ —da’ trimetiți și iuați din stărpătul ceala 
cît vă trebue și fără hîrtie, că doar îs de-a Ungurilor din sat 
care-o fugit".

Mi-au adus o vacă de-o mindrețe ; ne-fatată, ce-i drept, în 
anul aceia, dar de rasa care prosperează singură pe acolo. Ași 
fi putut să iau 2 sau 9, sau 99 ; dar acesta era un curaj care 
nu se cuvenise decit comandanților seva mai combatanți.

Oamenii mei au început să se învîrtească împrejurul anima
lului, să-l cerceteze cu admirație și să-l prețăluiască, ca cunos
cători, și la urmă m’au rugat să nu tai „jita“-erau mai toți mol
doveni— că-i mai mare păcat de-așa vacă; ei se prind in ziua 
ceia să minînce fasole, nutnai să luam vaca cu noi și cînd a da 
Dumnezeu să ne întoarcem aca>ă, om da-o unui romîn gospo
dar, ca să-i facă norocul gospodăriei.

Am pornit cu vaca la urma ambulanței ; era o adopțiune 
a întregii familii și toți oamenii aveau grijă de vacă, întocmai 
ca de o vită a fiecăruia din ei. In secret poate fiecare trăgea 
nădejde că el are să fie gospodarul căruia are să i se cadă vaca. 
;n ziua cînd ne-om întoarce acasă.
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A mers cu noi vaca, la coada căruței cu forja șl ferărla, 
toată Transilvania, s’a retras cu noi, a trecut din nou prin satul 
ei, ne-a urmai în Ilfov și spre Alexandria, s’a pierdut de noi în 
vălmășagul luptelor din jurul Bucureștilor, a căzut în mina Nem
ților, a scăpat dela ei și ne-a ajuns la Burdujeni.

De cîte ori veneau zile grele, în care trupa n’avea ce mînca, 
ne chinuiam cu toții, răbdain citeva zile, dar nu tăiam vaca. 
Cind insfirșit tot ajungeam ia mare nevoe, hotărâm, ca a 
douazi dimineață s’o tăiem. Peste noapte primeam ordin de ple
care și vaca scăpa netăiaiă. Cînd această întîmplare s’a repetat 
de două ori, oamenii mei mi-au spus cu toții că aista 1 un semn, 
ca să nu tai vaca, ferească Dumnezeu, că asta-i vită cu noroc.

Am vrut s’o schimb în Ilfov, cînd inamicul trecuse Dunărea 
și noi trebuia să plecăm după el, sau el după noi, și cine mai 
știe cum. Eram bucuros să nu am greutăți în marș. Găsisem un 
Romîn care-mi oferea să fac schimbul pe greutate: din ce-a 
cîntări vaca mea, el îmi dă greutate dublă în vite de-a noastre 
pentru tâere. Fiindcă, însă, In țara noastră nu mai era ca in 
Ungaria, unde luam vita, o tăiam, și a noastră era, ci trebuia 
pentru hrana trupei să fac formele cuvenite) livret de ordinar și 
alte scripte, am întrebat Intendența cum să învîrtesc afacerea. 
Ml s’a spus că trebue certificat de proprietate pentru vitele ce-ml 
oferă Romînul, iar eu să-i dau lui alt certificat, ca să poată do
vedi proprietatea vitei. Cum măsura asta din urmă nu prea 
imi convenea, vaca iar a scăpat și a rămas la noi.

Noroc a avut ea până la urmă.
• Căruța de care era legată, era cea mal greoae, și asta 
chiar se potrivea cu mersul încet al vitei după noi. In toate mar
șurile căruța cu vaca ajungea după noi la citeva ceasuri. Cînd 
poposeam într’un loc, oarmn'i se rînduiau singuri de planton ia 
răspîntia de unde trebuia să se arate căruței cu vaca locul unde 
eram noi, ca să nu se piardă vaca de noi.

In timpul luptelor din jurul Bucureștilor, însă, noi am în
ceput să mergem ceva mai repegior; într’o sară plantoanele 
speciale pentru vacă, au așteptat-o toată noaptea și n’a venit. 
Și fiindcă adouazi dimineață noi aveam grabă să nu ne vină 
peste noi altcineva în ioc de vacă, am plecat.

Am socotit-o pierdută și rămasă în mîna Nemților, șl ea șl 
Stredie, Romînul cam tuciuriu care era ferarul nostru și conducea 
căruța cu ferărie și cu vaca.

Am cutrierat în lung țara pănă la Burdujeni și după 50 zile 
ne-am trezit acolo într o dimineață cu Stredie, cu gospodăria 
căruței lui complectă și cu vacă cu tot. Trecuse printre Nemți. 
-Ce le-o fi spus Nemților el știe; că el e țigan ferar, că nu 1 sol
dat, că umblă cu meșteșugul lui din sat în sat și dovada Iul e 
saca, cu care se mută de colo-colo ; cine-o mai văzut soldat cu 
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vacă după el! Nemții, se vede, văzuseră „bildurile*  reprezentînd 
țigani nomazi din Rominia, au crezut că e vre-unul din aceia, 
poate l-au șl fotografiat pentru vre-o „Erinnerung*  și i-au dat 
drumul.

A pornit după noi la întimplare, s'a hrănit cum a știut, ei 
și vaca, dar ne-a adus-o, fiindcă era a noastră.

Cum ne-a găsit la Burdujeni, e alt merit al Iui. S'a luat 
după noi și ne-a aflat de urmă pună la Vaslui ; dar de-acolo 
ne-a pierdut urma. Atunci s'a dus la Roman, unde știa ei că era 
reședința companiei sanitare care ne mobilizase, și pe el șl pe 
noi, căci aceia trebue să știe unde sintem noi. L-au ținut niște 
plutonieri 15 zile acolo: că să-i ia vaca,iar pe dinsul ?ă-l dea la 
alt corp, căci altfel îl dă dezertor. Nu sa dat. S’a dus într’o zi 
la un comandament mare care era acolo, de unde I s’a spus că 
noi sintem la Burdujeni, și a șters-o Într’o noapte fără știrea 
plutonierilor.

Stredie și-a căpătat cu vrednicie galonul de caporal —era 
cea mai mare răsplată pentru un soldat fără știință de carte;, 
a capatat și „spese de transport*  și o încurajare bănească.

Oamenii mei, însă, după ce au mingîiat vaca și i-au vorbtt 
pe toate înț-leșurile, mi-au spus: .Vedeți, domnule colonel, că 
e Jită cu năroc*.

Până la urmă, am schimbat-o in Moldova, unde hrana era 
cam pe sponci și am fost silit să mă despart de dtnsa; am je.
schimbat-o iără act de naștere și fără formele ce-mi spusese 
odată divizia că trebue să le Împlinesc. Astăzi are familia ei—doi 
viței—șl stăpîni buni in jud. Dorohoi.

Episodul acesta m‘a făcut să mă rătăcesc in istorisiri sentimen- 
tale; să mă intorc la cele militărești.

Divizia C era ținută In rezervă, până să străbată alte di
vizii defileurile, ca să i se poată da drumul in șes. Ziua acestei 
înaintări trebuia sâ pună termen nerăbdării juvenile cu care fie
care din cel ce nu gustaseră inel războiul, vroiau să vadă cum 
e și la petrecerea asta. In loc de asta, în noaptea spre I Sep- 
tembre, la ora 2, am primit ordin de operație dela divizie, că 
armata romînă și-a atins obl.-ctivele, că se oprește aici și-și or
ganizează pozițiile. Diviziei C i se destinau spre organ’zare po- 
zițiile la răsărit de cursul superior al Oltului; ambulanța trebuia 
să se retrâgă mai îndărăt, pe drumul pe care venise, la Brețku. 
Toate dizlocârile trebuiau să se pornească nu in dimineața ur
mătoare, de 1, ci în cea de 2 Septembre.

In noaptea spre 2 Septembre, tot la ora 2, am prim’t dela 
divizie alt ordin, că dizlocârile ordonate să nu se mai facă, d 
să așteptăm alt crdln. î'oul ordin ni s’a adu; în noaptea urmă- • 
toare, de 2 spre 3 Septembre, tot la ora 2. ca să plecăm fa 
dimineața de 3 dar de data asta înainte, până la Cik Sereda.

Ofițerii mei medici au început să cam discute ora asta a 
•rdinelor, 2 noaptea, pentru dispoziții cuuoscute mai din timp sil
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care ar fi putut fi ordonate de cu ziuă; dar considerațiile astea 
de somn liniștit nan importanță la războiu; deaceia, cînd au cu
noscut ofițerii mei ceasul ordinelor, s’au hotârît să le aștepte, șl 
au inaugurat ceiace au numit ei »jocuri de caracter“ cu 32 cărți.

Pentru mine. însă, a fost mai de șamă din altă pricină suc
cesiunea aceasta de ordine, care erau de natură să arăte, că con- 
cepțiuni tactice deosebite au stat cel puțin o zi față ia față: una, 
a se opri înaintarea, și alta-care a prevalat-a o continua. Se 
puneau înainte chiar nume și cuvenita pondere în balanța fie
cărui nume. Cind se va scrie istoria documentată a primei noastre 
campanii în Transilvania, se va vedea dacă părerea care vroia 
să oprească înaintatei, n ar fi fost mai judicioasă.

In 4 Septembre eram cu ambulanța la Cik Sereda, unde 
era nevoe să ajutăm o secție de spital mobil la îngrijirea răni- 
țllor din 4 Vinători și lo Su eava, căzuți in atacul deia Cllahfalu.

Acest ajutor n’a mai fost necesar în ctirînd, prin sosirea 
formațiilor sanitare care țineau direct de unitățile mari în luptă. 
Atunci ambulanța mea timp de 10 zile a stat în așteptarea des
tinației ce se va da diviziei C.

Incidente fără însemnătate, dar care, totuși, sint mici cro
chiuri de viață militară, au însemnat acest tîmp.

Veterinarul meu căpitan mi-a comunicat câ nopțile încep 
să fie reci și caii noștri, care stau afară, au nevoe să fie aco- 
periți cu pături. Am cerut la divizie pături și am înțeles singur 
enormitatea cererii mele, cind mi s’a 6pus că nici regimentele 
depe front n’au numărul de pături complecte pentru cai; mi s’a 
epus să rechiziționez pături prin tîrg.cu formele obișnuite în țară 
inamică. Atunci, cum începusem să ne cam apropriem Îndeletni
cirile de războiu, am dat însărcinare veterinarului să se ocupe cu 
chestia asta, în stilul în care ne-a sfătuit divizia. Peste două zile 
st’a luat să-mi arăte caii acoperiți cu pături: așezată puțin pe 
vale, ambulanța mea avea din deal un aspect foarte pitoresc; 
jumătate colorată „fraise“ și jumătate „bleu clei“. Veterinarul 
„rechiziționase*  covoarele din odaia de recepție a fișpanului (pre
fectul) din Cik Sereda și din aceia a președintelui de tribunal. 
Și fiindcă nu se nimeriseră la culoare, hotărbe ca secția I a am
bulanței să aibă pături din covorul fraise, iar secția a II dlrt cei 
bleu-ciel.

Tot la Cik Sereda mi-a venit într’o dimineață la locuința 
mea, cu sufletul la gură, secretarul ambulanței, în țivilitate comp- 
tabil-șef al unei bănci mari din Brăila:

— Domnule Colonel, vin Ungurii:
— De unde știi ?
— Domnul Colonel, șeful ambulanței diviziei A, care este 

Hngă noi, a venit întrun suflet și a dat ordin la ambulanța 
dumnealui să înhame și să fugă câ vin Ungurii“.

M'ani dus la bivuacul meu și am spus la al mei să stea 
liniștiți p?.nă ce mă întorc eu. Cei de alături văzînd că ai mei na 
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se mișcă, s’au liniștit și ei. Peste un sfert de oră m’am întors 
și eu de pe unde luasem informații și unde aflasem că o trupă 
de-a noastră, ca să nu stea trîndavă în Cik Sereda, făcea exer
ciții pe un platou vecin Și asta a motivat la colegul vecin, pa
nica, care cam făcuse înconjurul tîrgului.

Incidentul acesta supărător numai, l-a întîrziat de a căpăta 
al treilea galon superior.

Insfîrșit, un incident care putea să fie o adevărată durere a 
marcat preziua plecării din Cik Sereda. Divizia C capturase un 
convoi cu vagoane încărcate cu vin, pe care Banca Iașilor îl vin- 
duse înainte de mobilizarea noastră și abia ajunsese dincoace, 
lingă frontieră în Transilvania. Divizia a împărțit atunci captura 
proporțional cu capacitatea fiecărui corp și serviciu din divizie. 
Ambulanței mele i-au venit 1700 litri într’un poloboc de 100 
deca și unul de 70, cu mențiunea că vinul se va împărți la trupă 
cînd va fi ordin special dela divizie. N’a venit nici un ordin 
până la plecarea din Cik Sereda, încît în ziua cînd ni s’a dat 
ordinul de plecare, ne-am găsit cu două cogeamite poloboace, 
pe care abia mi le adusese cu camioanele automobiie și al căror 
transport cu noi constituia o problemă strategică mai tristă ca orice 
înfrîngere. Singurul vehicul mare pe care îl aveam cu noi, un fur- 
gon mare de furaj, trebuia totdeauna să ducă furajul necesar cailor 
pentru o zi de marș,—încît nu I se putea da altă întrebuințare. 
Comandantul artileriei diviziei, care se găsea în aceiași situație, 
mi-a spus că nici el n’are cum transporta 2500 litri care s’au 
cuvenit corpului lui și de aceia el, cînd pleacă, lasă vinul și „varsă“ 
poloboacele la depozit.

Cînd am arătat ofițerilor mei perspectiva asta, a fost la 
popota noastră un dezastru: fețe consternate, frămîntărl ascunse, 
au subminat pănă la masa de sară pe ofițerii mei, pe care pro
bleme adevărate de războiu, de talia acesteia, nu-1 necăjise pănă 
atunci,—încît duceau o viață destul de liniștită.

Sara mi-au venit cu o soluție, care și prin energia ei șt, 
prin interpretul ce mi-o prezenta, trebuia să fie un act de mare 
inițiativă. Interpretul ei era un medic locotenent, singurul ofițer 
activ dm.toți medicii mei și singurul oltean între ceilalți ofițeri, 
care erau cu toții moldoveni și' în majoritate foști elevi ai mei 
Ia Facultatea de medicină din lași. Ca ofițer activ, acesta îmi 
venise cu o pecete specială activilor: dependența absolută de co
mandanții lor, de oarece comandanții dau ceiace se cheamă nota 
calificativă la memoriul personal al ofițerului și aceste note sînt 
baza propunerilor la înaintare. O singură notă mediocră, și s’a 
ars. Ceruse probabil, singur, să fie destinat la mobilizare în a- 
ceastă formațiune de moldoveni și o obținuse, fiindcă era nepo
tul unui înalt personaj la ministerul de războiu. Ceruse singur, fi
indcă știa că divizia C se acoperise în campania din Bulgaria, 
în 1913, de glorie și de „Virtutea militară“, încît îi presupunea 
aceiași favoare a soartei și de rîndul ăsta.
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Dc cum a venit între noi, eram acoperit de laudele lui: că 
domnul colonel e un om colosal, că energia domnului coionel e 
așa și pe dincolo, până ce unul din ofițerii mei l-a repezit:

— Da’ mai taci, măi oltean lăudăros, nu-1 mai peria pe 
domnul Colonel, că nu-l îtnbeți cu apă rece".

S’au dus ofițerii și au „rechiziționat“ undeva o perle de 
painjeni, cu o coa-Jă lungă de vre-o 3 metri și au pus o ordo
nanță să stea cu peria ia spatele mey Ia masă ; de clteori în
cepea ofițerul ditirambele lui, veterinarul căpitan—cel mai mare 
în grad -striga ordonanței:

— Mlron Gheorghe, peria.
Acest ofițer s’a oferit să fie interpretul soiuției energice in 

chestia vinului, ca s’o însoțească în mod convenabil cu argu
mentele necesare să mă stimuleze:

— Domnule colonel, domnia-voastră, care slnteți o ener
gie luminată—o forță—și ați dovedit, cu perspicacitatea d-voas
tră, că formele militare sint prea înguste pentru un spirit larg 
ca al d-voastră, sinteți singurul în măsură să luați o hotărîre 
dezlegată de ordinele diviziei. Cu toate că este ordin ca vinul 
să se dea numai cînd ordonă divizia, să dați d-voastră ordin să 
dea trupei la amîndouă mesele vin și azi și mine, ca să ne ră- 
mină o cantitate mai mică; iar ce-o răminea, cum noi avem 
după trăsurile noastre de ambulanță 12 căruțe de recheziție cu 

a coviltir, împărțim vinul in 12 butoae de cite 10 deca, pe care
mă oblig să le rechiziționez eu din tîrg, și dăm la fiecare că
ruță cite un butoi“.

La începutul discursului ordonanța Mnon Gheorghe în spa- 
© tele meu se și pregătise pentru : „prezentați arma*.  Mlron Ghe

orghe era doar băet fercheș,, dela Roznov, umblat prin boeri. Ei 
știa cum se trece peste graniță noaptea cu căruțele un vagon 
de griu la Prisacani și cum se capătă la Piatra, la prefectură, 
permisul: pentru asta numai cît spui cine te-a trimes. Dar sfîrșitul 
discursului a făcut atîta să înghețe de plăcere pe buzele veteri
narului căpitan cuvenitul ordin, îneît aplauze unanime au subli
niat cel mai bine simțit dintre discursurile militare.

Două zile au fiert cu toată vigoarea cazanele ambulanței, 
destinate pentru apă sterilizată, ca să opărim balercuțele, care 
soseau cîte una-una, subt conducerea lui Ciliă, fost călugăr, acuma 
însurat și șeful necontestat al echipei noastre de „rechiziție".

Am pus, deci, în fiecare căruță cite un polobocel de vin. 
Ei era destinat să sărbătorească victoria, la care plecam adoua- 
zl; ne-a îndulcit retragerea, la care am pornit peste o săptă- 
mînă. El a dat mingii re răniților dela ambulanța mea, mai tir- 
ziu la Oituz.

Am avut multe necazuri în viața ambulanței ; era să fim 
prinși de două ori cu toată ambulanța de cătră ixemți; am pier
dut și socoteala la ce număr de căruță eram cu consumația bal 
samului de alinare. Dar n’am avut bucurie mai mare decît aceia
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care ne-a fost dată Ia sfîrșitul retragerii, la Burdujenl, cînd ori
ce balsam trecuse în lumea amintirilor și clnd ultima căruță îșî 
dăduse, cu multă măsură, în noaptea de anul nou ultima pică
tură de vin. Am arătat ce bucuroși am fost, la vre-odouă săpâ- 
mîni după anul nou, cînd ne-a sosit Stredie cu vaca; dar. după 
toate efuziun le revederii, cînd Stredie m'a întrebat ce să facă cu 
polobocelul din căruța lui, căruța No, 12, pe care o și uitasem, 
Stredie a devenit un erou național.

Ca să reiau firul povestirii, divizia C a primit ordin că 
este dezlipită de Armata de nord șl dată armatei II, în zona Fă
gărașului. Am plecat, deci, din Ctk Sereda în 15 Septembre.

De aici încolo, timp de osăptămină, am trăit oscilațiile de 
marșuri care, pentru noi, care urmam de aproape frontul, ne a- 
rătau că frontul nu mai merge cu obstacolele slabe de pănă a- 
tnnci. NI s’a părut că divizia noastră a încercat o mișcare la o 
aripă inamică și nu i a reușit; a fost trimeasă peste două zile să 
încerce aceiași mișcare ia cealaltă aripă. Era un fel de pipăire 
a inamicului.

In această ultimă mișcare, ambulanța avea ordin ca in 
sara de 17 Septembrie să se afle într’un sat oarecare, ceiace 
însemna că trupele de front trebuiau să se afle măcar la 7—8 
kilometri mai înainte de acel sat. In Ioc de asta, pănă să ajun
gem la locul destinat ambulanței, ne-am lovit-la vre-o 7 kilo
metri mai înapoi de acel loc-de toată divizia, cu toate corpu
rile și serviciile ei. Asta arata că divizia a găsit obstacole la 
vre-o 15 kilometri mai indărăt de locul ce se bănuia în acea di
mineață cînd s’a aat ordinul de operație.

0 divizie întreagă îngrămădită într’un sat, într’o după a- 
mează de ploae, făcea o aglomerați# de nedescris; alte trans
porturi veneau din urmă și obstruaseră complect șoseaua; in 
plus, era acolo mai dinainte Cartierul corpului J.

Am înțeles, cînd mi s’a dat ordin la ora 8 sara, că am
bulanța să plece imediat la Oh-Bogat, c divizia vrea să scape de 
cea mai greoae formațiune a ei, ca să discurce locul. N’am făcut 3 
kilometri pe șosea și am văzut în noapte farurile unui automo
bil ce venea spre coloana mea; automobilul sa oprit în dreptul 
meu și un domn general m’a întrebat unde mă duc cu coloana 
mea; i-am spus destinația—îl și cunoșteam—și s’a pus pe rîs:

— Păi bine, i octore, dar podul pei-te Olt e rupt, nu poți 
trece*.  N am avut vreme să reflectez asupra impasului în care 
fusesem pus prin ordinul diviziei, cînd din urmă m’a ajuns un 
căpitan trimis de divizie după mine. Mi-a spus că e indiferent 
dacă podul e rupt de oarece divizia n’a avut intenția chiar să 
mă trlmeată acolo, ci a vrut numai să discurce satui ; că divi
zia dă ordin ca ambulanța să se oprească în mijlocul șoselei 
peste noapte, iar mine dimineață îmi aduce tot dinsul ordin ce 
să fac. La ureche mă Înștiințează că eu personal pot să mă în
torc in sat ca să dorm, iar ambulanța să rămînă.
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Negreșit că am rămas șl eu cu ambulanta. A fost cea mai 
memorabilă noapte. Ploua amestecat cu ninsoare; caii, cu toate 
păturile lor trăise și bleu-ciel, au stat toată noaptea cu boturile 
in nămint, au tremurat și nici n’au atins tirana ; oamenii și au 
făcut focuri și s’au așezat la taclale' ir.tr’o șură lingă șosea ; ofi
țerii, fiindcă au fost lăsați in drum pe ploat, s’au supărat pe di
vizie și pe toată armata și s’au hotărit să-i facă in ciudă: au a- 
șezat două trăsuri de ambulanță spate la spate, lăsind un inter
val de vre-o 3 metri între ele, pe care l-au închis peste tot: 
deasupra cu perdelele dela spatele trăsurilor, pe de lături cu 
foi de cort, și au deschis un varieteu cu artiș’i din irupă. Eu 
rămăsesem in fundul trăsurii mele, deoarece eram bolnav: în 
urma regimului alimentar de privațiuni la ca*e  fusesem supus timp 
de 23 zile în țară inamică, exclusiv cu muș.hi de porc și alte suc
cedanee rafinate ale meșteșugului ofițerului meu popotar, căpă
tasem o intoxicație alimentară. Auzeam doar prin noapte glasul- 
țiganului Carimb, care cinta ofițerilor mei romanța iui favorită: 

Am zis verde și-o cucută, 
Am o mindră, n’am o sută 
Și-mi-e dragă, că m’ascultă.

