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PREFAÞA
Sã ºtie cã tutunul este un mare flagel pentru umanitate.
Multe cercetãri au fost fãcute ºi numeroase cãrþi au fost scrise
pe aceastã temã. Dar rezultatele investigaþiilor necesitã a fi
prezentate oamenilor, într-un mod simplu ºi concis, deoarece
este necesar ca ei sã beneficieze de aceste investigaþii.
Acesta este scopul acestei lucrãri.
Autorul
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ORIGINEA TUTUNULUI
ªI OBICEIULUI DE A FUMA

T

utunul este originar din America Centralã. În apropierea
oraºului Tabaco, provincia Yucatam, vechii colonizatori
spanioli au întâlnit pentru prima datã planta de tutun folositã de
indieni, sub formã de þigarã sau pipã, noaptea, pentru a speria þânþarii.
Unii spun cã indienii au numit aceste þigãri sau pipe, tabac. Alþii
spun cã aceºti coloniºti au denumit planta tabac, în amintirea
localitãþii unde au întâlnit-o pentru prima datã.
Romano Pene, tovarãºul lui Cristofor