Din cind in ci d venea la trăsura mea ofițerul popotar, ca 
cfte un pahar in mină :

— Luați, Domnu’ colonel, o iecnță din doftoria asta ; are 
să vă facă tare bine“.

Până 'n ziuă au năcăjit-o ofițerii mei; «dela o vreme că
ruța noastră f'o. 1, își dăduse t'tbutul ei; balercuța No. 1 a 
rămas văduvă de conț nut; trupa și ofițerii s’au încălzit de la- 
povița de-afară, iar pe fundul bakrcuței goale, Carimb, mare 
jucăuș, și-a rupt opincile de unul singur.

Fără să știm, făcusem priveghiul campaniei din Transilva
nia. in ziua de 18 Septembrie divizia de București și corpu 3 
fuseseră date peste cap de Nemți și asta era începutul retrage
rii noastre. S’a crezut un moment că Nemții inaintind după noi, 
cu o aripă sprijinită pe Carpați, și-au lăsat mai puțin protejată 
cealaltă aripă ; Divizia C a avut misiunea să mai încerce asu
pra acestei aripi mișcarea care nu-i reușise la Începutul alipirii 
sale la Armata II; n’a reușit nici acum. Atunci s’au dat ordine 
de retragere generală.

Armata 11 se retrăgea pe drumurile pe care venise: valea 
Prahovei și a Bi zeului; Armata de Nord se retrăgea tot pe 
drumurile ei, văile Trotușuiui, a Uzului și a Bistriței. Amindouă 
aceste armate se atingeau prin aripile lor cita vteme erau în 
Transilvania ; frontul lor tăcea coarda la arcul format de Car- 
pați Cind s’a început retragerea, ambele armate trebuiau să di- 
vergeze cătră văile lor, incit frontul lor să se subție și să facă 
iar un arc ; răminea arunci un spațiu considerabil intre armata 
de Nord și armata II, dela Trotuș păoă in munții Vrancei, care 
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trebuia umplut. Rolul acesta ingrat s’a dat diviziei C, care a 
fost redata Armatei de nord.

In două zile—și mai ales două nopți—eram înapoi la Brețku, 
pe unde intrasem in Transilvania. Marșurile de noapte arătau 
mai ales sinistrul retragerilor. Nu se ved.-a la doi pași; mergeam 
îu fruntea coloanei mele; fiecare căruță se ținea după spatele 
celei precedente; asupra conducătorului dela trăsura mea cădea, 
deci, răspunderea, pentru buna stare a Întregului convoi. Din 
cînd in cind yiziteul meu, negustor din Burdujeni, băiea cu bi
ciul în pămint:

— Ce faci, măi Nuhăm ?
— Trăiji, domnul colonel, dau cu biciul să văd cînd sîntetn 

la șanț: dacă biciul lovește în pămînt, fi bun; dacă nu lovește, 
li șanț-și atunci trebue să țin mai hăisa.

Retragerea are și ea decorurile ei: pe la ambulanța mea 
a trecut primarul unui oraș de reședință din Moldova, ofițer de 
rezervă, dar pe care calitatea lui oficială II scutea de mobilizare. 
Totuși nu putea să nu ia parte la gloria regimentului lui in 
Transilvania, per.truca în ziua cînd trebuia să se scrie cartea 
cea mare a izbinzilor, să poată zfce: »Deși eram scutit, m’am 
dus ; eram acolo la ziua Turdei, sau așa ceva“. S’a dus, deci, 
așa de-o vizită, 1a regiment. Cind a venit însă retragerea, și—a 
adus aminte că are o grămadă de treabă la Primărie și a ple
cat în grabă acasă.

Cam în aceiași zi locotenentul meu, medic activ, a fost che
mat de pe front la o slujbă în Bucuroșii; probabil înaltul său 
moș din ministerul de războiu, simțise că nu e rost de »Virtute 
militară“ pentru nepot —și atunci »nu face pentru ca“ să-l mai 
expui la neplăceri.

Păiăseam cu jale pămîntul pe care-1 călcasem cu atita bu
curie și luam cu noi numai ciuda împotriva celor care ne luau 
locul. De aceia „nimic pen ru ei“ La plecarea noastră, cam grab
nică, din Vasharhely, cum stăm pe soșea și supravegheam ple
carea convoiului meu, văd apropundu se de mine Cilță, șeful e- 
chipei noas’re de „rechiziție“, care excorta cu privirea doi porci 
•enoimi, care abia își tîrau pregăiirea pentru vr’un sacrificiu a- 
propiat. Era atita jale în privirea întrebătoare a lui Cilță că- 
tră mine, cînd vedea cum se î idepărtează porcii, încît am Înțeles 
că așteaptă, dacă nu o aprobare, cel puțin un semn care să nu 
fie o ocară, de oarece interzisesem sever orice „rechiziție“ care 
nu servea direct la buna stare a trupei. I-am spus:'

— Ce te uiți la mine, măi Cilță ? Tu nu știi că cea mai 
de seamă calitate a unui șef este inițiativa? Tu nu ești șef?

Din convoiul meu trecuse pe șosea o trăsură; mai trebuiau 
să treacă 9 și apoi cele 12 căruțe de rechiziție ; fiecare căruță 
trecea la doi metri interval de cea precedentă, fără greș. Cînd a 
trecut ultima căruță, la spatele ei erau legați burduf amîndcu 
porcii tăiațî.
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Dela Brețku am făcut o serie de evoluții pe șosea, înainte 
și inapoi, la Grozești și Înapoi la Oiiuz, după ordine contrazică
toare, care m’au făcut ca într’o zi să bat în sus și’n jos cu am
bulanța 96 kilometri. Veterinarul meu căpitan, chiar mă întreba, 
!a fiecare nou ordin, dacă ne înapoem înainte, sau înaintăm îh- 
napoi.

Divizia C a fost izbită de un inamic superior numericește 
șl a trebuit să apere singură O tuzul și Cașinul până la sosirea 
altor trupe, care veneau din Dobrogea în rate, cîte un batalioa 
din reg. 53, cîte unul din 05, până ce au venit toate trupele 
destinate Oituzuluî.

Aici a căzut căpitanul Carp, fiul lui P. P. Carp, lovit în 
plin pe cînd se uita cu bnnciui afară din adăpost. Aici a fost 
scos din luptă chiar generalul comandant al diviziei C. Repro
duc numai ca cronicar bănuiala care i-a fost aruncată, că și-ar fi 
tras singur un glonț de revolver in palma stingă, deși ofițerii 
săi subalterni, prezenți lingă el in momentul cînd s’a produs 
faptul, au depus mărturie că genera.ul ș dea in picioare lingă 
gucoHtobii, cu mina stingă pe aripa auiomobilului, cînd o senti
nelă de a noastră, ce conducea un prizonier ungur, a tras un 
glonț de armă, de oarece i s’a părut că prizonierul vrea să fugă: 
glonțul a lovit pe genera! in mină.

Am pornit defini.iv spre Onești. In drumul nostru ajungeam 
din urmă convoiuri nesfîrșite de fugari civili de prin satele dio 
Transilvania, cu calabalieul ce-au putut aduna în grabă, pus în 
căruțe, cu o vită-două atirnate la coada căruței și pornind în pri
begie Dumnezeu știe unde. Erau Romînii de prin satele din Tran
silvania, care—la intrarea trupelor noas re acolo—le-au tăcut pri
mire bună ; unii su și fost puși de ai noștri în demnități, și a- 
cum fugeau de urgia și răzbunarea ungurească. Aiulj au um
plut țara și s’au băgat pe unde-au găsit la muncă, trăind ca 
toții ai lor, Dumnezeu știe cum. Alții din ei au fost evacuați în 
Rusia, l-am văzut pe aceșiia cind se întorceau de-acolo, peste 
un an și jumătate de pribegie, cînd viața nu mai era cu putință 
nici în Rusia. Nu știu unde i-a mai dus. O biată turmă cu mai 
mulți păsiori, căci între ei erau mai ales preoți ! Iși cărau sin
guri bocet lele dela vaporul care-i adusese la Galați și-și duceau 
osînda ca niște oameni care cu osindă erau deprinși de'a naștere.

Pe șoseaua retragerii noastre spreCnești,cirezi de vite, tur
me nesfîrșite de oi, erau luate cu noi in țară, de cătră armată. 
Erau oile care făceau bogăția Brețkului, sat de mocani care pri
măvara umpleau munți noștri cu oile ia păscut, iar toamna se 
trăgeau spre satele lor. Erau meșteri de brinză, care bătea multe 
brînzeturi străine.

In 30 Septembrie dimineața la ora 5 am sosit la Onești . 
Zorile acelei zile trebuiau să-mi arăte ce zile încep de-a - 

tunel pentru țară; tabloul subt care mi-am văzut țara în Ligi - 
narea acelei dimineți, a fost tabloul care de-atun.-i a urmărit me - 
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Teu armata noastră, pornită cu atîta inimă volnică la războiul 
«4 de mărire.

Pe cind imi supravegheam convoiul meu la sosire, văd de 
la coada u iei căruțe ailrnind două picioare, legate deasupra ge
nunchilor cu o fringhie, iar sus in căruța frînghia lega trupul pe 
care-1 purtaseră odată a'vse picioare. întreb pe conducătorul 
•căruței, ce are cel legat acolo și-mi răspunde:

— Trăiți, domnu' colonel pe cind mergeam noi astănoapte, 
aud din șanțu’ șușălii unu’ că mă strigă :t Ma frate-meu, măi ca
marade, ie mă și pe mine ’n căruță, că mă sleesc de puteri și 
mă prăpădesc, sînt rănit de eri și nu pot s’ajjng și eu la un 
spital. L-am luat și l-am suit lingă mine ; mi o cerut să-i dau 
să bee o lecuța de apă și i-am cat; pe urm’o zis că el s’ar 
culca, că nu mai poate dovedi să stee lingă mine; i am făcut 
loc și s’o lungit fn căruță. Noi tot mergeun cu căruțele după 
d-voastrâ, da’ eu tot grdam cu el, că de unde-i el de ioc, că un- 
deo fost rănit. El tot ir.l-o răspuns ș’o mai și grăit dela ei, 
de lupie și de alte năcazuri. Dela o vreme n’o mai grăit și eu 
am socotit că el o adormit și n’am mai grăit nici eu, că, zic, 
să-l las să se hodinească o leacă, c’a fi șl el trudit. Da*  ciad 
dau să mă uit la el el murise. L-am legat și eu atuncea, ca 
să nu ch ce din căruță, că, zic, ce să-l las în drum ? Mai bine 
Să-i duc înainte, să aibă și el o îngropare de creștin".

Am mal îngropat mulți mai pe urmă, dar cel dintăiu na 
6’a uitat. A murit cu șapte doctori lîngă el, fără să-l știe nlel 
unul; citi neștiuți o au murit după aceia I

Dr. Ștefănescu-Galnți i



Cronica Externă

5 Aprilie 1921

Conferința dela Londra a eșuat, nu fiindcă elementele materiala 
cerute pentru Incheerea unui acord nu existau, cl fiindcă anumite con
tingențe politice neprevăzute au încrucișat calculele inițiale. Eveni
mentele sint prea bine cunoscute pentru a îngădui o reeditare, inte
resantă prin învățămintele ce trebuesc trase dintr'insa—șl ce sint 
conferințele internaționale dacă nu o sursă de experiență^ de cunoaș
tere și de înțelepciune politică —este atmosfera politică in care s'aa 
desfășurat tratativele premergătoare rupturii. Brland a avut cei mai 
rigid mandat pe care l a primit vreodată un șef de guvern. Cu riscul 
de a cădea, el trebuia să mențină acordul dela Paris. Eșecul con
ferinței nu speria pe nimeni In Franța; am putea spune chiar că era 
dorit. Orice reducere Insă a pretențiilor fixate in Iahuarie, ar fi in- 
timpinat refuzul nelndurat ai Camerei franceze. De acela Brland a 
avut foarte puțin de discutat la Londra. Este sigur că severitatea 
mandatului său a exercitat cea mai puternică presiune asupra con
ferinței și că, In ultima analiză, a constituit cauza principală a rup
turii. Conferințele in care unul din factori nu are nici cea mai mică 
libertate de mișcare sint dinainte condamnate la nereușită. A discuta 
fnsamnă, in limba] diplomatic, a evolua. In fața atitudinii impla
cabile a lui Brtand, erau două mini care se căutau cu stăruință. 
Hazardul nenorocit a vrut insă ca ele să tu se poată Intilni. Era 
mina iu! Lloyd George șl a Drului Simons. Pe unul I! impedicau 
oscilațiunile oportuniste ale celei mai îndrăznețe nestatornicii, pe celalt 
tl stlnjenea o deplorabilă lipsă de curaj și o foarte eronată tactică. Oa
menii dela Londra erau parcă anume făcuți să nu se poată înțelege. 
Lloyd George a făcut in acea memorabilă sâptămină cele mai nela- 
cbipuile salturi. Din brațele lui Briand ei ajungea pănâ aproape de 
Simons, de acolo la Asquiih, la Foch, pentru a se opri Istovit în 
mrejele Lordului Northclifte. Un joc capricios și inspâimintător, pe 
ears numai un formidabil talent 11 poate scuza. Lloyd George este
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felinul care cade întotdeauna în picioare—șt împreună cu el polltfea 
Angliei. Bietul Dr. Simons—o, diplomație germană !—atît de 3împlu 
în tactica lui, atît de puțin inițiat în fondul politicei aliafe, atît dst 
intimidat de severitatea contradlctorilor săi, a umblat dela început 
până la sfîrșit pe căi greșite. Cînd aliații erau mai strînși, ei încerca 
să-l pună în contradlcț e, cînd Lloyd George se apropia binevoitor. 
Simons se ascundea la spatele guvernului din Berlin, iar cînd carul 
«ăzuse fără putință de revenire, același Simons strecura cu în îrziers 
o propunere împăciuitoare. Și acest om trebuia să se măsoare cu 
virtuoșii jongleriei politice: Briand și Lloyd George! Hotărît, Ger
mania nn era de invidiat la Londra.

Și acum sancțiunile; dacă acordul s’ar fi făcut, în condițiile în 
care se putea face, concesiile, fără excepție, ar fi fost în 'sarcina 
Franței. Prin aplicarea sancțiunilor deasemenea Anglia cîștlgă totul, 
pe cînd profitul Franței rămine foarte discutabil. Și iată de ce: Sanc
țiunile au fost calculate mai mult ca un mijloc de presiune, ca o 
gravă apăsare asupra economiei germane șl numai în al doilea rtnd 
ca o modalitate de a percepe sumele imputate Germaniei. Ocuparea 
orașelor Dusseldorf, Dusburg și Ruhrort este de sigur păgubitoare 
pentru Germania» dar ea nu mărește cu nîjnîc încasările allaților. 
Cordonul vamal de pe Rin șl din estul acestor orașe este și el d la 
longue un mijloc de a izola regiunea ocupată de restul .Relch-ului", 
iar nu o sursă de venituri. Cele cîteva milioane de mărci hîrtie ce 
vor fi încasate In cazul cel mai bun de agenții vamali ai antantei, 
din zona ocupată, nu pot cădea în cumpănă pentru lichidarea soco
telilor de miliarde ale Comisiune) Reparațiunilor. Rămlne sancțiunea 
a treia care este și cea mai serioasă: Taxa asupra mărfurilor ger
mane. Ea folosește numai Angliei. In adevăr. Anglia în calitatea el 
de creditoare de rangul al doilea șl de importantă clientă a Germa
nii! găsește în impozitul de 50 la sută toate avantagiile. In ipoteza 
ca sfatul german ar primi să ia asupra sa impozitul care lovește pe 
exportatorii săi—lucru pe care pănă acurn a refuzat să i facă—co
merțul cu Anglia va continua cu intensitatea dinainte, aduetnd finan
țelor britanice pe lingă mărfuri eftine, Încasări importante și directe 
în contul reparațiunilor. in cealaltă ipoteză, adică in cazul că taxa 
va fi suportată de exportatorii germani, orice legătură de negoț cu 
Anglia va ti impedicată. Dar șl atunci Englezii vor avea satisfacția 
de a fi dat producției germane o lovitură grea. Cu Franța lucrurile 
se schimbă. Ea este o prea neînsemnată clientă șl o prea mare 
creditoare pentruca taxa de export să-l aducă venituri vizibile san 
să păgubească pe comercianții germani.

Pentru Italia sancțiunile sint ca și inexistente. Contele Sforza 
a reușit deabia să obțină aprobarea parlamentului italian pentru a- 
soclarea sa la hotărîrea dela Londra. In nici un caz însă camera 
dela Roma nu ar vota o participare activă la acele represalii. în
treruperea comerțului cu Germania ar arunca Italia într’o criză foarte 
periculoasă. Ea trebue de-acela să fie exclusă din domeniul po
sibilităților.

Germania însăși se va resimți fără îndoială, pe urma măsu
rilor aliate. Izolarea provinciei renane șl stîn enirea unei părți a 
comerțului exterior, vor micșora resursele el și vor tăia posibilitățile 
•i de refacere. Ele prezintă totuși desavantagii mai mici decit repara- 
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țlanile pretinse de allați Ce dovadă mai evidentă ar putea fi dată 
decit sltimul discurs ținut de D-rul Simons la Londra fn care de
clară că ar oferi bucuros, ca molalitafe de plată, o taxă însemnată 
asupra exportului german, adăugind In9ă că regretă că această pro
punere a fost discreditată fn opinia publică germană ca fiinl cu
prinsă fn sancțiunile ce trebuesc aplicate Germaniei. Așa dar dacă 
aliații nu vor recurge, după cum se anunță, la alte mijloace de pre
siune, nu Germania va fi cea interesată pentru reluarea tratativelor. 

Nu putem trece peste acest punct fără a examina attudlnea pe 
care Rominia a luat-o in chestiunea sancțiunilor. Este drept că până 
acum ne aflăm numai in fața unor intenții, dar—dat fiind modul de 
legiferare al parlamentului octual—există tcate probabilitățile pentru 
înfăptuirea acelor intenții. Pe cit se ș'ie, guvernul nostru a fost in
vitat in mod formal să îmbrățișeze taxa asupra mărfurilor germane. 
Guvernul francez și cel englez, dela care pornea sugestia, urmărea — 
evident—nu numai să agraveze prin participarea noastră efiacitatea 
sancțiunilor, ci mal ales să profite de ocazie pentru a înlătura con
curența pe care mărfurile germane o făceau celor franco-erigleze pe 
piața noastră. Față de d. Tafce lonescu Invitația a fost suficientă, 
pentruca d-sa să îmbrățișeze cu fervență oarbă taxa prohibitivă. 
Consiliul de miniștri, cu Încercata iul pricepere In materie de politică 
economică, nu s a învrednicit să discute utilitatea măsuri}. Astfel că 
în acest moment se lucrează la adap'area legilor corespunzătoare din 
Franța și Anglia. Peste foarte scurt timp parlamentul nostru va fl 
chemat să voteze această lege cu putere retroactivă, intrucit efec
tele ei incep să curgă din ziua de 8 Martie, ciad au intrat în apli
care sancțiunile. Nu știm dacă vre-un glas autorizat se va ridica 
acolo pentru a critica măsura ; dar spre rușinea presei politice și e- 
conomlce, trebre să spunem că nu am văzut nici-un rînd care să pri
vească chestiunea prin prizma intereselor noastre.

e Această atitudine poate fi calificată drept o rătăcire patriotică.
Nu este vorba aici de »fidelitate față de allați*  sau de .germanofilie*.  
Nu e n-ci măcar o chestiune poithă, ci una absolut și exclusiv e- 
conomică — șl încă de importanță vitală. Condițiunile schimbului ac
tual, situația transporturilor și necesitățile vieții fac ca Germania, 
Cehoslovacia și Austria să fie furnisoril noștri cei mai eftini și mal 
promți.

Reluarea unor legături intense cu aceste state dunărene a avut 
îu ultimul timp efecte îmbucurătoare asupra comerțului nostru. Ni
meni nu poate furniza mai eftin ca Germania. De-ar fi să amintim 
numai locomotivele pe care le-am cumpărat acolo șl cele pe care 
le-am reparat pe prețuri care desfid orice concurență, ar fi suficient 
pentru a ihvedera interesul care ne leagă acum de păstrarea acestor 
iegăturl.

Ni se cere cu seninătate să renunțăm la marfa ețtină pentru a 
face un loc liber șl nediscutat produselor mai scumpe din Anglia și 
poate din Franța. Dar care pot fi foloasele unei asemenea renunțări? 
Ele nu există. Căci orice taxă percepută de noi va fi vărstă Co- 
misiunii de Reparațiuni de unde nu ne va reveni decit o infimă co
tă parte. Dar se va obiecta : Solidaritatea față de allați. Răspun
dem: Mal poate fi voma de așa ceva, după pilda Italiei? Și sîntem 
■oi mai bogați decit Italia pentru a fi mal generoși decit ea ? Nu» 
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aplicarea la noi a taxei asupra mărfurilor este o crimă ta contra 
vieții comerciale romine. Efectele funeste nu vor întirzia să se producă.

*

încercarea de a pune capăt la Londra echivocului oriental sa 
terminat cu așteptatul Insucces. Revizuirea tratatului de Sèvres, 
care nu este decit un desiderat, nu se putea face in 6 zile. Chesti
unea orientală este o problemă de secole, complicată acum de con- 
cupisceoțele multiple și antagonice ale statelor apusene. Aceste state 
s'au așezat la sfat cu deleg <ții rrientali, fără a fi in prealabil înțe
lege intre ele. Cum erau ei atunci să impună o soluție? Fiecare lucra 
acolo pe socoteală proprie, djpă svnpatiile șl inspirațiile momentane. 
A fost un spectacol nemaivăzut de grotesç. In citeva zile sau ven
tilat acolo o mulțime de proecte, din care unul mal utopic decit altul. 
Se poate spune că nu a fost o conferință, ci o succesiune de dialoguri. 
Intr’un salon, d-l LI' yd George discuta in tête-à-téte cu ultimul Iul 
adept, d. Kalogheropulos. Inti’aitul d. Briand nu mai putea să se 
despartă de llmb-jul rafinat șl de verva incîntătcare ale maniera
tului B kir Sami Bey, reprezentantul acelui' guvtrn revoluționar pe 
care Franța îl considerase pănă atunci ca un cuib de briganzi. Iar 
contele Sforza se mulțumea să magie reumatismele bătrinului mare 
vizir Tecofik Pașa. Dealtfel trebue amintit din capul locului că gu
vernul de drept din Con<tantinopol a cedat tot timpul rangul în fața 
reprezentanților guvernului de fapt din Angora.

Să mal descriem propunerile care, nupă o experiență de citeva Ș
ceasuri au fost inmormntate definitiv in arhivele Consiliului Su
prem ? Ele tindeau In primul rind la aplanarea diferendului greco- 
turc. adică la chestiunea Thraciei orientale și a Smyrnel. Pe al do
ilea plan veneau problemJe financiare și raporturile politice dintre 
marile puteri ca semnatari ai acordului tripartit, prin care-și împăr- 
țeau cunoscutele zone de influența deoparte și guvernul otoman de 
alta. Acest ansamblu de chestiuni constituia aceia ce se numea .Re
vizuirea tratatului*  S a început atunci un adevărat chassé—croisé 
Intre partida anglo-greacă șl cea franco-italo turcă. Soluția anche
tei internaționale în Thracia și Smyrna căzu, pentrucă nu convenea 
celei dmtăiu. D. Kalpghvropulo« invocă retuzul bine motivat al gu
vernului. Ce rațiune —spuneau Grecii —poate să aibă o anchetă nouă, 
din moment ce tot aliații daseră soluția conținută în tratatul de Sè
vres și încă pe baza celor mai minuțioase date statistice? In reali
tate, an tutele nu erau decit pretexte pentru a smulge din mina Gre
ciei ter 'oriile ce-i fuseseră atribuite subt regimul venizelist.

După căderea acest<i solLțiuni pe care ambele delegațiunl tur
cești o acceptaseră, se imagină o alta. Ea pleca din tabăra anglo- 
greacă. Se propunea de asudată de a lăsa neatins regimul Titra- 
Ciei, de a reda Constantinopole in dep ina stăpinire a Sultanului, de 
a reduce controlul internațional și dezarmarea strimtorilor, dînd și 
Turciei acces la ccmisiunea de control și in fine de a m difica sta
tutul Smyrnei. Orașul și portul aveau să rămină subt ocupație elină, 
iar vilaetul, așezat din nou subt suveranitate turcească și păzit de o 
jandarmerie locală comandată de ofițeri aliați, avea să fie adminls- 
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irat de un guvern creștin. Dună cum se vede, o soluțlune complicată 
șl foarte puțin măgulitoare pentru Turci. Kemaliștil refuzară pro
punerea subt motiv că nu aveau împuternicire să o discute. Răntf- 
nea ca adunarea națională din Angora să se pronunți. Astfel se 
sfîrșl conferința orientului. Asia-Mică era iarăși lăsată la bunul plac 
al fiecăruia, iar tratatul delà Sèvres, despre a cărui ratificare nlol 
nu s a adus vorba, rămînea definitiv condamnat.

Numai Franța consecuentă în simpatia ei pentru Turci reuși să 
închee cu Bekir Sami Bry un armistițiu important prin care se punea 
capăt ostilităților din Cllicia. Trupele franceze aveau să fie retrase, 
frr prizonierii înapoiați. Subt raportul economic, acordul conține o 
•reglementare a exploatării liniei ferate spre Bagdtd. Până în acest 
tnom-nt Insă, acordul franco turc, sărbătorit ia Paris ca un strălucit 
succes, nu a putut fi pus în aplicare, deoarece nu a fost ratificat da 
■parlamentul din Angora. Se pare de altfel că Franța a încercat să 
Impună clteva condiții suplimentare, priatre care și ruperea legături- 
for dintre Kemaiiști și bolșevici.

La clteva zile după stîrșitul conferinței, pe cînd d. Kaloghero- 
pnlos se mai afla la Londra, trupele grecești delà Brussa șl Smyrna, 
întărite prin contingentele mobilizate in patrie, reîncepură războiul 
cu Turcii. Sprijinul britanic este in afară de orice discuție. Cu 
toată Icdirjlta rezistență întâmpinată din partea Turcilor, nu c-ste ex
clus ca Grecii să țină promisiuni a de a ajunge la Angora, dar sa
crificiile pe care ie va necesita această înaintare vor fi consideră- 
•felie. Și care va fi folosu ? Desigur că Grecia constanticiană va a- 
vea ia activ o victorie impunătoare, dar teritoriile ocupate vor fl 
menținute cu greu. Turcii nu se vor liniști decit în clipa cînd li se 
va lăsa acolo —la el scasă—Pbertatea de a dispune de țara lor. 
Cum acest lucru nu se va întimpla așa de curind, orientul va răml- 
ne to fierbere și va impune puttrilor multe deliberări laborioase.

•

Anunțarea conferinței dela Reval șl vizita Prințului Sapleha au 
dat In ultimul timp prihj d-lui Take lonescu să ia in cercetare legă- 
(urile noastre cu nordul șl răsăritul. Tratativele cu ministrul de ex- 
ierne polon s’au desfășurat în cadrele fixate in prealabil la Paris. 
Ele aveau numai un singur scrp logic: Incheerea unni acord politic- 
miiitar pentru apărarea reciprocă față de Rusia. Partea cealaltă, 
în legătură cu acel fruct al unor ambiții bătrînești care este »Mica 
Înțelegere*,  era dinainte condamnată. Polonia nu vrea să audă de 
așa ceva. Ei bine, cu tot misterul păstrat—conform vechilor tradi
ții din Palatul Sturza—acel acord a fost încheiat. Despre existența 
lui ne-a informat tocmai din Barcelona un confident al ministrului 
de externe: d. Iancovicl. La facerea lui, s’a luat probabil de model 
acordul franco-polon care a fost dat publi-ității. Pentru Polonia el 
constitue, evident, o garanție ; dar admsțind că Rominia s'ar vedea 
atacată de soviete, iși inchipue cineva câ Poitwia va rupe de dragul 
nostru tratatul dela Riga care a fost deabia semnat?

După o lungă și inutila chibzuință, guvernul a anunțat solemn 
că va trimite ia Reval delegați pentru a stabili cu Lilvinov progra
mul unei conferințe generale cu sovietele. A trecut de atunci o ou- 
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să bucată de vreme, tn timpul căreia bolșevicii au înfruntat cu suc
ces răscoale delà Cronstadt și au încheiat, pe lingă pacea cu Polo
nia, importantul acord economico politic cu Imperiul Britanic. Gu
vernul Insă, în așteptarea cine știe cărui miracol, tergiversează. NI 
se spune acum că delegații noștri! vor pleca după Paști.... ou à la 
Tiini'é. Este șl aceasta o politică, dar mai orientală chiar decit a 
istețului Bekir Saml Bey.

Plebiscitul din Silezia, așteptat cu vie nerăbdare nu numai de 
cele două state interesate, ci de toate puterile care au o cit de vagă 
creanță asupra Germaniei, a dat rezultate care fac partajul provin, 
clei aproape imposibil. In adevăr, afară de cercurile Rybnik și Piesa 
care au dat o sensibilă majoritate Poloniei și de cercurile Lubliniti, 
Rosenberg, Krenzburg, Oppein, Neustadt, Rosei, Leobschutz, și Ra- 
tibor, care s’au pronunțat tn mod neted pentru Germania,—în regiunile 
cele mai Importante Industriaiicește s’au înregistrat voturi aproape e- 
gale la număr ptntru amindouă țările. Cum insă Germanii locuesc 
mai mult In orașe, pe cind Polonezii fără a fi mai numeroși sfat răs- 
pindlți la sate, este aproape sigur că Comlsiunea Interaliată se va 
pronunța In favoarea Poloniei, făcind poate Germaniei oarecare con
cesii temporare.

Pentru judecarea încercării de restaurare a vechil dinastii tu 
Ungaria, ne lipsește încă perspectiva. De pe acum insă este clar că 
ambiția temerară a tinărului monarh și pornirile neertat de provoca
toare ale politlclanilor maghiari nu vor putea fi calmate decit orintr'o 
intervenție forțată, fie subt forma blocadei, fie subt aceia mal dras
tică, mai costisitoare șl mai puțin comodă, a unei acțiuni militare. 
Această intervenție va treoui să aibă loc chiar fa contra voinței n- 
nor anumite cercuri din statele aliate, care sprijină pe ascuns unelti
rile delà Budapesta. Numai așa se va pune capăt aceste! astenic- 
țâri permanente.

Adaos: 15 Aprilie 1921

A fost uevoe de foarte puțină vreme p.entruca Franța să-și dea 
samă de ineficacitatea sancțiunilor. Germania nu fusese impresionată 
sau cel puț n nu avea aerul. Din cîteva măsuri de circumstanță, ea 
reușise să ocolească efectele penalităților aplicate. După ruptura de 
la Londra, cercurile conducătoare dela Berlin nu mai dădeau nici un 
semn de viață. Este drept că încercările lor de a provoca o inter
venție a Consiliului Ligii Națiunilor și a Statelor-Unite au dat greș, 
dar aceste eșecuri nu-i siliseră încă să capituleze.

Dimpotrivă, nota prin care Comisiunea Reparațiunilor pretindea 
achitarea vărsămintului de 20 miliarde, primi un răspuns mult mai 
puțin conciliant decit cele anterioare.

Ce era de făcut ? Prelungirea acestei situații devenea Intolera
bilă. Ea nu apropia cu nimic aplicarea tratatului, ci dimpotrivă o 
lăsa fa suspensie. Trebuia găsit un mijloc pentru a eși din punctul 
mort. Acest mijloc d. Briand II găsi in apropierea mare! scadențe de 
la 1 Maiu 1921. La această dată Comisiunea Reparațiunilor va avea 
de prezentat socoteala definitivă cupriozmd totalul pagubelor precum 
șl epocile și modalitățile achitării. Cum este foarte puțin probabil ca 
Germania să accepte fără rezerve această socoteală, care nu poate fi- 
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Inferioară acordului dela Paris, puterile vor avea toată libertatea do 
a lua orice fel de m3su-i coercitive. Articolul 18 din anexa II la sec
țiunea I din partea VIII, care este aplicabil tn acest caz, este for
mulat în modul cel mai larg. II reproducem tn întregime:

„Măsurile pe care puterile aliate (și asociate) vor avea drep
tul să le la In caz de neexecutare voluntară de câtrâ Germania, și pe 
care Germania se obligă a nu le considera ca acte de ostilitate, pot 
să cuprindă acte de prohibiri șl de represalii economice și financiare 
și, în general, orice alte măsuri pe care guvernele respective le vor 
putea considera ca fiind dictate de împrejurări*.

Site în afară da orice îndoială că aliațil șl, in caz extrem, 
Franța pe socoteala proprie, vor uza in mod sever de aceste drep
turi. Căci oricare ar mai fi propunerile pe care Germania le-ar pre
zenta înainte da 1 Mai, este neprobabil ca Briand să mai poată re
tracta cuvintele dure pronunțate la Senat și la Cameră. Și care va 
fl situația după acela?

Două sint posibilitățile. Sau că Germania să accepte pur șt 
slffiDlu socoteala, sau că Puterile să se facă încasatori ai propriei lor 
creanțe. Rezolvă insă aceasta problema Reparațlunilor ? Hotărit, nu. 
Pentrucfi nici din silă, nici de bună-voe Germania nu va putea plăti. 
Deab'a atunci puterile se vor ciocni de pragul de sus, care este ab
surditatea tratatului dela Versailks. Ar trebui să mai dau soluția. 
Prietinul meu Suchlanu, prin remarcabilul studiu început in numărul 
precedent, mă scutește de această s rclnă. Lucrurile nu pot fi spuse 
mal lămurit șl mal temeinic decit a făcut-o el.

Eugen Filotti



Cronica științifică

Soarele gigantic Betelgeuse
- © descoperire astronomică senzațională -

Până acuma vre-o 20 de ani, se credea că soarele cel mal u- 
rlaș din Univers ar fi Arcturus, stea galbenă strălucitoare, vizibilă 
1n direcțiunea oiștei Carului mare. Volumul lui Arcturus e de 20 000 
de ori mal mare ca al soarelui, deci de 26 miliarde de ori cft volu- 
mul Pămintului șl, totuși, acest soare plutește in spațiu, mai ușor ca 
o pană, cu o iuțeală amețitoare de 435 kilometri pe secundă, însoțit de 
tot cortejul său de planete și omeniri.

Nu trecură decit vre-o 5 ani dela' măsura lui Arctarus și un 
inginer englez, Gore, care era în același timp și un astronom de 
samă, găsi orin calcul un soare și mai mare, steaua Canopus din 
constelația Navei. Canopus (se observă numai pe cerul emisferulul 
de sud) e cea mai frumoasă stea după Sirius ; dar pe clnd Sirius e 
un soare apropiat șl foarte modest (doar de vre-o 50 de ori mai mare 
ca soarele nostru). Canopus tronează la o depărtare enormă și face 
să se resimtă în Întregul univers masa lui formidabilă, a cărei vo
lum e de 2.400.000 de ori mai mare ca volumul soarelui I Walkey, 
tot un ’astronom englez, a socotit că distanța până la Canopus e de 
489 ani de lumină (lumina străbate 300 000 km. pe secundă) șl a e- 
tnis părerea, justificata pe unele calcule, că acest astru gigantic ar 
fi poate centrul universului nostru sideral.

Gloria iul Canopus a fost de curind eclipsată de savantul as
tronom Michelson , care a descoperit un soare șl mai fantastic. B 
steaua Betelgeuse (alfa din Onon), stea de culoare roșie Intensă, 
cea mai strălucitoare stea a Orionului. Cîți oameni n'au privit pe 
Betelgeuse fără să le treacă măcar prin minte că acest punct ceresc 
c un soare și incă atit de uriaș ?

Până acum doi ani nu se cunoștea decit distanța a vre-o 80 de 
stele, cele mai apropiate. Resiul miliardelor de stele fiind la depăr
tări atît de mari, astronomii nu le mai puteau măsura cu mijloacele 
rudimentare de măsură. Poate nu am ft cunoscut niciodată taina 
grandoarel ui Betelgeuse și depărtarea enormă a nebuloaselor, dacă 
Michelson i ar fi descoperit In 1919 o nouă metodă pentru măsura, 
distanțelor celor mai mari a abisurilor cerești. Această metodă, ba- 
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iată pe spectroscopie, e considerată de învațițH de frunte ca ona 
din cele mai mari descoperii aFe științei omenești.

In urma măsurătorilor făcute in cursul anu ui 1920. Michelson a 
găsit că Betelgeuse e la o deportare de 1100 ani de lumină și volu
mul lui e de 17 ori mai mare ca al lui Canopus, adică de 40 milioane 
de ori mal mare ea Soarele !

Nici o minte omenească nu poate cuprinde astfel de dimenslutvl 
fantastice și, pentru a le tălmăci spiritului nostru, trebue să recur
gem la proporționarea cu mări nl minuscule, perceptibile pentru ori
zontul nostru microscopic. M’am amuiat să fac această proporțio
nare și am găsit cifre surprinzătoare.

Știam că soarele e de 1.300.000 de ori mai mare ca Pămîntul 
și Betelgeuse e de 40.000 000 de ori cit soarele ; prin urmare Pă- 
mintui e de 52.600 000 000 000 de ori mai mic decit Betelgeuse. Se 
poate vedea din această cifră că Pămîntul este at t de mic față de 
Betelgeuse cit o furnică față de 50 000 elefanți uriași! *

Dacă ara r»prezintă volumul Pămiitului printr’un fir de nisip 
de dlntr'un milimetru cub (abia vizibil cu ochii liberi), pentru a 
avea imaginea lui Betelgeuse ne-ar trebui 100 movile de nisip, fle
care movilă avind un volum de... 10 metri cubi.

Dacă am îndrăzni, insă, să acordăm Pămintului dimensiunea u- 
nul bob de grîu, ne ar trebui peste 50 trilioane de boabe, adică 
100.000 000 de saci, fiecare sac cuprinzînd o jumătate de milion de 
boabe. Abia ne-ar ajunge recolta mondială a griului! Și dacă am 
vrea poate să transportăm „Pămîntul“ și „Betelgeuse*,  ne-ar ajunge 
o furnică să transporte bobul Pâmint, dar ne-ar trebui 1000 de tre
nuri, de cite 1000 vagoane fiecare pentru a transporta pe »Betelgeuse*,  
admițind că flecare vagon ar putea duce 100 de saci.

Pentru a mi da samă mai bine de mărimea șl depărtarea lui 
Betelgeuse, am încercat să fac o hartă cerească redusă la o scară a- 
tît de mică incit Pămîntul să fie reprezintat printr’un cerc cu un dia
metru de o zecime de milimetru, adică cu un punct abia vizibil cu lupa. 
Dintr’o trăsătură de condei am observat insă că mi-ar trebui o coală 
de hîrtle... de 3 ori mai mare ca suprafața pămîntului, penttuca păs- 
trind p opo'ția să reprezint soarele printr’un cerc de 11 milimetri in 
diametru, la o depărtare de 1,16 m. de punctui pămint, alfa din 
Centaur (3teaua cea inii apropiată) printr’un cerc ceva mai mărișor 
la o depărtare de 320 kn.» Canopus, soarele uriaș, printr’un cerc ca 
diametrul de 2. 1 m. la o depărtare de 35.000 km. și Betelgeuse, gi
gantul Universului, printr’un cerc de 4.75 m. (diametrul său fiind de 
350 ori mal mare ca al soarelui) situat la 120.000 km." de bietul 
punct-Pămint

Pămintul nostru e atît de mic incit un tren accelerat, care face 
100 km. pe oră, ar putea să-l in onjoare în 15 zile. Dacă ar exista 
șl pe Betelgeuse un tren, care ar avea o iuțeală de 10 ori mai mare 
i-ar trebui nu mai puțin de 166 de ani pentru a înconjura uriașa lui 
clrcoraferiiță. Și gravitatea pe Betelgeuse e de 50,000 de ori mai 
puternică ca la noi!

Din aceste mici calcule se poate dar vedea că Pămîntul cu

" Nu e nici o exagerare în acest calcul. Presupunem, că volu
mul unei furnici e de 5 -milhnelri cubi șl volumul unui elefant uriaș 
ar fi 5 metri cubi, deci 1 elefant ar fi mare cî< 1 bilion de furnici șl 
50.t00 elefanfi ar fi cît 50 trilioane furnici.

*° Circomferin|o PămîniuJui la equator e de 40.000 km. 
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toata Omenirea șl Istoria Iul înseamnă de mii de ori mal puțin In 
Univers dectt cel mai neînsemnat fir de nisip aci pe Pămint. Și to
tuși acest nimic e totul, pentrucă II locuim... noi oamenii și firește, 
pentru îngustimea cugetării ce ne-a hărăzit lupta cea grea a exis
tenței, războaele și celelalte îndeletniciri. Universul întreg nu are 
sici cea mal mică importanță, cu toți sorii lui fantastici, cu toate 
miriadele de planete șl omeniri. *

Opera fundamentală a lu' Einstein

In 1916 A. Einstein a publilcat o broșură de 60 pagini care 
cuprinde cea mai mare revoluție a științei delà Copernic pănă astăzi.

Puțini oameni pot ceti această carte, pentrucă Einstein întrebu
ințează calculul vectorial șl numai matematicienii, familiari cu tensorlt 
de ordin înalt, pot urmări calculele lui, bazate pe teoria generală a 
eovariantelor prin care Einstein Ișl transportă pe cei cîțlva murltorf 
fericiți in sferele quadrudimenslonale ale geometriei ne^euclldiene.

* Astronomul H. Oernsback dă urmăfoarele cifre în revista ,Scf- 
ance crd Inventlon*  din New-York (Voi. VIII. Febr. 1921) :

Un om cîntărește pe Pămint aproximativ 250 pounds (cam 75 
Kg.). Transportat în socre același om ar cîntări 4146 pounds, sau mat 
bine de 2 tone. Aceasta se datorește forței de gravitase și de aceia 
în lună același om n’ar mat cîntări decît 25 pounds («re-o 12 kg.) 1 
Dacă, însă, omul nostru ar putea fi transportat în Belelgeuse ar da
tări 2.494.146 pounds sau 1212 tone, admilînd că Betelgeuse ar avea a- 
celași densitate ca a soarelui.

Presupuneți că a|l trăi pe Betelgeuse șl a|i avea un prietin do
miciliat în cealaltă marg’ne n globului și că ar exista un fir telefonic 
care v’ar permite să comunicați cu acest prietin; abia după 42 mi
nute ar putea să vă audă, deși electricitatea parcurge aproape 303.000 
km. I sec. așa că în loc să siaii cu receptorul în n înă e|i Putea să vă 
plimbai! cel pu|in o oră și cînd va înapoia|i la telefon tocmai ra sosi 
șl vocea prietinului Dv.

Betelgeuse e de 52 659.000 000.000 de ori mai mare ca PămîntuL 
Dacă am încerca să numărăm miliardele de globuri ce ar represinta 
volumul lui Betelgeuje și dacă am putea număra aceste globuri (cum 
numărăm nucile), 109 pe minut, ne-ar trebui 1 milion de a I pentru a 
ie număra fără a uita că tiecare glob are mărimea Pămîutului I

Acest din urmă calcul al iui Gernsback e cel mai înțelegător 
pentru mintea noastră, de oarece raportul dintre mărimea lui Betel
geuse ți cea a Pămîutului e dat în funcție de timp, care avînd o singură 
dimensiune Impresionează mai puternic imaginația noastră decît pro
porționările făcute în func|ie de spatia.

Din calculele noastre în funcfie de 6pa|iu impresionează mai re
pede imaginația exemplul cu privire la transportul .Pămintuiui", pen
tru care ne-ar ajunge drept vehicul o furnică, in timp ce pentru Be
telgeuse ar trebui so recheziționăm toate trenurile omenirii. Bineînțe
les acest calcul e relativ, de oarece am considerai volumul și nu 
masa ; dacă am considera masa, cifrele ar fi de citeva sute de orj 
mai mici, lotuși ar ii fantastice.

” 4. t-.INSTElN ,,Die Urundlage der allgemelnen Relativilătstheo 
rie“ (Bazele teoriei generale a Kelativită|ii), voi. 64 pag. Editura 
Johann Ambrosius Barfh, Leipzig 1916, extrasă din „Aualen der Phy- 
rsik“ (voi 49, 1916).
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Na ca o simplă curiozitate fac recenzia acestei cărți a iui Eia- 
eteiu și desigur cetitorii nu-mi vor face imputări, dacă vor găsi in a» 
ceastă recenzie de două pagini poate 100 de cuvinte .necunoscute®. 
Desigur, pentru a înțelege pe deplin filozofia măreață a fizicianului 
Einsttia trebue să fii matematician de forță șt să fii in curent cu 
progresele astronomiei modeme. Filozofia nouă a lui Einstein nu poate 
fi înțeleasă decît doar in cercurile specialiștilor și intr'un grad mai 
mic ia o distanță apropiată de aceste cercuri savante. Numai cu 
bunul simț nimeni n’ar putea să-1 înțeleagă pe Einstein, pentrucâ in- 
cnea lui reală, descoperită prin calcul in virful condeiului, diferă cu 
total de lumea percepută de simțurile noastre.

Să ne gîndim bunăoară la sforțările depuse veacuri de spirhui 
omenesc pentru a putea înțelege relativitatea noțiunilor .sus*  și .Jos'. 
Dacă astăzi șl copiii din școala primară iși pot da seama că ceiace 
este „sus’ pentru locuitorii emisferlui boreal e .jos’ pentru locuitorii 
dela antipozi, ba noi înșine ocupăm In spațiu poziții diametral o- 
puse ia fiecare 12 ore, pe vremea lui Columb Insă, cele mai mari 
capete «savante*  nu puteau pricepe o astfel de «nebunie*  I Poato 
nici astăzi n'am crede că lumina aibă e compusă din 7 culori (plus 
altei.- Invizibile) dacă n’am cunoaște prisma și discul lui Newton.

Dacă ne putem da seama cu ajutorul rațiunii de antipozi și la- 
mina aibă, generațiile viitoare, care se vor naște cu o inteligență mal 
mare ca a generației de astăzi și vor avea o cultură științifică su
perioară, vor putea înțelege în mod foarte natural teoriile Iul Eln- 
eteiu și vor invidia veacul nostru care a dat un astfel de geniu.

la primul capitol al micii sate broșuri, Einstein face clteva ob- 
servațiunl asupra pr.ncipiului relativității .sieciale’, bazitâ —dupăcutn 
ee știe — pe postulatul mecanicei lui Galileu și Newton. In virtutea aces
tui principiu legile mecanicei stat aceleași, fie intr'un sistem fix (1- 
mobil (n spațiu), fie iatr ui sistem animat de o mișcare de translație 
(mișcare în linie dreaptă). Fizica nu va fi, Insă, aceiași in ambele 
cazuri.

Bazat pe cercetările lui Lorenz, Einstein lărgește postulatele 
Relativității speciale și, întroducînd coordonata timpului ca a patra 
dimensiune, constitue astfel, ca Minkowski, un domeniu al spațio. 
timpului (Raumzeitgebiet). In acest domeniu Introduce .calculul dife
rențial absolut*  la problemele Fizicei teoretice, servindu-se de studiile 
lui Gauss, Rietnann și CtKistoffel asupra problemelor geometriei ne- 
euclidiene. Pentru a atu Ha literatura matematică, atit de vastă că 
ou ajunge nici-o viață de om, Einstein a fost inițiat de prietinul său 
Grossmann, un celebru matematician, care l-a ajutat frt studiul lite
raturii neeuclidiene șl la rezolvirea ecuațiilor clmpulul gravitic. De 
altfel Einstein ou a avut la început o pregătire matematică specială, 
de oarece a făcut simple studii de inginerie la o școală politechnică 
și printr’o întîmplare fericită, in loc de a ajunge un oarecare inginer, 
mediocru poate, a ajuns cei mai mare inginer... al Universului, con
struind o lume nouă, dincolo de orizontul simțurilor noastre umile.

Pentru a înțelege lumea curbă, neeuclidiană, <n care nu mai există 
infinit, pentrucâ nu există spațiu și timp separate, ar trebui să a- 
vem spiritul superior al supra-omului din romanul lui Wells, care 
percepe timpul ca o a patra dimensiune a spațiului. Altfel, trebue să 
rătăcim In labirintul tensortlor lui tinstein, să ne dăm seama de 
quadruve'torii contravarlanțl șl covarianți, să ne ridicăm mintea la
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rangul tensorilor de ordin înalt șl, dtipăce vom înțelege bine șl mo
dul de formare al tensorilor prin diferențiale, teoria invarianțtlor, 
tensornl covariant, contrav3riant, mixt și antisîmetric, multiplicațta 
externă șt internă a tensorilor, .întinerirea' unui teosor mixt (a na 
se confunda cu .întinerirea*  Iul Voronoff) *,  teoria scalarilor, invari- 
anții volumului și cite altele, vom putea abia «percepe*  caracterele 
hiperbolice ale Continuumuiui spațio timpului (Raumzeitlicfien Kon- 
tinuum) șl vom avea pregătirea necesară pentru înțelegerea teoriei 
eîmpului grivitic, cea mai mare descoperire a lui Einstein, dedusă din 
extinderea principiului relativității.

* In dlscu|fl «savanle*, am avut prilejul s»S au i desnre .teoriile* 
Iu! Slefnach și .glandele* lui Eiiisie n. eaceia nu irebue confun- 
dală „înlinerirea* tensorilor (expresie matematică) cu întinerirea lut 
Voronoff ți Slefnach.

Einstein pornește dela principiile expuse mal sus și prla rotația 
vectorilor covarianțl ajunge la cimpul gravitic, dupăce introduce bi
neînțeles noțiunea tensorului de energie a materiei prin postulatul 
Relativității. Bazat pe ecuațiile fluidelor adiaUatice. fără frecări, sta
bilite de Euler, represintind presiunea și densitatea acestor fhslde 
prin 2 scalari, Eins’ein stabilește tensorul simetric contravariant ca 
tensor*  de energie al lichidului și, considerfnd apoi tensoril covariant 
și mixt, obține ecuațiile hidro-dinamice ale lichidelor in teoria gene
rală a Relativității. Odată aceste lucruri stabilite, Einstein studiază 
generalizarea făcută de Minkowski asupra ecuațiilor lui Maxwell ca 
privire la cimpui electromagnetic în vid, în analiza vectorială cu 3 
dimensiuni șl extinde această generalizare, stabilind componentele de 
energie a cimpuiui electromagnetic pentru a ajun ,e în sfîrșit la ge- 
neralizareă legii atrac[iunii universale a lui Newton. Această ge
neralizare e cea mal mare descoperire a veacului nostru.

Consecințele deduse din noua teorie a Relativității (Relativi 
tatea generală') sînt următoarele :

1) Razele de lumină deviază In yecinătatea masselor de ma
terie.

2) Periheliul orbitelor planetare e supus unei rotajiuni (iu
țeala de mișcare fiind considerată ca o niassă adițională).

3) Bandele spectrului solar deviază către roș tntr’un.clmp de 
forje gravitațional.

Acest din urmă criteriu a’a putut fi încă verificat. In schimb 
verificarea primei consecințl cu ocazia eclipsei totale de soare dela 
29 Mai 1919 (observată in America de Sul) a făcut ca teoria Rela
tivității să ajungă atit de populară incit in r'un interval numai de ! 
an de zile Einstein, cunoscut mai înainte doar in cercurile specialiș
tilor, a ajuns învățatul cel mai cunoscut de pe întreaga planetă.

L. Florin.
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M. Sexa, O roman, Socec, 192t. București.
In «np'-aprodnclia de romane care a invadai în nlffmul >imo plata 

«oasfrS Jtle-ară, fa’ă unul cave merilă desigur să fie remarca’, deși 
prin proporțiile reduse ca si prin acțiunea iui pufin complicaiă, el » 
mal degrabă o lungă nuvelă.

Subiectul e iual d^n vtafa aromînilor, mediu interesant, exoite 
cu un pronunfa! colorii local.

Mia e nevasta iul Petre a iui Coladln, faxldar odală, acum ne
gustor bogat înfr’un sat cuibărit în crestele munl'lor dar aproape de 
drumul călătorilor spre iarmaroacele din vaie. Gospodină și munci
toare, ea îș*  duce mu'fum'iă viata alături cu soful șl cu fiica el Tana. 
O singură mihnire o chnuește uneori. Sora ei V cea, cu patru ani 
mai lînără, cu care copilărise și trăise totdeauna împreună, a dispă
rut înlr’o noapte, fără de urmă. Svonurile spuneau că ea ar fi fugit î*  
lume cu un haiduc, al cărui nume era vestit prin partea locului, Gruîo. 
Doisprezece ani au trecui fără ca Mia să afle ceva despre Vicea. 
Tana e fală de mări al acum și părinții ei e hotărăsc s’o dealul Nache 
Beca. Pentru intă'a oară M b primește alunei prinlr’un chlrgiu o 
șlire dela Vicea : urări pentru nunta feti’. Mal tîrziu află dela Panda 
croitorul, că sora ei și Gruiu, fuseseră cununali in faină de un călu- 
găr, iar dela niște călători, că dînșil frăesc subt alt nume în tirguf 
Săruna, unde voinicul de odin oară (Ine acum o brutărie. Surorile în
cep a-și seri una alteia și. dună îndemnul Miei, pe’-ts cî|lva ani Vlce» 
se întoarce pentru cîtva timo în salul natal, unde povestește surorel 
ei trecutul ei imunecat șt vede pe cel trei copii ai Tanel. întoars# 
la Săruna, ea moare în curînd șl Gruiu ramas singur, deși îmbătrînll, 
îndemnat de unul din tovarășii iui de altădată, pe care-i întilnise dtx ' 
întîmplare, la din nou calea codrului.

So|ul Tanel, Nache Beca, negustor de tutunuri, veșnic pe dram, 
moare pe neașteptate înfr’una din călătoriile Jui, ia Odes3a. Aface
rile lui rămîn încurcate și tovarășul lacom, Chirana, vrea să se folo
sească de slăbiciunea și neșliin|a Tanei pentru a pune mîna pe par
tea cuvenită copiilor. Dar ea refuză să dea semnătura cerută și ia» 
cepe un proces lung, în cursul căruia sărmana văduvă moare șl dînsa 
în străinătate. Cei doi băe|i care rămăseseră, tăcuseră studiile le 
Haîki, iar fata Pasia în pensionul de călugărite din Pole. Orfanii tră
iau acum retrași de larma lîrgului și cei doi fra|i duceau înainte pre- 
cesul cu îndîrjire. îndurerată de moartea fetei, bunica scrie dea ne
poților din satul ei depărtat și îi cheamă mereu la dînsa. Dar ei tui 
amină plecarea, din cauza procesului și a drumurilor prin mun|i, pri
mejdioase pentru oamenii cu avere. In alîrșit băirîna, sfăiuiiă da Ga- 
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'adin, se hotărăște să pornească ea la Ikg, deși nu eșlse niciodată din 
■satul el, deși nu văzuse încă irenul. Cunoscut! din sat îl înlesnesc că
sătoria. La Săruna ea cercetează casa în care trăise șl murise Vlcea 
și alunge însfirșil la nepoți. Aici ea plina® pe morraîntul Tanel, care 
Murise c’o mare dorință neîmplinită. Dinsa a>- fi voit să vadă măritală 
pe Pasîa și în scrisorile ei vorbise hătrînei despre un tinăr din satul 
lor, Ghiușu a Iul Temu, a cărui fam'l'e era acum în Pole; iar el se în
torsese de curind doctor din Franța. Băirîna se hotărăște să facă cu 
orice pre| fericirea fetei; ea deschide vorba cu Pasla șl înțelege că 
fata îl vrea. La întoarcerea ei în sal. Mia se oprește la familia Iul 
Temu, unde pune la cale căsătoria. Tlnertf care se cunoșteau din 
copilărie, se revăd, se iubesc, se iau și dorința moartei e astfel Îm
plinită.

Deși compusă pe alocuri cu stîngăcle, povestirea se desfășoară 
viu șl lasă cetitorului o puternică și trainică Impresie.

Psihologia personalelor nu e totdeauna adînciiă, dar autorul ere 
v'ziuaea precisă a lucruriicr ș! a oamenilor.

lată cum e descrisă locuința Miel: .Pe acest drum, la întretă- 
crea cu raedeanui, se află șl casa dedesubt cu o dugh'ană. în care 
dau frumos rînduite în rafturi: atlazuri, canavată, madapolanurl, ca
tifele de multe culori, topuri de cufnle. saluri moi, muselinuri șl alte 
etofe cu trecere în acea vreme. Din prăvălie pe o ușă mică se intra 
fn tinda casei, pardosită cu lespezi; o scară de lemn masiv ducea în 
cerdac. înțelegeai dintr’o privire, că e locuință de negustori aleși: 
colo războiul, pieptenii,vîrtelnJja înzllele de lucru subtun brocard ; la 
•tînga o încăpere, unde pe un chitim în perele alîrnau arme*.

Sau. hanul Iul Patira : .Dincolo de îniăriturile orașului, pe dru
mul mărginit la stingă de numeroase cafenele în chioșcuri, sc afla 
bunul. Cu poartă largă, deopa-te taraba unul meșter potcovar, dealta 
o tavernă ospălărie și de Jur.împrejurul oborului mare se ridicau în 
caturi lungi pridvoare cu odăi una lingă alta. Bună parte din săptă- 
mină, mai ales în prînzuri calde, hanul dormita subt tăcere, parcă 
«’ar fi găsit în te miri ce depărtări de tară ; numai cirduri de găini și 
de gîșle in preaima unui pu|, cile un drumeț apărea pe scara de lemn 
ce ducea din Obor în sus. iar cindșiciqd ritmic se auzea ciocăni- 
iul potcovarului. Incepînd însă, de Vineri la nămiezi, ciad prindeau 
■a sosi caravanele și pănă cătră Luni, toate încăperile se umpleau de 
®n vuet necurmat: gemeau odăile, mult! tăbărau in curte de aprin
deau focuri ca la iarmaroace, clocotea ospătărla de rîsul, de larma 
lumii adunate*,

Figurile, mai ales cele feminine, sînt desenate în trăsături tu- 
ar.are dar vii. M>a Coladln .scundă, într’o scurteică de postav cu nă
framă ueogră iăsîad două șuvițe din părul cărunt pe tîmple cu obra- 
tul ei slabul, dar încă rumăn de sanatate*  are un caracter viguros, 
«« suflet iubitor și tenace. Sora ei Vlcea e un temperament pasio
nal. In tinereiă avea..ceva iute și nedomolit. Pe faja-i brună, cu buze 
pline, măestrit aduse îa colturi subt o fină umbrire de puf, ochii a 
runcau luciri schimbăcioase ; și cind se găsea la sărbători în rochii 
de culoare aprinsă cu cercei lungi de topaz, o garoală în părul ei ne
gru, părea mal mult o ființă năzdrăvană*.

Pasta e cuminte, serioasă și gra»ă. Cu toată creșterea el în
grijită »în sufletul ei rămăsese fata de munte cu simțul sănătos de 
căsnicie, păsirînd anumite lucruri pentru sine și subt un văl de recu
legere sfioasă*.  Mama ei Tana »ii lasase timbrul acela rar, neuitat, 
aducind mult cu ai notelor adinei de vioiină*.

Atmosfera morală în care se mișcă aceste personaje, are îa ea 
ceva patriarhal și primitiv ; și în această lume de negusiori sau de re
voltați împotriva siăpmirii, pe care împrejurările i-au tăcut tăcuti, as
cunși și prefăcu|i, spiritul practic și tenacitatea se iutîinesc alături cu 
solidaritatea de ueaiu și semiiueniui cald și protund al lamiliei. ocena 
ui cure ceie două surori care nu se văzuseră de mui|i ani se regăsesc 
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Iar, cașl acea în care bunica cu nepolil se duc ia mormînful Tanel, 
«înl pline de duioșie și de o reală putere emotivă. Dialogul e însu- 
flefli, natura), totdeauna caracteristic. Stilul narajiel e deobîceîn con« 
centrat ți nervos. Siările sufletești sini adesea redate prin imagini 
vji și uneori poetice.

fat-p pe Mia amlnlîndu-și trecutul: ,Se opri din vorbă. Vede» 
in glnd crîngul înfrunzit, o fînlînă subl ramuri ți pajiștea verde răsu
ni nd de cîntece și dansuri. Intre celelalte Iele și dânsa, amelilă, a- 
proape beată, de foc șl mai aleș de niște ochi ce-i simte necontenit 
asupră-1 și o ard în privirea lor. Pentru citeva cline llnerefea se în- 
torcea, adia ca primăvara șl țoale se prefăceau subl fiorul ei;.lucru
rile seînteiau subl risipa de lumini ce fărîma soarele ; pănă $1 pasă« 
rile depe chilim, fesule în multe culori, se însuflețeau oarecum șl 
zburau în jur împreună cu amintirile ei*.  Sau Idila dintre Pasla și fiul 
iul Temu: .Pe dinaintea lor scapără deodată vedenia unui parc pe 
Inserate: alela pkrduiă in zare, cu îndoitul șir de castani vechi; fu 
Tund soarele rumân printre fișll lungi de nori, pecînd al|i nori dea
supra lor se mișcau în largi grămezi, perle vineți, parte aurifi. Vibra 
într’înșiî o nespusă bucurie de a nu fi rămas nepăsători unul al'uia. 
Departe fiind, despăr|i|i ani de zife, în orele triste de retragere, gân
durile lor s’uu pornit în zbor, căutînd-u-se, ca niște pasări ce se do
resc șl se cheamă pierdute în largul fără capăt*.

Frazele totdeauna artistic construite au uneori cadență §*  rl>®< 
.Doda se gîndea la toamna înaintată din salul ei. Instrăinafii, întorși 
acolo pe lunile de vară, acum plecaseră; in vuetul de tălăngi și be
hăituri grele se lăsaseră și turmele din vale ; prin cea|a rărită când 
și cînd se zăreau ninse crestele munjilor. Curînd aveau să pornească 
troenele, drumurile să rămână închise niuli timp, satul stingher...*

Prin forma aleasă ca și prin substratul ei eiic, povestirea d°!ui 
Beza au e lipsită de o frumusefă simplă, sobră, severă.

OCTAV BOTEZ

Hlchifor Crainic, Darurile Pămtnfului, poezii, ed. .Cartea 
Românească*,  1920, București.

Volumul cuprinde cinci serii de poezii (Ciniecele Patriei. Para*  
bole, Șesuri notate, Arhaice, Ploae cu soare), din care ultimele trei 
ne sâni cunoscute dintr'o culegere anterioară care era și cea dinlăiu; 
dar poetul lea reluat, le-a adaus cu bucă|i nouă, a schimbat as'fel păni 
la un punct iizionomia grupurilor, prezenlînd, peste forma inlfială » 
talentului său, o manifestare evoluată. Să spunem că e»olu|iuiiea a*  
ceasta nu este nici violentă, nici categorică, nici divergentă? D. 
Nichifor Crainic esle o fire socială, ponderală, ateniă ia învățăturile 
experienjii. In bucă|ile care au trecui din prima sa culegere regăsim 
unele din formele de echilibru ale poeziei mai vechi. A?a, sonetul 
concludent pe care l-a ilustrat Vlăhuju. bonetul lăcut dintr'o prezee- 
tare de natură din care se degajează, in ultima terfină, un .ei de coa« 
efuziune lirică cu in|eles general, tiiozolic.

Vlăhu|ă :
In Jurul tău pal Hă ‘nfreaga fire; 
Iar flortle’S ața de parfumate 
Că’n clipa asta ,u tespiri luoire /

Crainic:
Ca ’n maldărul de Iarbă mătăsoasă 
Keoarsd ’n mine Jor/ă creatoare 
Din sinul tău, natură generoasă.
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Sînl aool îa producția d-luf Crainic cîleva rilmurl experimentate 
In literatura noastră :

Din adtnc da răsă'lt 
Crește ztmbitoare 

Pe rvămlntul adormit 
Viala s'o 'nfio re -

«’amintește oare ceva din ritmul poeziei semănătorls’e ; la loslf, 
la Cernu ? Oare în Agapa eroică, o excelentă bucată dealtfel, nu est» 
ceva ș< din metrul și din organizarea strofei și din funcțiunea verbului 
eoșbudaa ?

Revin isprăvile uitate
Cu cei ce‘n ciipa mortil fac 
Osp I ca vechiul reie Dac 
In cotropi'a lui Cetate.
■El bea și hohotea ‘n necaz 
Și el creștea, sorbind veninul, 
Mal uriaș Jectt Destinul 

Rzlndui i. obraz.

Energia accentului, dramatismul versului obflnut prin întrebuin
țarea imperfectului ne.sini cunoscute din poezia Iui Coșbuc.

N’are de-aface... Tehnica versului este partea prin excelentă 
socială a crea(iunii. Șl d. Nichifor Crainic, pe care l-am recunoscut 
ca o fire socială, a fosl purtat iiresc cătră unele mifloace tradiționale, 
'împrejurarea i a folosii în mai multe feluri: mai înlăiu, forma sa e si
gură și împlinită ; ere o frază care se desfășură cu amploure și nu 
fără măreție. Apoi, sensibilitatea sa purtată călre emojiunea fără con
centrare a șesurilor, a verii, secetei, toropelei, etc. găsește un con
trol pozi iv în preocuparea de a organiza, de a compune; de a-șl în
cadra emojluuea prin idei. Rezultă atunci nola|iuni remarcabile :

Amiaza obosită se tcropede ‘n zare, '
Atbeș'e urtașă pe oibe'e tarlale
Șl 'n pocea dogar lă de a ue li ’nvtloorare 
E'a zace 'n infinitul ne.ămurlrii sale...

', Cînd însă preoc parea de a organiza prin idee crește, cînd co
laborarea impreslunli scade în proporpuue, bucățile pe jumătate di
dactice care rezultă («d. Excelsior) indică primejdia pe care talentul 
eău irebue s’o ocolească.

De lucrul acesta d. N. Crainic pare să-și fi dat sama. In forma 
«a ultimă, accentul cade mai iusisteai asupra elementului concret, ima- 
ginaiiv. Terpne pentru un arbore d. p., sau Te jine pentru mina ta, 
acumulează imagini delicate sau ingenioase ,* atențiunea trece atunci 
pu|in surprinsă dela o si<olă la al a și unitatea bucă|ti |ine mai mull 
de desemuul ei exterior. Pulverizarea aceasta în efecte ingenioase 
ar putea alcătui o altă primejdie, dar sinijul compoziției pe cure poe
tul l-a doveuit e o garaape.

.- Căci aceasta este pozl|iunea proprie d lui Nichifor Crainic : 
0 sensibilitate supraveghiaiă, o bună știință a versului, un sintj armo
nios ai întregului. Printre poeții tineri, d. Crainic este acela căruia 
i se pol tace mai pu|iue obiec|iuni. Prouuc|ia sa are o roiunzime, o 
perfecpuue calmă, care lorjează acceptarea Acesta este punctul de 
vedere al cond:|iilor.

Există ta»a un punct de vedere al ex erien/ei umane. Conside- 
rîadu-i pe acesta, s'ar putea intimpla ca publicul care i-a făcut o pri*  
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mire din ceie mal bune șl înlr’afîlea feluri merl'a1®, să dorească poe
tului său favorit, o evolufiune plina de Interes și de noutate; un des
tin fulgerat de cataclisme.

T. VIANU

Ch. Rist*  Les flnances de guerre de 1‘Ăllemagne. Payot, Prii.

D-nul Rist, profesor la Facultatea de drept din Paris ne dă, îr 
dubla sa calitate de cel mal bun economist francez si de cel mai bun 
cunoscător al lucrurilor din Germania, un excelent tratat al Istoriei fi
nanțelor Germaniei dela 1913 până azi. Scrierile d Iul Rist slut de 
un mare reconfort pentru un cetălean imparțial. La Paris ești îatre 
două focuri, i’e deoparte reaua credință germană, pe de alia lăcomia 
sesocotllă a Francezului. Exagerări și în dreania și în stingă Rinu
lui, bazate pe o ură reciprocă șl o egală ignorantă a interesului fie
căruia din cele două State.

D nul Rist este lot alît de dispus Bă laude pe Germani și să de
plore greșelile propriilor săi compalr’oli acolo unde șovinismul de
ține dușmanul adevăratului patriotism.

Dar la plăcerea pe care o avem din contactul unul spirit obiec
tiv, se mai adaugă și aceia care rezullă din interesul palpitant al fap
telor studiate. Iată-le in rezumat.

Germania, până la pan’ca dela Agadlr, nu era pregătită fînan» 
■clarmeme pentru războia. Pe deoparte era debitoare pe piafa dia 

• Paris si Londra pentru sume foarte mari reprezenlind creanje pe ter
men ’scurt (datorit scontului avantajos al acestor piele fa|ă de scontul 
din Oerutania). Pe de altă parle Germania își utiliza țoale economiile 
in întreprinderi industriale, fără să se preocupe de o ankessă metalică 
prea mare. Aceasta avea ca consecință imposibilitatea de a avea o 
margi e Importantă pentru emisiunea de hîrtie monedă în caz de pe*  
ricol. Or se știe că în caz de războiu primele cheiluell de mobilizare 
nu se pol acoperi nici prin impozit, nici prin împrumut, ci prin aoan- 
suri făcuie Statului de că re Banca centrală de emisiune. In plus, a- 
cesteia dia urmă îi incumbă sarcina să reesconteze efectele celor
lalte bănet iacă un motiv penii u o margine cit mal considerabilă de 
emisiune.

Gr, aceasta Upșea Germaniei la Agadlr.
Așadar 1) Dependentă de străinătate (în special de țările an

tantei) și 2) Imposibilitate e a face fa|ă primelor cheltueli ale răz
boiului.

Deaceia, până în 1914 se duce o politică de ankessă, care îi 
sporește marginea de emisiune deia 800 milioane la 3 miliarde 553 
mărci, cu o acoperire metalică de 90 la suiă.

Odată războiul declarat, disponibilitățile lui Relchsban sînt spo
rite printr’un sistem foarte, chiar piea ingenios. Biletele de bancă 
germane erau acoperite de o ankessă numită Baruorrat compusă din 
1) numerar, 2) potije comerciale de prima ordine, și 3) eichskassen- 
scheiue (bonuri imperiale). Această ankessă s’a împuternicit; 1) fă- 
cînd apei la aurul din circulație, 2) asimilînd polițelor comerciale bo
nurile de tezaur (Schatzwechsel și S<.haiz-.cheme) și 3) instituind 99 
Casse ce împrumut pe titluri, care emit bonuri de împrumut imperiale 
(Darlehnkassenscheine). Acestea pot fi considerate ca ankessa, ca 
și bonurile de tezaur, permi|ind astiel o emisiune triplă de hîrtie, ga- 
jală pe o alia huile ne-gajelă pe nimic, lată sistemul prin care in 
aparentă regula treimii acoperitoare părea salvata. Firește că a- 
ceasta a adus o tnllapune înspăimintaloaie a monezii, și o ridicare a 
prețului precum și o coborire a valutei echivalente.

laiă dar una din sursele de unde a puizat statul german peetru 
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cheltuelile războiului: avansările făcute de Reichsbar,k subt iorraă de 
hîrtle.

O a>tă sursă au fost cele 12 împrumuturf, care veneau din 6 In fr 
luni șl consolidau o parte din datoria flotantă a bonurilor de tezaur șl 
a Bonurilor de casă de împrumut imperială.

lnsfîrșlt, cu mult m>i multă timiditate se recurge la Impozit. 
Aceasta f indcă, in ceiace privește impozitele, esă o mare rivalitate îa*  
Ire Reich și Statele confederate. Până la armlstijiu victoria părea a 
fi de partea celor din urmă. După armistițiu însă, pe deoparte din 
pricina dezastrului economic adus de tnfringere, pe de alta datorită 
unificării Germaniei republicane, politica de Impozit capătă, In așa zi*  
sul program Erzberger, o extensiune crescîndă. Iată pe scurt princi
palele imoozite germane dela 1913 pănă azi:

In 1913 avem două impozite excepționale: Wehrbellrag (defensiv, 
extraordinar și unic, pe caoital și accesoriu pe venit și Vermögens- 
zuusachssteur sau Besltzsteur permanent, trienal, perceput asupra 
creșterilor patrimoniilor. In 1916 deficitele bugetare sînl acoperite 
numai cu trei imoozHe indirecte; Warenumsalzlempelsleur (asupra ci
frei de afaceri), Kohlens‘eur (asupra cărbunelui) și impozitul asupra 
iransferiurilor de bani ((Jeldumssaetze). Dar deflciturile crescînd, se 
recurge la primul șl cel mai important impozit imperial direct: 
Krle/stour. care urcă quantumul lui Besllzsteur pănă la 50 la setă, 
înglobând printre contrit uabill și societățile șl taxîndu-le beneficiile 
până la 60 la sulă. Apoi în 1918 se inslifue primul impozit imperial 
pe venit, care merge deia 5 50 la sută: ausserordentliche Krlegsabgabe, 
complectat de un impozit complimentar asupra capital-lui (1 ia mie 
5 ia sulă). Acest impozit este reinoit de Erzberger in 1919, cînd I 
se ridică maximul de impozabililate ia 80 la sută pentru societăți șl 
60 la sulă pentru parilculari. In fine, mare inovație, în fa|a căreia se 
dăduse înapoi in 1918, dar pe care Erzberger reușește să o înfăptu
iască, este faimosul impozit de confiscare a capitolului (Vermögens
abgabe, sau Kelchsnotop er, .sacrificiu pentru dezastrul national"). 
Quantumul merge d> la 5 la suia pănă la 50 la sută, plus un nou im
pozit asupra succesiunilor. Cumulul tuturor aceslor impozite și pre- 
levajiuni iac ca un capital aducînd înainte un venit de 250.000 mărci 
să nu mai aducă azi decît 49.000»

Care este bilanțul financiar ai Germaniei în momentul cînd scrie 
d-nul Risi ?

De unde în 1913 sarcina bugetară germană se ridica, pe cap de 
locuitor la 68 mărci, in Mai 1920 (data ia care se opreșie autorul) 
este de 48 mărci. (Azi, după comisiunea de reparajiuni, care are 
interes să scadă sarcina Germaniei, aceasta a ajuns la 600 mărci), 
lată dar cum impoziieie au crescut de aproape 10 ori (in t'ianja de 
3 ori, in Anglia de 5 ori).

in ceiace privește datoria publică. Germania stă mai bine ca 
Fran|a; 4333 milioane de mărci pemru 593.’,— laturii aproape egale; dar nu 
irebue să uităm că la Germania apruupe toată datoria este internă, 
ceiace esle rauil mai araniatos.

Cil despre buget, ei ajunge în Mai 1920 la 60 miiiardc cheituell 
și, probabil, vreo 12 15 miliarde retetâ, deci delicii de 45 miliarde. 
(Iu momentul cînd scrim cheilueiile sint evaluate fa 111 miliarde și 
re|ela ta 40).

Iată situajia prezentă a finanjelor germane. In alte capitole 
autorul analizează procedeele înirebuin|ate iară succes de Germani 
pemru asanarea monedei interne și restabilirea schimbului, precum 
și chestiunea indemnități de războiu.

Claritate, inlormajie, imparjialitale, iată caiităjiJe acetleJ căr|f 
pe care o recomandăm călduros cetitorului.

D. I. SUCHIANU
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OazttAr Jftazl, Magyar kdlodrla, mapyar feltdmadds. A k£t 
•orradaiom irtelme, JeleniSsege 6s lanulsăgai *.  Editura Băcsl Magyar, 
1920, Pagini 165. Prețul 65 coroane.

* Calvar maghiar, învierea maghiară. Infelesul, însămnătatea șl 
învățăturile celor două revoluții*

D. Jăszi îșl scrie cartea fiind încredințai cfi, „în vremurile a*  
ceslea catastrofale, este de datoria tuturora care au luat parte activi 
mai însemnată la dezrobirea con?tiin|ei maghiare, să faci o mărturisire 
«interi pentru viitor".

Evenimentele Ie grupează în jurul revoluției din Octombrie, 
aumilă revoluția iui Kărolyi, a celei din Martie, num'tă bolșevică, 
și preludiile acestor două revoluții; ne dă apoi ca epilog rezultatul 
teroare) roșii care a condus la „grozăviile celei albe, la dictatura 
feadalismvlui, clericalismului și militarismului". Șl, în fine, cearcă 
să arate „calea care ar putea scoate din Iadul acesta*.

Ca introducere la revoluția din Octomvrie ne schițează eveni
mentele începînd din 1917, de cînd era sigură intrarea Amerlcei în / 
războlu, cînd încă „prin o politică ext-rnă cuminte", „prin ferirea Mo*  
narchiei, îndeosebi a Ungariei, de nebunaticele salturi mortale ale 
militarismului german" și „prin sillrea Germaniei cu orice preț la pace, 
dacă nu și fără ea", s’ar fi pulul sal»a situația. Insă, în urma „abili*  
tă|ll lui Czernin", ,a miopiei lui Tisza", și a celorlalte „marionete 
tărfi suflet", dar mai ales in urma gindirii foarte mărginite a polificia*  
nllor din Ardeal, „care visau încă lot o pace cu anexiuni", țoale în- 

Q eercările de a arăta grava situa|ie și urmările ei au rămas zădarnice.
Din 1918 se poate observa lot mai bine „procesul de descompunere a 
Monarchiei". Se constitue consilii naționale de revolujie, se aud tot 
mat des vești despre răscoale militare, vine vestea ruperii frontului 
bulgar... Singurul om care ar fi putut salva Ungaria încă și în ora 

s ultimă, era cordele Kărolyi, care avea încrederea întregii |ări. Insă
„copiii șt aliena|li", parlamentul maghiar și unii politician), care nu 
observau nimic din cele ce se petrec în Jurul lor, au zădărnicii prin' 
iotrJgi venirea Iul Kărolyi la pulfere.

• •
•

Consiliul national maghiar, care numai după multe greutăji s’a 
putui constitui, credea că terenul nu e îndeajuns pregătit pentru re
voluție atunci, cînd aceasta s’a născut din inițiativa citorva tineri și 
militari, avînd la început un „caracter național-mililar". „Caracterul 
social, socialist și încă comunist t a primit mult mai iîrziu".

Prin revoluțiile adevărate, care „nu se fac, ci se nasc", ,se va*  
lămă numai acea parte mică a societății, care trăește în urma privi*  
legiilor și monopolurilor". Ele „servesc interesul public ai vremii, 
sînt pentru folosul și progresul membrilor societății, aducind libertate 
și dreptate pentru clasele care produc". O astfel de eră voia să creeze 
și primul guvern revoluționar subt conducerea lui Kărolyi, ia care a 
aderai, la incepul, se poaie zice, "întreaga |ară. Intrigile contra gu
vernului s’au începui de cătră o parte din presă și de călră acei in*  
divizi care erau ptetiți de iiecare guvern pemru propagandă atunci, 
cînd au văzut că guvernul acesta vrea să fie „curai la mină*.  D. 

9
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Jâstf zice că, «aceasta a fost una din scăderile principale ale rjiver 
nulul*.  Iar nepoputarilatea in slrăină’aie sl au cîștîoat-o prin făptui 
că, .ti'na știu» să trateze cu misiunile militare si diplomatice“, așa 
după corn acestea așteptau In tac de vorbe sincere și curtoazie, a-- 
cestora le trebuiau »afaceri bogate, petreceri, femei, care pentru pa
trie sînt gafa la orișice Jertfă“ și alte varletă|l, la care se pricepe alb 
de bine regimul aciuat al iul Horty.

Afară d greșelile acestea șl urmările lor, avea de luptat gru 
ternul cu „greu’ăfi de natură socială, militară, cu na|ionalităiile și cn 
politica externă*.

!n urma „brutalităților războiului de 4 an!“, a corupțiilor de o 
jumătate de secol, dar mai ales a acelor din decursul războiului, de 
prin Judele, era evident, zice d. Jâszl, că atunci cînd o să se reîu 
toarcă „soldați! ctitnul(i, singerajl și infomcta|l*  din tranșee, șl o să 
afle acasă „sărăcia în urma uzurii*,  „neveste devenite cocote*,  „co- 
pil concepu|i cu bărbaii străini , o să se întimple ceva extraordinar, 
neputîndu-se împiedica „descompunerea socială*  șl „lavina revoluției“

Naționalităților, în urma tratamentului neomenos dinaintea răz
boiului, dar mai ales în urma celui din războlu, b s’a înveninat în- 
:r’atîîa sufletul, că au pierdut orișice simpatie peatru maghiari.

Politica „neomenoasă și fără minte a ententei învenina din ti 
in zi sufletele. Decepția pentru linia demarcajională și condițiile de 
armisti|iu dictate îg Belgrad de cătrâ generalul Franchet d'Esperey, 
apoi o notă a ententei st lizaiă cu „un cinism nemapomenit“ în legă
tură cu ocupafiunea romină, în care entenla „consideră Rominia cu 
pe o putere aliată, a cărei armată la parle cu același drept îu ocă
rea teritoriilor semnate, ca oricare altă națiune a ententei“, a contri
buit să ne simțim, zice d. Jăszi, „nu numai c_uceri|i, dobori!’, |efui|i, 
ci înșelați, amăgiți“... Dece adecă ? Fiindcă enienta a recunoscui 
Rominia de putere aliată, sau poate s’au sim|it aiit de înjosiji prin 
(aptul că dorobanțul a intrai in Icra lor, sau că au văzut acum ca si
gură pierderea Ardealului ? Doar d-nii Jaszl și Kărolyi nu măi sperata 
la Integritate în înțelesul geografic ai cuvîntulul, ci la cea economică! 
Sau poate așteptau să-i considere pe ei de aliafi și să trateze Romi
nia ca pe o dușmană ? *

Toi „seînteta politicei externe“, adecă o notă predată de cătrâ 
majorul Vyx, în care se impunea o nouă linie demarcaiionaiă, a. gră 
bit izbucnirea bolșevismului. Acea-ta e întări ă de cătră Kâroiyl, cor 
ducătorii comuniști și deia Kun, care in radiograma adresată călră 
muncitorii lumii, între altele, spun-' că, „la ultimatul ententei, care 
cereaj?redarea neaniîuată și definitivă a Ungariei(î) oligarhiei romîae. 
poporT; maghiar răspunde cu întiin|ar< a dictaturii proletariatului*.

Cum se poate ca o dictatură proletară serioasă să se infiinjeze 
tocmai contrar principiilor comuniste, tocmai atunci, cînd era vorba 
de apărarea hotarelor geografice ale tării ? Cum se poate că, dupâ 
ce s’a trimis radiograma proletariatului am apus, s’a trimis o alta pro
letariatului din Komîuia, Serbia și Slovacia, în care se spunea, între 
altele, că proletarul maghiar nu cunoaște hoiaie geografice ?

D. Jăszi vede originea edevarată a bolșevismului maghiar „ia 
domnia seculară a oligarhiei și potiuca ei contra voinfli poporului; in 
politica înveninata contra nalionaliiă.llor și cea socială din jumătatea 
secolului trecut; în voinici« și corupția erei iui Tisza; in cei 5 ani de 
războiu șl anarhia ce a urmat după uiraicirea armatei; iu propaganda 
făcută de cătră comuniști pe vremea lui Karolyi, promlfînd pine, cînd 
ou prea era; lucru, cînd nu se lucra; traiu bun, panunt, fabrici, bând, 
ajungerea la putere... toate acestea au condus direct la dictatura pro
letariatului“. Și, spune mai departe d. Jâszi, „pentru acei, cărora le 
place să lege oe nume refacerile periodice, se poate spună că tata 
bolșevismului maghiar a fost Tisza, iar nașul, prostovanul și răută
ciosul ae Vyx, pe care ticăloasa miopie a ententei l-a trimis în cef 
mai periclitat loc al Europei de mijloc*.
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Părerea d-lui Jâszi despre partidul socialist, ,în a cărui mină u 
<osf depusă soarta tării*,  e că. reușiadu-1 să facă »plebea să înțe
leagă per coiul prea mare a lăcomiei ia politică*,  șl .să formeze ca 
elementele progresiste au guvern cu program socialist, accesibil tre
buințelor tării, ar f? puful ajunge ei stăpîni pe siiuatie, salvînd astfel 
(ara de »eroarea roșie și urmările acesteia*.  »Parddal socialist s’â 
arătat neant pentru împlinirea ' misiunii' acesteia*.  Mal mult, falșul 
oomunism s'a făcut cu ajutorul lor.

Sociologul austriac liudolf Goldscheid, care s’a grăbit să o stu
dieze ia fața locului comunismul, văzind direcția pe care o ia, șl-â 
exprimat părererțe, că »ți’o să ducă Ia scop*,  că ,e Imposibil o tabu’u 
rasa de pe azi pe mine, a ordlaei sociale șl economice de eri*.  Din 
dictatura aceasta a proteterialulul, care, »dacă n’o să cadă în urma 
«ne! complicații internaționale, va cădea sigur în urma atitudinii mal 
fîrzie a muncitorilor, își va putea trage învățătură proletariatul din a 
ous, cum nu e posibil, cum nu e permis să se facă comunism*.

Majoritatea Jurnaliștilor, la început, a servit cu insufie|ire co 
monismul. Anume, zice d. Jâszi, »Jurnalistica maghiară după firea ei 

.de isterică s’a grăbit să se închine puterii nouă, iar după firea ei de 
oocoiă, acum, întocmai ca în trecut, a servit intereselor celui ce a 
plătii-o*.

Iar despre clasa mijlocie intelectuală ne spune d. Jâszi că t» 
>ervlt comunismul întocmai »în acel fel dezgustător și înjositor cu 
c&re a servit mai demult capitalismul, pe Tisza, războiul și revoluția 
din Octomvrie*.  „Vînătoarea după oficii a ajuns culmea*.  .Oiu ele-, 
inenteîe cele mai reacționare clericale și militare au devenit cei mai 
guralivi comuniști și cel mai cruzi judecători ai tribunalelor cornii- 
oiște*.  »In decurs de 5 eui am fost martori oculari ia trei prostltufii 
a inlellgeutei maghiare; episodul acesta insă, ia ce privește scirba, b 
tairccul acele pe care le-atn expecimentat în decursul războiului și a 
revoluției din Octomvrle*.

Și de ce asia ? Fiindcă dintre toate clasele sociale, clasa de 
mijloc, a intelectualilor, a fost absolut neorgauizată. Pericolul pe 
care-l conținea neorganizarea aceasta, a fost observat foarte bine în 
timpul reg tnului Kârolyi. Lovă>zy, fost ministru de instrucjie în cabt 
netul lui Kărolyi, a făcut o oareșicare încercare pentru organizare. 
Insă tendiiija lui bună, venind prea tirzlu, .a avut aspectul unei coa 
IrarevolufH*.  Nesuccesul lui Lovâszy, zice d. Jâszi, «a demonstrat e 
videnl, că și în politică toate sini condiționate de vreme*.

Tendințele dictaturii proletarului maghiar erau rezolvirea unor - 
probleme cardinale, cum e: a) »socializarea producției șt a consuma
ției, b) nimicirea claselor, a sloiului, a militarismului și a biurocrapei, 
c) crearea atmosferei morale și spirituale a comunismului*.

Problema socializării o credeau rezolviiă prin crearea oficiilor 
de control și prin Inventariere. Neaprofuadiud chestiunea, ,n’au pu
tut observa că socializaiea în primul riad e regenerare morală, -edu
cativă șt de organizare*.  »Socializarea pe hirue a tosl mai superfi
cială îa agricultură*.  .Lenin, cu o ialui|ie de adevărat om de 
stal, a observat că, intr’un stat prin excelenta agrar, au se poate 
face revoluție fără voia poporului și că toamea după pămint trebue 
necondiționat satisfăcută*.  la loc să urmeze exemplul sănătos al lui 
Lenin, zice d. Jâszi, s’a înlîmpial tocmai coatranui. ceiuce după Lenin 
era »prostie*.  »Nici nu voiau »ă auda de împărțirea pămiatuiui", ba 
mal mult, »crezîad că nu au destulă luptă cu capitaliștii, preoții, lati
fundiarii, țărănimea bogată*,  agitau muncitorii de pamint contra »țără
nimii nuci" Și u celei »de mijloc*,  ziciad că trebue nimicită. Feuda
lismul maghiar Irebue să fie pentru totdeauna recunoscător bolșevis
mului maghiar: acesta a discreditat ac|iuaed de uuparpre a păiiiîu*  
tuiul, a'revoiu|iei dia Ociomvrie și prm faptul simp,u că a văpsil cu 
roșu proprietatea mare, a scâpal-o. Nu numai ca a scăpat latifaa- 
Anief ci te-a șl scuiit de dări".
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Se putea aștepta altceva dela niște oameni, care tn noaptea de 
20 spre 21 Martie, din cei mai aprigi prigonitori al numelui de comu
nist, zic nume, ci despre învățăturile comuniste, cum am mai zis, n’a- 
vean Idee, - au devenit cei mai .buni*  comuniști. Sau, poale, s'& 
repetat scena Iul Saul din Noul Testament ?...

In ce privește problema a doua, erau două păreri. Una a co- 
munițiilor, care ziceau că prin ei .stalul rechin va ajunge in muzeul 
de antichitate*,  ,o să înceteze biurocrajla veche coruptă*,  o să facă 
imposibil „militarismul*, —și altă părere a cugetătorilor social-liberali 
și anarhiști, care susțineau contrariul, „ce s’a și dovedit de adevărat 
atîl la Ruși, cîl și la Maghiari*,  consfatîndta-se că stalul sovietist are 
mal multă ne»oe să .sporească biurocrafia*,  șl de o armată roșie, »a 
cărei etică nu se deosebea intru nimic de cea veche*,  pentru dic
tatură.

Atmosfera nouă voiau s’o creeze prin o religie a statului și in 
»ă|ături marxiste, socialiste, și exclusiv prin acelea care le convinea, 
.făcînd fizicește imposibil, ca o altă gîndire decit cea comunistă să 
se poată validila*.  .In urma spiritualismului pus în lanțuri*,  .a corup
ției generale*,  .a foamei*,  .atmosfera morală*  a republice! decad» 
din ce în ce. A urmat, zice d. Jâszl, .o neîncredere generală, o 
groază, o ură*...  „homo hominl lupus poaie nici cind n’a fost mai a- 
devăral*.

învățătura e : .cum nu se poate socializa și elibera clasa mun
citorilor*,  sau —adaug eu —cum nu se poate face celace nu se vrea, 
sau ce nu se știe.

După pierderea delaTlsza, care după d. Jâszi a fost o urmare 
logică a evenimentelor, deodată cu intrarea armatei romîne în Buda
pesta, s’au început și veștile despre viitoarea teroare albă. Se știe 
că .cavalerii axiomei: nu-nu-niciodată*,  .custozii conștiinței creșiine*,  
s’au bucurat de intrarea armatei romîne, odată prea disprețuită tot de »
ei, nu ca să ducă la îndeplinire vre un program democrat, .neavînd 
societatea aceasta nici un plan de reformă s»rios, sau măcar vre-o 
gîndire*,  ci ca să se poală validila .cea mai întunecată, necultă și ne
sățioasă voință a |ării*.  »Țara a ajuns în mina unor politician!, a că
ror analfabetism îl întrece numai lăcomia lor pentru afaceri*:  regi 
mul Horly.

D. jâszl întreabă dacă .există oare o cale care duce din iadul 
acesta*  ? Și crede că .nu calea capitalistă franceză", »nici bolșevis
mul rus*,  ci »calea engleză, pavoazată de propagatorii diferitelor cu
rente de idei*.  »Aceasta e cotea știutei moderne, a empirismului lu
cid, a umanului common sense și a iubirii evanghelice de oameni*

CORNEL OIVULESCU
Vlena

Frani Hartmann, Dio Erkenntnislehre der ühagooad Otto, 
Theosophisches Verlagshaus, Leipzig.

Filozofia la Romini, aproape de vre-o sută de ani încoace, are 
un caracter prea occidental. Aceasta se datorește faptului că a pierdat 
contactul cu trecutul filozofic rominesc, care era de natură mai mult 
evreo-greco-siavă, orientală deci, că n’are contact cu filozofia noastră 
populară de natură iarăși orientală, și câ n’a avut legături cu filozofia 
popoarelor inconjurâtoare, etnograficește orientale de asemenea. 
Dacă am fi avut și multă filozofie originală, e de presupus ca în ea. 
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ca toate excepfille pe care individul ie face deia masă, caracterul 
oriental el poporului nostru s'ar fi reflectai în mod firesc în acea fi
lozofie. Și fiindcă am vorbii de orientul etnograf e, Irebue să explic, 
că prin el înfeleg masa omenească din Bohemia și Venefia, epre ră
sărit, cu rezerve pentru elementul gotic.

Filozofia orientuiuHndepărfaf, poate, din acest punct de vedere, 
să fie cercetată de noi, între altele, șl ca o contrabalansare a influ
entei apusene prea puternice, depersonaiizante. Deaceia se poale 
ceti cu un interes mai mult expunerea leozofului Harfraann asupra <• 
dellor filozofice indiene din Bhagavad Oița. un episod al Mahabaratet 

In timpul luptei lui Ardșuna cu neamurile sale, apare zeul Krlșna, 
care, ca să I încurajeze în luptă, îl fine o lungă prelegere versificată, 
un fel de introducere în filozofie. Din spusele zeului Krișna, inter
pretate de Harfmann deformant teozofic, se vede din ce consistă con
cepția cunoașterii în Bhagavad Oița.

Omul este, după episodul poemului Indian, un dublu compus 
un eu animalic și un eu divin. Eul animalic nu ne dă o adevărată cu 
noaștere ; eul divin însă, Brahma, este adavărul adevărat care se cu 
noașle pe sine. Eul animalic nu cunoaște adevărul, fiindcă e închis 
îu Iluzii particularele. Numai cînd omul renunță la personalitatea Iul. 
numai cînd esă din .cochila lui de culbec*,  și se cufundă în practl 
cerea iubirii de bine în întregul univers, numai atuncea, în starea de 
yoga, ajunge să cunoască pe Brahma universal, etern și Indivizibil, să 
devie Brahma și deci să cunoască adevărul.

Dualitatea eu animaUc— eu divin, privită mal de aproape se arată ce 
mai complexă. Ca să ajungă pănă la eul divin, la Brahma, sfletui are 
de trecut prin multe treole. încă In regnul mineral și vegetal există 
suflet, dar ei nu se realizează, ci perzislă ca o posibilitate. Propriu 
vorbind, sufletul apare abia în regnul animal, șl ca să ajungă la 
Brahma? Irebue să treacă prin șaole trepte : prin corpul eteric, torfa 
vitală, instinct, intelect, spirit, suflet ceresc și însfîrșif prin iubire.

Progresul cunoașterii, care este urcarea treptelor spre Brahma, 
se face cu multă osteneală, căci natura animalică din om opune a 
crînceaă rezistentă. Cu cît înaintează spirilui pe o treaptă mei sus, cu 
aiila se trezește mai mult, șl numai Brahma e trezirea complectă. 
Depe o treaptă omul știe foarte pufln din ceiace se petrece pe cele
lalte, dupăcum în vis știm așa de pu|in despre starea de trezie, sau 
în trezie despre vis. Depe ultima treaptă însă, deia Brahma, de acolo 
se știe totul. Ca depe virful unui munte se cunosc țoale cele Infe
rioare; Deacoio se știe că Brahma e singura realitate și că tot res
tul e Iluzie.

Dupăcum in cunoaștere sini trepte, asa sînt și pentru întregul 
univers. Cind omul moare, fiecare element din care e alcătuit se re 
întoarce ia masa lui specială de elemente; și cînd sufletul se reln- 
corporează, se face o nouă alegere a elementelor. Alegerea se face 
după ceiace e dorit mai adevărat omul în via|ă. Dacă a dorit viu, în 
fapte, să se înalfe, se va înalja; dacă nu, se va scoborî. Din treaptă 
in treaptă, ca pe o scară, prin dorința *vie,  omul se poate înalta me
reu spre o mai bună cunoaștere. Ciad a ajuns la cunoașterea per 
fectă a adevărului, a devenit makafmas (maha mare, atma suflet).

De unde se au esemer.ea cuaoștinji ? Deia acel oameni supe 
viori și singuratici, deia mahbalmas. Ei au spus adevărul, dar oamenM 
neîncrezători nu vor să-i fie în samă. Șl așa va fi pănăce va apare 
un nou Mîatuitor, care va readuce omenirea la adevăr, deși la început 
nu va fl recuuoscut de nerozi.

Ideile acestea au sînt cu totul străine popoarelor dimprejurui 
nostru, nici fllozoliei noastre populare, șl nici chiar filozofiei vechi 
romînești scrise, idei», depildă, că omul e un dublu compus și con
tradictoriu un eu animalic și un eu divin, este in .Divanul lumii*  a 
iul Dumitru Cantemir (1693), ia traducerea Ocsisleri, in manuscriptul 
d’a 1730, în .Divanul lumii*  Iscălit de Anton Păun, în .întrebarea în- 
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jeleptolul ca lumea*,  în manuscriptul, din 1775, ți ch’ar cum ne spâne 
Casier—în (reducerea din grecește «Zăbava fandasiei*.  din 1802. De- 
asemenea fdeia că eul animalic nu ne 3ă adevărata cunoaștere, se î»- 
fîînește mereu în vechile s-Fieri. Serice despre cunoașterea lu
mească, sau animalică : „O 1 lume înșelătoare I*  și «gonește vîntul și 
se razemă de umbră*.  Cam se rîcea depildă în „întrebarea înjelep 
tnlul cu lumea*.

G SAVut.

ecneraî £rkh w©n FstîtenBsas'W» Dte ie1 faur: far 9 Arme» 
gegen iile Rumacnen u»d die Russen, 19t6 919. Ersler i'heii: D»
Siegezug dureți Si benbtirgern (1 voi. Berlin, 1920).

Generalul von Fnlkenhayn povestește, în acest volum, mersiU o- 
perajlunilor militare conduse de el împotriva noastră, pfină cînd am 
fost siliți a ne întoarce d ncoace de Carpați. In o a doua parte a scrie 
rit sale, el va vorbi despre înaintarea în Romîaia.

Istoria «oficială*,  aceia pe care Germanii șl eliafii lor au nu
mit-o «liberarea*  Transilvaniei, a fost făcută, încă din 1918, de elitră 
Statul-Major german.*

Din toate punctele de vedere povestirea generaînhsi von Fa» 
tenhayn este mai însemnată decît ac“« oficială : dar amîndouă ne 
sini de folos.

Fără a intra in o expunere a părfli technico-mtiltare a aceste» 
scrieri, ceiace nici n'ar intra în cadrul acestei revîRte, vom semnala 
numai marea însemnătate pentru noi, a expunerii biraînflî acestui ge 
neral, fiindcă ea ne invedvrează greșalele pe care noi le-An făcut., 
acele pe care puteam să nu facern și ne dă iotodală aslfel învăță 
minte ce pot fi de mare folos pentru apararea, în viitor, a Jării noas 
tre așa cum este astăzi întregită,

Falkenhayn ne arată cum armatele romîne, care înaintase’prea 
mult, au fost silite, în treisprezece zile, să părăsească Ardealul, deși 
dușmanul avea for|e mai puțin numeroase, deși armata austriacă era 
slabă, deși în trupele germane nu erau decît două divizii de (rupe de 
mîna întâia și cu toate că, după cum o recunoaște generalul von Fal 
kenhayn, care nu-ți baijocurețte dușmanii, Romînif luptă cu îndîrjire 
Ofițerii noștri vor învăța, credem, mult din aceste greie suferințe ale 
noastre, și așa eie nu vor fi fost zădarnlce.

In această scriere este și o parte care nu ne privește deadrep- 
tul, dar care este atit de însemnată pentru istoria generală a razbo 
iulu> întreg, îneît în Oermania s’au adus arpre dojaae generalului von 
Falkenhayn pentru cele c® a spus, sau, mal drept vorbind, a des 
tăinuit.

In adevăr, prin unele destăinuiri, autorul vrea să arata .nedes 
toinicla comandamentului general Hlndenborg-Ludendorff’ și neînleis 
gerile iul cu acest din urmă gene al.

Se știe că în August 1916, Falkenhayn a fost înlocuit Ia șefia 
Siatului-Major german prin Hiadenburg, care a luai ca aiuior pe Io- 
dendorff.

Se poate foarte bine ca, măcar unele din spusele lui Falkeu 
hayn să fie ceva exagerate și să fie înrîurite de nemulțumirile sale 
personale. Totuși se vede bine, că și acum, ca în 1870 -1371, erau ne
înțelegeri mari, «fricțiuni", între capii armatelor germane la care sa 
adăogau, de această dată, «fricțiunile*  cu căpeieniite oștirilor austro 
ungare.

’ Dle Befreiung Siebeabărgens, — Herausgegeben in Auftreg« 
fas (faneralaiabes des Feld.eeres (1 voi» Oldenburg, 1918).
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Intre acestea din urmă șl armatele germane s’a stabilit, ca greu, 
•; «oniucr&re comună ; și. de fapt. se oa-e că aceasta n’a fost nicio
dată deplină, nici chiar atunci cînd s’_a dat Iul Falkenhayn, în Octom
brie 1916, conducerea unică împotriva Rinaînlei. Ar îl interesant de 
știut dacă, și întrucît, această stare era înrîuriiă de încercările aoa 
tro-ungare de pace a parte.

Falkenhayn ava<ă. - ceiace firește nu reeșea din publicația o- 
!>eiaie, — că instrucțiunile*  iscălite de Hf/idenburg, ce i s’au dat. și 
pe care le publică în întreg, erau „uepolrîvite cu principiile admise 
iu materie de comandament*,  că ele nu lăsau nici o libertate pentru 
delegarea problemelor ce se iveau în mersul luptelor țl c5 erau în- 
tr'un cuvînt, „rseaplicebîle stării nouă ce se ivea, dela da'a cînd în- 
“truc|iuaiie fusese scrise, cu multe zile în urmă ia o mare depăr
tare de locul unde se desiășurase faptele.“

După cît știm, s’au vindut, in București, in l'brăril molie exeiu- 
f.icue din seri rea lui Falkenhayn și din ucea oficială, așa că unii din 
ofiteriii noștri au căutat, cum se și cuvenea, să Iragă din e e învăță
turile ce sini de tras, pentru a fi pregăti|i mai bine, în viitor, pentru 
»rjce întîmplare. Dar cum, totuși, sîn> pujlni ofițeri care să știe limba 
germană desiul de bine, credem că ar fl nemerii ca Statui nostru ma
jor sau Ministerul de războiu să facă să se traducă aceste scrieri 
«ași oricare altele, asupra războiului din urmă, care pot sluji dea- 
dreptui pentru i«vă|âtura ți pregătirea ofijerilor noștri. In Anglia, îa 
■franjo țl in Germania, se traduce in limba Jării, toi ce se scrie des
pre războiul contra lor, de căirâ dușmanii lor. Cu toată pacea.- nu uf 

' se pare să se po^tă zice însă nimerit „foștii*  dușshani.-
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Revue de paris (April, 1921). 
Un studiu interesant el d-tui 

Félicien Challa e asupra noilor 
Îmbogățiți din Japonia. Cuvin- 
tul .narikln“ (nouveau riche) se 
găsește pretutindeni în gazetele 
și revistele japoneze, căci nicio
dată nu s’a văzut în (ara Iul Mi
kado, a daymlosllor șl samurailor, 
atîlia parveni|i cîștigînd așa re
pede averi enorme și alungind la 
situa|li mondene impunătoare. Ca
re e cauza acestui curios feno
men social 7 Din al doilea an de 
războlu încă, Japonia a cunoscut 
o prosperitate fără precedent. A- 
liafii ei, Rusia Iu special, eu cum
părat din japonia arme șl muni- 
jiuni în cantiU|l enorme. Pede- 
altă parte, războiul punind capăt 
comerțului german in Orient și în 
restul lumii șt jeniad pe acel al 
Angliei și ai Franfel, Japonia a 
reușit să ia locul lor. Exporiul său 
ș crescut nu numai în China și 
în Extremul Orient, dar iu cele 
două Americi, in India, Indachina 
și Java, ba chiar în unele [ari eu
ropene. Pe ciad, înaintea războiu
lui, importul in Japonia întrecea 
mai totdeauna exportul, delà răz- 
bo'u încoace, acesta arată un ex
cedent, care la 1917 a atins 568 
milioane yen (un yen valora în 
timp normei 2. lei 60 bani). Japo
nia exportă mal ales matasă, cu
pru, ffisăturl de bumbac. Artico
lele japoneze au înlocuit pe cele 
germane ia ceiace privește vasele 
de porțelan și păpușele. Exportul 

chibriturilor, a berel, a săpunuri 
lor, mai ales în China, s’a triplat 
în ultimii ani. Țesăturile japoneze 
concurează pe cele engleze pe 
propria lor piatS, iar conservele 
alimentare se răspîndesc pretu
tindeni, chiar în Europa. Fiola ce 
mercială a Japoniei a fost consv 
dernbii mărliă în (Impui războta- 
lui, capacitatea șantierelor saie a 
crescut pe douăzeci de ori. Iacă 
din al doilea an Japonia a tace 
put a cîsiiga sume însemnate, sto
cul metalic, care era în 1914 de 
340 milioane yen, a atins în 19l> 
aproape două miliarde (aproape 
6 miliarde lei). B>ar aurul acuntu 
lai în Japonia, nu e răspîndit în 
chip egal in toate clasele sociale 
Situal'a muncitorilor nu s’a eme 
liorat, cl s’a agravat- Creșterea 
numerarului, ca și raritatea unor 
produse din cauza insuficiaalif 
mijloacelor de transport, a lăoa*  
viata mal scumpă. Prețul orezului, 
cărbunelui, a tăsuturilor a crea 
cui, iar salarul muncitoJilor nu &’a 
mărit în același proporție cu pre 
Iul vieții.

Bogăția enormă cîșilgelă în ui 
(imul timp e monopolizată de un 
număr mic de indivizi, comerciant» 
îndrăzneli, industriași activi, spe
culant norocoși. După profesorat 
american Starr, numărul noilor ai 
îionari se ridică la o mie. Unii 
din ei iși întrebuințează averea 
în opere de interes general: șc®K 
navele, academii de comerj, avia
ție. Cei mai mult» o cheltuesc Îr*«  
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ducînd o viață luxoasă, după e- 
«emplul european sau american, 
consIcnind clădiri somptuoase, mat 
îoafe cu telefon; unii fac colecții 
de arfe. Luxul ce! mal apreciat de 
an narikin e însă întreținerea unei 
sau mai multor gelshe sl automo
bilul. Numărul geishelor trece de 
cincizeci de mii țl ele cișfigă pe 
an peste optzeci milioane yen. 
Automobile sînt mal mult de nouă 
mit în Tokio. Apariția noilor îm
bogățiți « modificat nu numai viața 
maierîală a Japoniei, dar a trans
format și viața ei morală $1 so
cială. Poporul Japonez a păstrai 
mult timp moravuri simple, o mo
rală religioasă dezinteresată ți 
idealistă; azi însă gustul bogăției, 
setea aurului se răspîndețte tot 
mai moli. Tinerii aspiră să devină 
mei degrabă oameni de afaceri, 
decî! militari sau oameni de știintă. 
Primul ministru, contele Teranki, 
vorbește de reiexarta moralei pu
blice. Afaceri dc pură speculație 
sînt lansate de financiar! puțin 
ecrupuioși cu banii naivilor si duc 
edesea la falimente răsunătoare. 
Unii r.ariklnt sînt denunțați ca con- 
rugători ai funcționarilor. Un na- 
rikin din Osake, neputînd sfîrsi 
construcția unui vas de cinci mii 
de tone din lipsa oțelului, con
vinge pe br înalt funcționar să-i 
procure două mii tone clin uzinele 
statului in schimbul unul comision. 
Descoperit, acesta se sinucide; 
iar cerce'ărlle scot la Iveală un 
sistem genera! de conrupție, prac
ticat eu numai în uzinele statului, 
dar în mine, ca și la căile ferate. 
Cu acest prilej, ua ministru, ba- 
-ronut Ooto, e acuzat de ași fi 
-onslruii o reședință orinciarâ de 
«ase sute mii en. Noii îmbogă
țiți răspîadesc astfel o atmosferă 
grea de conruplie și de scandal 
?o această țară a onoarei militare 
șl a idealismului. Uit.mele piese 
de teatra japoneze dovedesc că 
Intiuența courupătoare a bogăției 
a'a cruțut nici familia unde până 
ari femeia rămăsese tovarășa și 
chiar servitoarea credincioasă a 
«oțuini. Opinia publică Japoneză 
reproșează îmbogă|i|ilor via|a tor 
de lux, contrară cu iradi|ia. Ei 
sînt acuzafi de a crește priu spe
culații *1  prin cheltueii nebune 

scumpe tea traiului. Guvernul ia- 
tențloneazâ un impozit special pe 
beneficiile de războiu. Oeneraluk 
Sato cere ca statul să ia, delà nolf 
îmbogățiți, un miliard de yen. în 
folosul armatei șl a flotei. „Pute = 
rea răufăcătoare e aurului, scrie- 
dînsul, e responsabilă de deca
dența unor popoare ca Portugalia 
șl Olanda*.  Japonia începe să su
fere de o .intoxicare prin aur*.  
Clasele populare, funcționarii șf 
muncitorii, sînt mai cu seamă os
tile noi'or îmbogățiți. In 1917 au 
fost 417 greve, In August 1918, au 
avut loc tulburări și revolte din 
cauza scumpetel traiului. La Osaka 
ți la Kioto. bande înarmate de 
bărbați șl femei nu ars magazine 
șl depozitele acaparatorilor de o- 
rez și armata a fost silită să in
tervină. De atunci muncitorimea 
e înlr’o continuă egnajie. Con
dusă de intelectuali, ea cere re
forme egalitare : sufragiul unlver 
sal, dreptul a se constitui în sin
dicate, opt ore de muncă. Unii 
prevăd un bolșevism special, acei 
monarhist, care fără a rupe legă
tura dintre popor și împarat, acei 
fiu al soarelui, va căuta să înlă
ture prin violență stăpînii detes
tați: aristocrația, biurocrația ș< 
mai ales recenta plutocrafie Japo
neză. Apari|ia noilor inibogă(i)i va 
grăbi desigur evoluția Jap niai 
călră democrație.

Mercure de France (Mart. 
1921).

Oricîl s’ar părea de ciudat, lo 
tuși noțiunea de progres, așa do 
familiară, ața de veche, ridicată 
in slavă de unii, negată de al{H. 
nu are încă o definiție riguros ști
ințifică. Țoale definițiile ce s'att 
încercat până azi studiază numai 
diverse aspecte particulare taré 
a-i atinge însăși esen|a noțiunii. 
In articolul O definiție a Pro
gresului, d. Léon Lajitte, încear
că. bazat pe examiner a faptelor, 
o definiție a progresului aplicabilă 
numai artelor și meseriilor, indus
triei și șliiutei. întrucii aceste ra
muri contribue la civilizație.

Dacă cercetăm rezultatul tutu 
ror descoperirilor. îmbunătățirilor, 
invențiilor pe orice teren practic 
sau teoretic, vedem ca el se re
duce, iu detiaiiiv, ia o economie 
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de muncă. de valoare, de sufe- 
»lată, de vieți omeneștf șl de timp, 
insă munca este o energie dina*  
mică, precam valoarea e o ener
gie statică; ilnipul este și el unul 
din faciorii energiei, iar suferința 
este, peniru mașina animală, o 
pierdere de energie; via|a însăși 
e un condensator de energie. Și 
alunei re impune cu necesi ale de
finiția : Progresul este o econo/nle 
de energie.

Această definiție, zice d. Ladite, 
are țoale calităpie unei bune de
finiții: E scurtă, se aplică lo sfere 
întreagă a definitului, e reciprocă, 
penirucă putem face din predicat 
subiect șl din subiect predicat fără 
a schimba înțelesul și in fine e 
clară pentru tot’ cei tore stăpinesc 
sensul exact și valoarea cuvimeior.

La Revu« Mondial« (Mart, 
1921).

Sînt mai multe feluri de socia
lism ; această doctrină, interna- 
Ponală prfn esența ei. prezintă to
tuși' aspecte pariiculare, nuanțe 
proprii fiecărei fări unde se dez- 
voltă: altul e socialismul german, 
alhil cel rus, francez ori ita
lian. Oi Oenryes fienard, profe
sor la Collège de France, înir’o 
serie de conferințe Jinuie la Co
legiul liber de știlnje sociale, urț 
mărește tocmai să fixeze fiziono
mie Specifică a acestei doctrine 
în Franța. In Bazele socialismu
lui francez d-sa susflne că, deși 
scopul oricărui socialism e de a 
crea o ordine socială in care loji 

.oameni! fără deosebire de sex, 
rasă și credință să poată găsi în
lesniri egale, întru cil depinde de 
«ocietate pentru a desvolta in mod 
complect apiitudmiie lor inegale 
șl diverse, —totuși socialismul iran- 
cez, in urmărirea acestui scop, se 
deosebește de ceielafie școli prin 
nnele principii și unele mijloace. 

■ El are o inireiiă bază: e senti*  
mental, idealist și știin;iiic. E sen
timental socialismul irancez, căci 
are pasiunea fericirii universale; 
el vrea sa corecieze egoismul i*  
zoiaior al individului pria sonda- 
«'iiaiea ce leagă pe otn de om, șl 
li îndoeșle puterile. Lieaceta a- 
tribue un rol precumpauiiur de
votamentului, dorului de a ajuta, 
0 mingiia, simpatie! de frate peu- 

iru toți cei ce suferă de foaiae. 
de frig, de neștiință; dar mila sâ 
pentru suferință e o milă activă 
și bărbătească: această milă vrea 
să nu mai fie pe viitor subl soar? 
nici săraci nici mizerabili.

Este idealist, oricit de rău ai 
suna unor urechi envînlul. IdealuJ 
•ău, știi oul de pară ee-i arată dra
mul, este un ideal de dreptate 
Plecînd deia principiu) că top 
membrii adul|i al «ocieiă|il sînt 
persoane echivalente, el vrea a- 
ceieași drepturi și aceleași datorii 
peniru lo|i, deși împlinesc sarcini 
deosebite. Mai multă libertate și 
mai anibtă egalitate, fu numele 
dreptății, cere ca femeia, în vta|a 
de familie cașJ in cea publică, 
să fie ridicată ia înălțimea tova
rășului său.

Socoaie drept ca egalitatea să 
treacă din domeniu) politic în oct 
economic.

Cu toți copiii să aibă deschzs 
drumul spre ștlin|ă, fără altă res- 
iricl'e decît pulinja ior de a 
profita.

E drept să fie pentru toată iu- 
mea necesarul și prisosul, pînea 
și florile, munca și repausul, plă
cerea șl fericirea.

Cum e drept ca nimeni să nu 
mat poală face pe altul sn mun 
cească în locul și spre folosul său.

Și să înceteze slâpînirea și «s- 
ploatarea omului de cătră om, să 
dispară dintre oameni ură, vio
lenta, viclenie, rărboiul și să viuă 
pacea și dragostea

Idealul socialist francez esie in
dividual șl social: vrea ca oreu» 
de mini să fie superior celui de 
azi în pu'ere, în frumusetă, în In
teligentă și in moralitate mai ales. 
Peniru acela lupă în contra al
coolismului, a desfrîului, a igno
rantei, și ordonă oricărui socia
list : fii mai luminat, mai siăpir 
pe tine, mei generos, mai îndato
ritor decîi dușmanii tăi. Sociali®- 

*>mul francez vrea iă amelioreze 
mediul concomitent cu individul.

E știln|ific în fine. Pentrucă ara 
convingerea că numai știința, so
ciologia și economia politică, prin 
acumularea faptelor, prin anali
zarea continuă a realității, prin 
stabilirea legaturilor dintre cauze 
șl eleate, poaie da «iaiunle prae- 
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ttce, în urmărirea liniei, poate feri 
socialismul francei de spirt’ul de 
aventurB, de fantezia caprtcioa- 
sS. de iluminismul ce crede că poa
te aduce raiul pe pSmînt printr’o 
lovitură de baghetă.
■ Lăsînd la opaHe frazele șl cu
vintele goale, soc-allsmul francei 
a creai consiliul econom’c națio
nal care, cu a'uiorul iechnlclenilor, 
cooperatorilor, funcjlonarljor, stu
diază, prepară, elaborează sola 
ffite realizabile ale ma-iior pro
bleme financiare, educative, eco
nomice, probleme ce implică o 
profundă mod'ficare a medltfiui sl 
cer- a fi rezolvate fără a opri pro
ducția, fără a deslăn! ti frăminiări 
si rszboiu civil ș: fără a naște 
dezordinea, foamea, mizeria.

Socialismul francez recunoaște 
eă țfiinja e importantă sl indis
pensabilă, dar vrea ca ea să fie 
snbordcr.ală senlfmenlalui de so
lidaritate omenească șl ,dealului 
de drentaîe.

La ^oyvsiic Revue ?ran- 
țaSaa (Februar, 192t).

In numărul acesta d. Aibert Thl- 
boudet se ocupă de una din cele 
mat nouă cărji asupra urmărilor 
războiului.

învățăturile poliirce ale Păcii 
de Jacques Bainviile. Bainviile e 
un discipol a) ideilor fui Charles 
Maurras Ua discipol ai ideii „In
teresului francez’. Thlbaudei ca- 
râclerizesza astfel fizionomia lui 
BainvIIle în literatura politică fran- 
eezăj „Cârjile lui au în politică 
aceiași fizionomie pe care Isto
ria literaturii franceze a lui Ni- 

•■«ard o avea în literatură. Exista 
pentru el o perfecțiune polillcă 
brancezărtralaiele din Wesifalia, 
cum exista pentru Nisard o per- 
fecjiur.e literară: marii autori cla
sici de după loăl".

D. Thibaudet nu se împacă cu 
acest punct de vedere, prea su
biectiv, prea istoric, prea pujin 
actual și în desarmonic cu situa
ția reală a Franjei de astăzi, fra- 
fotul din Versaiiies a iă-at Europa 
eoni tai un pui, spune d. Thlbau- 
dei. Or? sîn! două teluri în care 
pojt iăia un pui: să iai carnea ur- 
mind articulațiile naturale sau. ca 
In restaurant, să tai în porjii -e- 
gaie iără a ține sesmă de aceste 

arltculattf. „Autorii tralatnlui' dic# 
Versat Ies voiau să lae Europe 
cenl-ală după artli ulafifle el na 
turale. Trebuiau «ă ajungă la as 
ta observtnd principiul naffonall 
tâtUor. Dar s’a putui observa ci 
nailonalltalea nu e o articulat’? 
atît de naturală șl că două alta 
principii irebue să o complecte**  
principiu) asociafiunii istorice ș> 
principiul debușeurflor*.  Bainviile 
analizează numa principiul najlo 
nalltătilor ca- e e sistemul de di 
viziune francez. Dar neglijează 
principiul debușeurllo' care e sis 
temu) englez. Aici e defecta 
punctului de vedere unilateral a- 
căr|el lui Bainviile. „Nu e vor 
ba spune d. Thlbaudei, de a îm 
păr(> după articulațiile naturale alt ’ 
obiectului de împărlH, ci după ar 
ticnlatiile naturale ale in ereseior 
care fac împărțeala". „Idela ge 
nerală care sfăpînește cartea lui 
Bainviile e că vechiul regim fraa 
cei a șlfut să men|ie o Germanie 
dezl lnală, pecînd regimurile ac- 
tuale au favorizat primejdia cea 
mal mare pentru Franja, anume 
unltaiea germană". „De ce spune 
d. Thlbaudei, raționamentul prin 
subiect, cu excluderea raționa 
meniului prin obiect?" Era în fl 
rea lucrurilor să se facă astfel 
împărțeala. Germania a puful fi 
allodotâ desblnatd prin religie $ 
politică. Dar acum toleranta reli
gioasă domnește în Europa șt viata 
politică a Oerntaniei, după ce a 
desbfnai-o, a unii-o.

„Dacă împărțeala dictată de in
teresul englez, împărțeala care 
desparie țărmul de continent, a 
reușii într’o oarecare măsură, aste 
jine mai ales de viclenia și’dibă- 
cia britanică? Nu tocmai, ci de o 
stare de geografie politică care 
favorizează astăzi Englbera". 1« 
Germania, dealtfel, împărțeala tra 
diflonală engleză n’a reușit, întoc
mai ca tmpăr|fesla tredlJlonaH 
franceză.

D. Thlbaudei își sfîrșește aa?- 
fel articolul: „Interesul francez a 
avui împotriva iui etnograila dacă 
nu geografia, pe cînd sisiemuf 
traditk>nai englez (al debușeari- 
ior, și ai acaparării litoralului) 
avut pentru el cei pujta etan 
grafia".
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. Nttova Antologia (fanuar, 
1921).

Senatorul Chiappelil - fost pro« 
fesor de Istoria Filozofiei ia Na*  
poli șl autor al unui recent studiu 
asupra „Crixei cugetării moder
ne"-publică un articol în care se 
ocupă de Actuala criză civilă.

Oricine cugetă mai adine la fră- 
cântarea omenirii in prezent« îșl 
«a da sama că, în afară de scă
derea energiei vitale produsă de 
războiul mondial, ți în afară de 
creacînda tendinfă de-a consuma 
fără ase intensifica producția, care 
irebue să satisfacă și cerințele 
mărite și să pună la loc cele dis
truse, - societatea occidentală în 
specia! Irăeșle, o parte aubt te
roarea răspindirii bolșevismului, 
iar restul subt mirajul fericirii vi- 
iloare ce va veni tocmai prin noua 
organizare socială preconizată de 
Comuniștii Ruși.

Așa dar criza prezentă este pe 
deoparte economlco-socială, dar 
pedealtă parte este morală, șl aici 
sînl de aplicat remediile cele mai 
eficace.

Care sini aceste remedii ?
Din complexitatea lor Ă. alege 

pe cei mai eficace (...dar poale 
tocmai prin aceasta mai greu de 
aplicat Imedla') : atenuarea exce
selor Materialismului modern prin 
reecflunea Idealismului i

Căci dacă etît Burghezii după 
£9, cît și azi Socialiștii, au reu
șit în parte să creeze liberlă|ile 
sociale și economice ceie mal 
largi, și unii și alfii au omis de-a 
le asigura prin crearea unei noul 
forme de educație morală șl spl- 
. ituală, în stare să renoveze real- 
menii sufletele și societățile.

in crearea acestui nou continui 
ideal și civilizator în acet centru 
care este personalitatea umană, 
emancipată azi prin gvolufla eco- 
nomico-sociaiă, vede A remediul 
cel cu adevărat eticace, pentru 
revenirea ia mersul normal al O- 
menirii. Deoarece,-acea «molimă 
a recentului războiu internațional 
nu se poate astăzi lecui doar prin 
prevederi economice și prin acor
duri politice; ci in primul rmd, 

.priair’o renovare a spiritului indi
vizilor >i popoarelor, priur'o ie- 
educare moratd clotid a uniuni- 

tàlli suferinde. Numai prin acea! 
pact Societatea Națiunilor va pu 
tea să se așeze pe baze solide șt 
să proceadă temeinic la opera de 
reclădire în mijlocul alitar uriașe 
prăbușiri’ (pg. 6).

Numai înlăturînd «nevroza mo 
dernă" a claselor de sus (P. lenei} 
șl mizeria economică din cele de. 
jos (). M. KeynesJ, omenirea va 
putea pr<vi din nou spre Scopul 
cel mare al Uraanilă|il, lupta peR 
(ru subjugarea Naturii ((/. Leo
pardi, «Ginestra") prlntr’o adevă
rată colaborare spirituală a tutu
ror forjelor vii șî eficace din o 
menire.

«Pentru a salva Lumea nu-l de 
ajuns a o subjuga ; căci chiar și 
cind revoiu|ia socialistică va fi 
rezolvat problema economică, a&l- 
gu<înd bunul trai comun, prin a 
ceasta nu va fl rezolvat problema 
generală a Viefii, care depinde 
mai mult de condițiile interne de
ci! de cele externe, ale fiinjei 
noastre*.

Să se diminueze excesul Poziti
vismului șl Mecanizării vlejii mo
derne («care în ultimul timp de 
venise pur uz al Forței, cauză 
generatoare a tuturor egoismelo< 
individuale, sociale și naționale*)  
— și atunci omenirea îșl va re 
găsi punctul de sprijin astăzi de
plasat.

Ce esie mai grav însă, e faptu. 
că noii reorganizatori ai așezării 
sociale, desconsideră remediu! 
propus de A. șt din această cauză 
«reforma socială pe care o preco
nizează Socialiștii, tnloc de-a duc« 
omenirea la o anomalie civiliza
toare, se va rezolva în mod fatai 
înir'un războiu al tuturora împo
triva tuturor*.  Mal grav ca orice 
îusă ■ se pare exclusivismul pro
letariatului comunist îr, care &a 
trebue văzut aiteeva decit perpe 
luarea subt formă agravaiă, a Ma 
(eriaiismuiui care-a dus omenirea 
la izbucnirea Războiului Interna 
tional

de scapă adesea din vedere că 
această criză prezentă e prea pro 
fundă spre a putea fi rezolvată 
de-o singură clasă socială,-Pro 
lelarial ori burghezie, baivare« 
nu poete veni decit prin colobo- 
rare» lor intru remăilerea bine-
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făcătoare a „valorilor morale, idea- 
tfetice*  cu toiul decăzute. Și ia a- 
ceaslă grandioasă lucrare, „este 
chemată azi Școala, Biserica, Fa, 
ml Ha șl Pressa; sînl chemate toate 
spiritele Hbere, lo|i oamenii cu 
tragere de inimă, toate Statele în
țelepte și luminate, foate Popoa
rele care înțeleg să facă parte 
<11 ir’o comună familie umană*.

Cu ocaziurea marții fostului 
Cancelar german Bethman Holl- 
v?eg, senatorul B. Cirmeni publică 
articolul Responsabilii Războiu
lui, spre a redea dacă, și întru 
cît e drept ca el să fie trecut de 
Istorie printre autorii Războiului 
Mondial.
Inferior, desigur, genialului Bis

mark, mai pu|in abil decit însusl 
Bulow, Bethman rămîne lotuși „un 
brav’umo' căruia i se poate im
puta cel mult lipsa de energie și 
prea marea credulitate. Cu aceste 
defecte (destul de grave pentru 
pozijia ce ocupa și mai ales în 
1914 I), ne apare el în împrejură
rile cele mai critice ale Cance- 

a lariatului său și ele n’au putut fi
atenuate de allé frumoase calită|i. 
dintre care poale cea mai evi
dentă era dorinfa de pace și de 
înlăturare a conflictelor armate in- 

0 tre popoare. Aceste predispozi-
fiuni ie-a arătat delà început (cind 
tocmai se desbălea chestiunea o- 
cupărli de cătră Austria a Bosniei- 
Herzgovinei)șl ele au fost în asenti
mentul împăratului despre care 
Cirmeni spune : „Acesta, încă de
là urcarea sa pe tron, dăduse do
vadă de spirit împăciuitor, convo- 
eînd la nerlin cunoscuta Confe
rință Internațională pentru legis- 
lajiunea socială*  (pg. 186).

Bethman Hollweg strînge rapor
turile de amici|ie cu Rusia și face 
iot posibilul să găsească o cale 
<le mulțumire a Angliei care toc
mai cerea Germaniei încetarea 
consiruc|iunilor navale („Anglia, 
băiută de concurenta germană pe 
cimpui industrial, se temea mult 
de aceiași concurentă pe cimpui 
naval, în care socotea că era con- 
di|iune vitală pentru Imperi I bri
tanic să mențină primatul cu orice 
preț' (pg. 186).

Deși in urma eșuării acestor 
ratative Bethman Hollveg rămase

învins de amiralul Von Ti-pitz, — 
n’a avut curalul -ă se demită, nici < 
energia necesară să sahlmbe ra
dical politica germană fa|ă de An
glia. Slab cam era .pedeoparte 
lăsa să treacă politica navală im
pusă de Von Tirpllz și pedealtă 
parte continua politica sa anglo
filă*  (pg. 187).

Responsabil deci de Izbucnirea 
Războiului nu poale fi decît alît 
cit poale fi acuzat de slăbiciune, 
ingenuitate și lipsă de perspicaci
tate diplomatică. Căci .adevăra/il 
făuritori al Izbucnirii prea neno
rocitei conflag afiunl europene au 
fost In realitate conducătorii po
liticei austro-ungare' (pg. 187) - 
de care Cancelarul german s’a 
lasat indus în eroare. Preocupai! 
de noua barieră ce-i punea, în ca
lea spre Orient, Tratatul de Bu- 
cureșli și în același timp de agi
tațiunile panslavlste din Monarchie, 
cași de noua orientare politică a Ro- 
mîniei, guvernanții austro-ungarl, 
în frunte cu Contele Berclilod, 
încep să Insufle Kaiserului teama 
că expansiunea în Orient este pe
riclitată; și Impresionează și mai 
-mult panica ior prin atentatul Ar- 
chiduci or, pe ace) Kaiser care - 
în misticismul său-stima pe regii 
unși de Divinitate și care îndată „iși 
pi rdu cu lotul min|i!e*  (pg. 188), 
dîndu le ascultare.

Ar ii puiuț reacționa Cancelarul, 
fie dejucînd pe Berchiold (care 

. voia să antreneze Germania în- 
tr’un războiu din care Monarchia 
ar fi eșit... consolidată), fie poto
lind elanul războinic al generali
lor din eniourage-u) imperial. N‘a 
făcut-o și a continuat a crede îa 
neutralitatea engleză până In a 
cincea zi care-a premers declara- 

> rea ostilităților (deși ambasadorii 
germani îi telegrafiau realitatea 
lucrurilor I). Iar cind se văzu în
șelat în așteptările sale, avu stin- 
gâcia de-a declara ambasadorului 
englez : „Dar ce? O să ne decla
rai! războiu pentru nlfte Chiffons 
de Papier ?*  — frază cît se poate 
de nenorocită, de care au uzat a- 
poi predicatorii înțelegerii tăcind 
să se creada că Bethman Hollweg 
ar fi rostit-o într’un discurs bine 
chibzuit la Reichstag*  (pg. 190).

Tot lipsii de energie s’a arătat
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Cancelarul cînd n’a știut să Im- 
pană guvernului din Viena să dea 
'de bunăvoe ținuturile ce aparți
neau Italiei spre a o atrage de 
partea-Puterilor Centrale, deși a- 
lît el cit și Kaiserul au intervenit 
în acest sens'fpg. 190).

Odată războiul în curs, prin în
săși forja lucrurilor, militarii avînd 
jpreefiderea, a fost ușor generalilor 
Hindenburg și Ludendorf să-l inia- 
Jure dela cancelaria!, după ce fără 
voia lui — consimfi la declararea 
rSzboful-ii submarin fără cruțare.

(n 1917, Beihman Hr'lwegs^ r-- 
irfese în Castelul din Hohenfnow 
unde se născuse (29 Noembre 
1356) șl unde muri (5 lanuar 1921). 
In lo|i acești patru ani n’a dat 
semne de viată dectl o singură 
dată: atunci cînd s’a oferit în lo
cui Kaizerului. cerut de franco- 
englejl, ca ministru responsabil de 
faptele suveranului său irespon
sabil.

Dcutsche Revut, (1, 1921).
/Ibert Haas, Argentina. Răz

boiul a pus într’o lumină neaș
teptată mai cu samă tinerele țări 
de origină colonială, cum e Ar
gentina, care a căpătai azi greu
tatea unui stal bvut șt s’a afirmat 
ca o (ară cu prestigiu la recenta 
conferință dela Genua. Autorul 
stabilii <je multă vreme in Bue- 
nos-Ayres, începe un studiu asu
pra împrejurărilor din noua sa pa
trie, așa de modestă la origine.

Pentru Spania de odinioară, Ar
gentina avea o valoare secundară: 
rtn fel de etapă în drumul spre 
Peru, cînd voia cineva să evite 
furtunile capului Hoorn ori pri
mejdia de a se întîlni pe mare cu 
pirații.

A genlina n’avea aur ca Peru,B 
lotuși încă de pe atunci se făcură 
inlr’insa culturi înt nse de păniint, 
și orașe; după modelul din Spa
nia se ridiqă la 1609 o universi
tate iesuită în Cordova. Pe lingă 
funcționari, marinari, am loiafi co
merciali spanioli se adună cu vre
mea o populație eterogenă, mai 
ales evrei izgoniji dm Portugalia 

șl aceștia transplantară aici 
vla|a modernă europeană. Dar fi- 
sioiiomia populară, națională, o ca
pătă Argentina abia după ce se ivi 
locuitorul, tot de obîrșie europea

nă, al cîmpîllor Pampas. Acest: 
„geucho*  original duce pană ari 
va|a pfimitivă, nomadă, hră’nla- 
du-se cu ajutorul animalelor săl
bătăcite ele stepelor.^

Valoarea economică a acestei 
viețuitoare omenești este nu'ă. la 
schimb el este auto ui unui folc
lor interesant, care împrumută Ar
gentinei culoare șl un caracter 
specific. Pentru gaucho nu există 
lege, autoritate ori biserică. Are 
yn cod propriu șl o formă deviată 
religioasă specială.

In Argentina lipsește ceiace se 
chiamă la puritani .colour-llne*.  
Deși liosesc vînătorli de piei ro
șii ori tribunalele de linșare, Ar
gentina este totuși, în mai mare 
măsură decît Statele-Unile, o fără 
a omului alb. Temperamentul sud- 
amerlcanului prezintă mai multă 
înrudire cu arta decît Americanul 
din Staleie-Uniie.

După scuturarea Jugului spaniol 
- pe o chestie de onoare șl dem 
citate in Argentina urmă o e- 
pocă de Intrigi politice, de pro 
nunclamepte și lodluri de stat 
pănă la dictatura lui Don Juan Ma- 
nuel Rozas. 1855. Dela căderea vio
lentă a acestuia, în 1862, continuă 
pănă azi regimul llberal-democra- 
tic tip european, cu mube apro
pieri de conslilufia Statelor-Unite. 
.Republica*  a eșit, nu din evolufia 
firească a împrejurărilor, ca în 
Elvepa, ci din entuziasm pentru 
un ideal politic abstracl.

Profesorul A’. F. Kalndl dia 
Graz își pune întrebarea, dacă e 
bine ca Austria să încakeze poli
tica de alipire la Germania. Au
torul a mai publicat, în aceiași 
chestiune, un studiu în 1920; .Mia- 
tuirea poporului german în ajunul 
catastrofei*,  în care dovedea ne
voia unei uaiuni Imediate a 'utu- 
ror Germanilor. Dacă revine ș a- 
cum asupra problemei acesteia, 
o face in urma rezultatului ne- 
așt-pat al alegerilor din Oc- 
tom bre pentru Landtag, cînd par
tidul poliitc al Oermaniei-Mari 
s’a dovedit impopular ceiace nu 
se explică altfel decît că ideia 
n a pătruns deplin în popor. Par
tidele pobtice ele siugure au sînf 
destui de edificate asupra lucru
lui. Pănă șl în cercur.le indus- 
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■‘riale din At>9(ria, se găsesc ad
versari ai uniunii.

Și totuși nu este alt mijloc pen
tru a pacifica Europe dacii acesfa. 
.Fără ajutorul nost*u  eu se poa e 
(ace ordine*,  zice Kaindl. In scurtă 
treme se va balcaniza fol' conți- 
«emul. bolșevismul va pătrunde 
pănă la Oceen. Katndl nu găsește 
nlclo^onirazicere între năzuîa|ele 
sale naționale șl intre interesele 
Europei. Ei concepe înlălu un mare 
lertoriu economic, cu reunirea tu
turor porjiuniior devenite a4 ne
germane, șl cu drum la .Marea 
neagră și Âdriatlcă. După aceia o 
federafie generală europeană. Au
torul insistă asupra nevoii de a 
«e urmări in practică aceste Idea
luri, chiar acuma. O aminare in*  
seamnă să îngropi ideia pentru toi*  
deauna.

Să se găsească oare lo
cuitori tn plane e ? întreba
rea nu-l nouă, însă profesorul O, 
Knopf din lena îl dă o formă mal 
modernă și mai științifică: .Con- 
ditl'ie planetelor, zice el, sînl oare 
de așa natură, încît să poată iua 
uaștere ființe, cu care să comu
nicăm de pe pămînt ?*  Knopf răs
punde .nu“. Comunicația cu Io- 
suitorii cerului este o perspectivă 
tot așa de îndepărtată cași aceia 
de a abate vreodată planetele din 
drumul tor.

Fiinje organizate ca cele de pe 
pămînt nu se află în nici un corp 
ceresc. Pornind dela un prototip 
comun, viețuitoarele păminlului au 
suferi! în curs de milioane de ani 
o serie de Jransformări zoologice, 
care subt acțiunea unei succesi
uni anumite oe împrejurări deter
minate au produs în cele din urmă 
speța zisă .homo sapiens“. E greu 
de închipuit că aceleași împreju
rări se vor mai întilni vreodată în 
același fel. Omul nu se mai poale 
dezvolta a doue oară nici pe pă*  
mini, dară mi le într’un corp ce
resc, unde condițiile de exisienlă 
sînt așa de profund deosebite de 
ate noastre!

Dar să admitem că ar fi posi
bil. însușirile sufletești ale vie
țuitoarelor extrapămîniene ar fi 
tnsă cu totul altele. Cînd este așa 
de greu să stabilești identități în
tre ființele globului nostru, e ab

surd să ne închipuim că oamenii 
d'n ceruri au să aibă despre lume 
aceleași imagini ca noi.

Dar iarăși, să presupunem și ab
surdul. Să presupunem că există 
ființe ta fel cu noi, cu același ni
vel cultural ca noi. Un schimb 
de vederi cu ei ar fi insă absolut 
imposibil. Ca un proiectil să a- 
jungă bunăoară <n lună admi
jind că nu înlimplnă nici o rezis
tentă în aer are nevoe de o 
viteză Inițială de 11 klm., pe cîndi 
cea mai mare vi,eză azi este de 
1 klm. Toi așa, radiogramele. Scîn- 
teele electrice străbat cel mult 
douăzeci mii de klm. Până la lună 
șînt însă vreo 5780)0 klm., iar 
pănă’n Mărie 75 de milioane!

Deutsche Rundachau (An. 
47, 4).

H rmann onn Rosen : C opera
tivele tn Rusia de azi.

Cu toată piedece, ce o arunca 
regimul (arist in calea dezvoltării 
culturale și economice a Rusiei, 
aceasta a căutat veșnic, în uhimli 
50 de ani, că se modeleze după 
tărbe occidentale. Dela 1918 s’aa 
făcut în această d reefie progrese 
și mai însemnate. Iar speranța c? 
și de acum înainte lucrurile se 
vor schimba lot în bine, este în- 
drepiăfilă de surprinzătoarea în
florire a cooperativelor sătești

In Rusia, pânăla sfirșitul veacu 
lui trecut, cooperative de produ
cere n’au existat, insă subt de
numirea de .Artei*  ființau sub« 
Nicolae I niște asociații solidare 
înl e lucrători, care au Influenta« 
în bine asupra individului, mai a- 
Ies în meseriile, unde condiția 
neapărată era cinstea și încre
derea.

Cea dlntălu asociație de con
sum s’a întemeiat la 1899. După 
1914 greutățile de aprovizionare 
și transport au silii guvernul să 
îucuiajeze cooperativele. Avînlul 
cel mal mare însă îl luară aces
tea în urma revoluției din Mărie 
1917. Dujă o statistică engleză 
probabil că mișcarea a cucerit 
toată Rusia. Centrala din Ucraina 
»Dnjeprowsky oojus*  este repre
zentată și în Berlin, unde face co
menzi de sute de milioane.

Fără îndoială, progresul acesta 
economic își găsește explica*  
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|î*  întălu in for|ele latente ale 
poporului liberat, apoi în psicho- 
Jogia Rusului, deprins să treacă 
brusc dela apatie la impulsivitate. 
Doctrinarii dela guvern, suprimînd 
băncile și întreprinderile particu
lare pe acțiuni, au imprimat ți ei 
un nou progres cooperativelor, în- 
găduindu le să se ocupe cu co
merțul mare ți cu băncile.

Lipsa de utilaj agricol ți greu
tățile muncii au silii pe țărani să 
se organizeze ți în cooperative, 
contribuind la cristalizarea unui 
sistem agrar nou, rezultat din hao
sul anului 1918, care sistem a în
trecu! cele mai îndrăznețe visuri 
ale lui Stolypin. ți l-a pus pe Le- 
nin înlr'o situație tragicomică: 
căci până la 1913 abia 5,7 milioane 
de fărani trecuseră la proprieta
tea priva'ă, pe cînd în 1919 nu mai 
pufin de 81 la sulă din pămintui 
arabil se găsește în proprietatea 
particulară.

Cu caracterul lor anticomunist, 
dar nefiind nici cu socialismul u- 
nilalera), nici cu individualismul 
nepraclic, cooperativele vor dăi
nui ți în viilor, oricare va fi con
stituita politică a Rusiei.

E. Jenny : O revoiuțiune eco
nomică uuiversală,

Jn r» taliile internaționale dina
inte de războlu fările cu industrie 
bogalâ exercitau o supremație e- 
conomică netăgăduită, înlrucil ele 
posedau capitalurile și toi ele fie- 
sau și preturile, iar statele cu ma
terii prime erau nevoite, din pri
cina concuren|ii, să solicite pe 
cumpărători ch ar la ei acasă. Ma
rile cîștiguri rămtneau astfel în 
țările capitaliste.

Dar încă înainte de 1914 se ob
servase oarecare scădere în pro
ducția materiei prime, subt forma 
unei lupte înverșunate încinsă în
tre statele industriale pentru aca
pararea izvoarelor importante de 
producție ale globului. Să ne gin- 
dim numai la regiunile petrolifere, 
a căror tendință generală de cap
tare nu pu|in a iniiuen|at mai la 
urmă și politica țărilor.

Războiul insă a schimbat com
plect raporturile. Cantitatea de 
bunuri existente, precum și posi
bilitățile lor de producere conti
nuă a fi după 1914 cu mult mai 

prejos de cerințe pielei din tim
purile normale. De aici o goană 
nebună după ele, «i o suferință a- 
culă din cauza scăderii brusce a 
ofertei ți a urcării dintr’odată a 
preturilor, căci scumpeiea apasă 
asupra consumului, impunînd po
poarelor reștriefii ți reduceri la 
cheltueli. Insă micșorarea copaci- 
lă|ii de consum ți cumpărare face 
la rîndul ei imposibilă normaliza
rea industriei, ale cărei cereri 
pr'ovoacă veșnica urcare a costu
lui materiilor prime.

Este evident că veniturile cele 
mari au să intre de acum în mina 
producătorilor de materii prime 
— constatare făcută și la confe
rința din Bruxelles de călră Elve
ția — Iar țările industriale, bogate 
altădată, au să sărăcească. Feno
menul va avea reoercu|ie și în si
tuația politică. Deja azi Argentina 
și Statele-Unite au ajuns, din state 
tributare, creditorii cei mai cu 
prestigiu, pe cînd Europa a căzut 
în rîndul debitorilor.

Țările vechi, purtătoare de cul
tură intensă, au să devină deci cu 
vremea niște imense ateliere, exe- 
cuiînd ca niște colonii, pe un pre| 
derizoriu, comenzile generoase ale 
țărilor înapoiate, intrăm inir’o e- 
pocă, în care odată cu relativa 
demonetizare a industriei superi
oare vom avea fenomenul unei ra
pide dezvoltări culturale în jăriie 
mai tinere, agricole.

In cro lea sa literară cu pri
vire la istoria culturii In Dane
marca", Aibert Drestiner se ocupă 
în amănunte de publicația recentă 
a iui Wiihelm Andersen (Tider og 
Typer at dansk aandsHistorie), in 
care cunoscutul profesor din Co
penhaga dă o expunere sistema
tică a istoriei literaturii daneze, 
făcînd să reiasă clementele e.: ca
racteristice, nota generală sulle- 
iească a națiunilor germanice din 
nord, precum și caracterul speci
fic al poporului danez.

In volumele apărute pănă acum, 
prima parte o intitulează ei ,E- 
rasmus", a doua ,Goeihe", căci 
Andersen face întâia un studiu 
general asupra humamsmuiui, deia 
început pănă in sec. 18-lea, cind 
humanismul latinesc se fasonează, 
ca să fie piept curentelor din sec. 
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18-lea, adapfînduse. popularizîn- 
da-«*,  ral lona'izîndu-se, șf frans- 
formînd polîhldo' lsmul academic 
înlr’un enciclopedism folo«itor. Cu 
alte cuvinte, Andersen face mono
grafia humanismulu! în hotarele 
iui germanice.

In sec 19-lea Wlnckelmann, 
Lesslng, He-der șl școala filolo
gilor din GSttingen dau humanls- 
malul danez o tinclur5 grecească. 
Goethe își crease defa un idea) 
si făcuse din el o forfă creatoare 
de mina intălu, adapiîndu-1 Ia ne
voile culturale germanice. Mediul 
acesta dădu altă orientare șl lui 
Oehlenschiăger. Humanismul ele- 
n‘c apare ca o reac|le în contra 
clasicismului latin al (firilor ro
manice. Sini cunoscute legăturile 
iul Schiller, Goethe șl ale roman
ticilor germani cu poetul Oehlen- 
schlSger, arheologul Briindsted, 
cu poeta Fîiederlka Bruun, cu 
Orsled. Cazul lui Thorwaldaeneste 
Șl mai cunoscut.

O perioadă noră se deschide cu 
î. C. Helberg, cind in fala curente
lor noi, humanismul pierde contac
tul cu masa poporului și se arls- 
locralizeazfi. Madvig face acum din 
filologie o disciplină severă. Na
ționalistul Gr ndlvlg la pozifie în 
conlra Idealului general omenesc 
după chipul lui Goethe și Hegel. 
Apare acum personalitatea scrii
torului de povești H. C. Ander- 
sen. Humanismul Intră în faza de 
descompunere. Se afirmă acum 
SOren Kierkegaard, Jultus Lange, 
Georg Brandes. a cărui persona
litate revoluționară se pronunță 
în contra curentului religios, lup- 
tînd cu pasiune pentru libertatea 
ideilor, îndreptînd spiritul public 
cfiiră critica modernă și proble
mele științifice ale apusului, Iu- 
înd de model pe St. Beuve și Tai- 
ae. In filozofie se impune figura 
lui Harald Hdffding. După pierde
rea Schteswig-Hotfteinului, Dane
marca se lasă lot mai mult infiu- 
enjată de Frun|a. Cultura literară 
cișligă in amploare, poemele lui 
1. P. Iacobsen evidențiază in sfîr- 
șit maturitatea limbii, geniul de 
perfecțiune al stilului artistic.

Attdersen analizează influentele 
haaianismului pană tirziu la Hen- 
rih Ponioppiduii, Holger Drach- 

mann. Karl Sfellerup, Johannes 
D. Jcnsen șt Sophus Michaelfs.

Das Țagebuch (An. 1. Cael49) 
înlr’un Apel căiră cei din Pra- 

ga Ștefan Grossmann, directorul 
revistei, caracterizează tensiunea 
nervoasă, ia care au ajuns rela
țiile de azi dintre guvernul ger
man și cel cehoslovac. Precum se 
șl e, noua reoublică s’a angafat 
dela început înlr’o politică vădit 
osdlă intereselor germane, și în- 
dărălul aceslei politice se simte 
mîna a doua personaHlfi|i aproa
pe toi așa de populare: unul este 
Karl Kramarsch, fost candidai la 
scaunul prezidțnfial, implicat mai 
demult înlr’un proces de înaltă 
trădare în contra statului auslro- 
maghiar, șl nepulînd deci nici azi 
să uite senfin(a ceia de condam
nare la moarte.

Dar Kramarsch face în mod ne
socotit o politică personală de răz
bunare, trecind- peste Interesele 
statalul său. Vrea ca Germanii să 
joace azi în siatul ceh rolul, pe 
care Cehii îl Jucau eri în stalul aus
triac. De asemenea, zice Gross
mann, Kramarsch tot din Interes 
propriu a tratat șl cu generalii 
ruși contrarevoluționari, încenînd 
cu Denikin, și sfirșind cu Wran- 
gei, căci cauza adevărată a poli
ticei sale de conspirație, pentru 
care a trimes în Siberia atitea mii 
de egîonart cehi nevinova|i, era 
faptul că devenise, printr’o în u- 
răloare bogată, mare proprietar 
în Crimcia și deci era interesat 
la prăbușirea bolșevismului.

Partenerul său este Holowefz, 
ministrul de externe, a cărui poli
tică este încă și mai primejdioasă. 
Cehoslovacia a moștenit 4/5 din 
industria vechel monarhii, indus
trie creată aproape exclusiv de 
capitaliști germani, iar 75 la sută 
din debușeuri se găsesc in Ger
man a și Austria. Insă Hotowetz 
crede că produsele Indigene nu 
să cucerească piefele lumii. De 
aici o samă de măsuri de import 
și export, care vor înstrăina sta
tului ceh pie|eie cele mai sigure 
de desfacere. Un exemplu pentru 
politica lui Hotowetz: Cehii se 
angajaseră să procure Germaniei 
o mie de vagoane mall pentru fa
bricai bere, insă comisia cehă a- 

10
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aunffi acum cn nu poa’e livra decît 
jumă'a e. Cealaltă Jumătate, n<>ce- 
sară aHmen|BrH, o vor JIvra la a*  
nul cu p <>| rljicat.

Șl cu foaie as'ca, zice Gross- 
marin, Cehos'ovacia nu poa'e trăi 
pe piclo-de țăzhoiu cu foii vecinii, 
dimpotrivă cu Germanii are inte
rese comune ch?ar șt în chestia 
Silezici. Această provincie rămî- 
nînd Germaniei. î'jnilul ei va tre
ce ca și păn’ BC im în Bateria șl 
Saxonia. în sch mb cărbunele va 
veni în Boemia. Minele devenind 
însă oloneze. producția de căr
bune va scădea imediat: Iasă că 
90 la sură din ingineri șl funcfto- 
nari sini germani, dar potonizarea 
înseamnăderanjarea Induslrlel car» 
bonlfere din lot centrul Europei.

Sînt cunoscute excesele de dă- 
onăzi ale »legionarilor*  cehi în 
contra populației germane, excese 
soldate cu vărsări de sînge, șl în
cheiate prin ocuparea clădirilor șl 
instituțiilor germane, cu perseculli 
în contra Evreilor șl prin răstur
narea monumentului împăratului 
losel. Flziologul ceh Emanuel Radi, 
unul din conducătorii partidului re
alist, bărbat cu multă autoritate 
morală, deși pu|In popular, a pu- 
bllcat în »Cas*  un articol, in care 
a veștejit demonstrațiile din zilele 
acelea și pe care îl reproduce 
»Das Tagebuch*  în Cuvînt lă
murit.

»Demonstrațiile, zice Radi, poa
te că au trecut,însă cine cutează să 
spue că n’au să mai vie, mai cu 
samă cind celești articolele ruși
noase din «Narodni Polii ka“, «Na- 
rodni Llsly*  și altele?. Ceti|i jur
nalele cehe... Găsifi numai instl- 
galori turbaji, care n’au curajul să 
ia asupra lor răspunderea, dej 
spun că a fost Jignit știutul lor 
sentiment național... Unde i dra
gostea cehă peutra aproapele ?.. 
In imprejurarea sta eu nu pot să 
merg cu opiuia publuâ*  a Cehi
lor: nu știu in nuiuele cîior oa
meni subscriu aceste cuvinte, dar 
simt că exprim iu eie convingerea 
celor niai buni iii ai poporului 
nostru, cind zic; pe cei pauu Ger
mani, morp in locul luptelor din 
zilele acestea, eu uu-i cunosc, in
să intr’iușii au fost on.oriji con- 
cetățenii mei» frapl mei, iar cel 

cave l-a atacat, a a'acaf moșteni
rea rea mai frumoasă lnsa'8 po
porului ceh de Huss șl frații Co- 
meniu«...

A(i uî'at oare cruzlmete culfs- 
rale corn se de Germani la Lou- 
vain și Re’m«? Vreji să ne facem 
și no.i vlno-all în fa|a lumii de 
aslfel de rușine ?..“

Das Inselschiff (An. II, cae- 
tul 1).

In traducere găsim o scrisoare 
a lui Oogol asupra romanului său 
Suflete Moarte. Mamele scriitor 
rus pune că numai Pușchin cu
noștea bine adevăratul său caracter, 
Pușchin zicea că nimen< nu știe 
să zugrăvească așa de bine plati
tudinea și trivialitatea vie|it, șl să 
deseneze cu alîla outere goliciu
nea și meschinăria omului de rînd. 
Caracterul acesta al Iul Gogol se 
oglindește cu 'oală Intensitatea în 
»Suflete Moarle*.  Eroii lui Gogoî 
nu-s deloc criminali, plaii'udines 
lor la Impresionat pe Rus mal 
mult decît orice alt defect sl vl- 
fiu. Și cine simie scirbă și repul
sie pentru ceiace este mic și ba
nal, a:ela posedă in sine tocmai 
contrariul de ceiace este fleac, 
mizerabil și de rînd.

Dar Gogol n'ar fl fost în stare 
să zugrăvească tipurile acestea, 
dacă nu înfățișa în ei istoria pro
priului său suflet. Dumnezeu l-a 
dat iui Gogol o natură cu multe 
laturi. Pe lingă germeni buni, a 
sădit intr’insul păcate multe, dar 
și dorul de a deveni mai bun. Păca
tele acestea grozave Oogol le afre- 
cul la rindul său eroilor din roman, 
iăcînd din ei nișle incaruatii ale 
defectelor sale, și i a urmării după 
aceia ca pe niște du «mani de 
moarte, uriadu-i, baijocurmdu-i.

Cind i-a cetit lui Pușchin pri
mele capitole din »Suflete Moar
te*,  Pușchin. care ridea așa ue 
lesne și din toată inima, se poso
mori deodată. La stîrsil zise c« 
durere : »Doamne, cind te gin- 
deșii ce trista e Kusia noaJra, te 
apucă groaza 1...*  Gogol ramase și 
el încremenit. Atunci s'a apucat 
sa mai scnimbe, sa mai imolia*  
zească ceva din caricatura aceia 
exugeraiă a »oufleielor Modfie'. 

uar cu tonte lipsurile et, partea 
întâia și-a u«uas scopul, uisp.riud 
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-cHiforiJor o adevărată scîrbă șl 
repulsie fată de eroi, slîrnlnd un 
fel de durere șl nemulțumire îm
potriva noastră înșine.

Șl Oogol spune prietinului, că- 
ruia-i a iresează -scrisoarea : „Să 
nu crezi oc'JM că sini chiar așa 
de rău. Omul nu se educă numai 
în școală, eu am scăpat de defec
tele mele numai așa; irecindu-le e- 
roiior, rîzînd apoi de ei, silind pe 
alții să rîdă și el. Dacă în scri
erile mele n’am pus oameni vir
tuoși, e penlrucă n’am putut să-l 
creez, de oarece nu le semănăm 
deloc. O altfel de carie ar fi ră
mas fără viafă, lipsită de adevăr*.

Archiv fHr GeschicMe der 
Philosephie (Hefi 3-4).

Lurtwt.i tsteiir: Locul lui Tols
toi în istoria fi ozofiei. Tolstoi 
a fost un poet gînditor, un refor
mator social $i un profet religios. 
Ca poet șt creator, ej este mal 
©are decîl ca om și gîndllor. Cu 
toate acestea, locul iui Tolstoi în 
istoria filozofiei esle însemnat.

Care este filozofia iul Tolstoi 7 
Tolsiol pornește delu siguranla 

•subiectivă a eulai cartezian. După- 
ce crede ta felul Iu' Descartes în 
existenta eului, îl divide intr’un 
eu empiric, condiționai spalial șl 
temporal și în altui supraen.piric 
necondiționat spapal și temporal. 
Eul empiric esie relativ; cei su- 
praempirlc este absolut și repre
zintă în om revelarea eternei dl- 
vlnilăji. Eul empiric ne dă acci
dente de cunoaștere, care devin 
logice numai datorită exislen|it u- 
aul centru de organizare în om. 
Acest centru de organizare este 
iubirea, sau cu un alt termin sen
timentul de armonie, sau viaja, 
sau încă Dumnezeu, istoria ome
nirii trece prin trei iazc: iaza eu
lui empiric, adică faza animalică; 
faza socială sau de tranzijie și iaza 

-divină. Scopul omului este de a 
trece dela iubirea animalică, ia 
cea socială și deia cea socială la 
acea pură, ia iubirea de divinitate. 
Mai bine decîl in orice păiura de 
cultura, idealul iubirii divlue e re- 
.prezentat de lăruuui tară invă|â- 
Utrâ.

Astfel fiindu l filozofia, care e 
locul iui in istoria filozofiei 7

Concepțiile despre lume sînt

produse de două feluri tipice de 
filozofi : de rafionalișli st de ira- 
fionaliștl. Tolstoi se clasifica îa 
rîndu! filozofilor Irajloi allșii. a- 
dică de sentiment, de fanlazle șl 
de voinfă.

Dar între irafionaliști7
Tolstoi a fost un filozof de cul

tură. de sentiment șt de viafă. Ca 
filozof de cultură a fost un pesi
mist fa|ă de cultura orășănească, 
alăturea de Antistene, Diocjene din 
Slnope, Rousșeau șt N elzsche. 
Tofi preferă starea de natură: dar 
pecind la Antistene șl Diogene 
din Slnope starea de natură în
seamnă eliberarea de nevoile 
copleșitoare ale civilizației; pecînd 
la Kousseau natura înseamnă li
bertate în natura rustică; șl la 
Nietzsche libertatea instinctelor 
animale rapace, la Tolstoi natura 
înseamnă Inocenta țărănească, caro 
nu cunoaște pe Dumnezeu, dar îl 
trăește. Ca filozof de sentiment, 
apără însemnătatea sentlmen'ului 
alăturea de Goethe, Schlelerma- 
cher, Hum’, Adam Schmitz, Speu- 
cer, Nielzsche. Ca filozof de viată, 
el a pus v a|a în cenirul filozofiei 
lui, nu natura.

Hlozolia Iul Tolsiol nu repre
zintă o coordonare de sistem, pe- 
deoparle. și pedealtael și-a trăit o. 
latentul cu care a exprimat a- 
cea.stă filozofie Irăt'ă, face din ei 
vocea cea mai elocventă a tendin
țelor creștine în transi|Ia dela e- 
colu) al XlX-lea la a< XX leu El 
se așează în primul rmd al filo
zofilor Ira|ioaallști Antistene, Dio- 
geue, Pascal, Kousseau și Nie
tzsche.

bas junga Deutschland 
(Heit 5-6).

Theoaor L)dubler: Alexandru 
Arșipenko. Poetul german Dăub- 
Ier, de care se vorbește așa de 
mult, pubLcă un entuziast articol 
despre sculptorul ucrainian Arși- 
pentru. Lui Dăubler 1 se para 
Arșipenko așa de nou, incit ne 
zice; „El nu e născut în Kiev, ci 
căzui din nouri*.  Din nouri o fi 
căzui, dar a căzut ia Paris, în
tre alteie și în atelierul lui Bria- 
cuș al nostru, și la Paris și-a a- 
siiuitot toate încercările mai nouă 
în sculptura inierna|ională pari
ziană de vre-o iO de uni încoace
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Dăubler crede că Arșlpenko ar 
fî «cel mai însemnat sculptor ex*  
presiontg'*.  Nu tofașa însă credea 
și publicul dela expoziția Interna*  
tlonală din 1920, din Veneția. In 
pavilionul răsese, o sală era con
sacrată lui Arșlpenko. $1 efectul 
a fost monstru. Deciteorl Intram, 
găseam sala întreagă strimbîndu- 
se d rîs. In limbajul barcagiilor 
venefieni numele de Arșipenk'o a*  
Junsese egal cu acela de cara
ghios „Eu nu sînl Arșipenko" se 
zicea. Cu asia nu vreau să dan 
dreptate acelui public, incontra iul 
Dăubler. Arșlpenko nu merita rî*  
setele tuturora. El mi se pare un 
talentat sculptor în Încercările 
de direcfli »e’a deschise de al*  
|il.

Dăubler zice că Arșipenko nu 
iabește stilul care fine de renaș*  
iere și de perioada tîrzie a artei 
grecești, și că in schimb Jine la 

sculptura primitivă. Dar și asta e- 
toi o Imilat'e. cu alt cuvint. Ctnd 
Arșipenko face o fesnee cu trei 
picioare, știm că șt leii înaripați 
dela Corsabad, dela Louvre, ac 
cinci labe, și nu ne emoționăm 
nici măcar din acest punct de ve
dere.

Dăubler mai afirmă că Chagalî, 
Kandinsky șl Arșipenko asigură 
ariei plastice rusești primul loc 
actual, in arta internațională, — 
afirmare mai mull decîi riscată. 
Căci »nimenea*  nu poate pretinde 
să cunoască arta actuală așa de 
bine. Pecînd Arșipenko e foarte 
cunoscut, căci își poartă pretutin
deni expozițiile; un Brîncuș de- 
£lldă, nici nu vrea să expne. Că 

lăubler cunoaște pujln chiar ceia 
ce crede că cunoaște, se poate 
constata și din volumul lai de a 
mintlri .Ia Kempf um dle moderne 
Kunst*.


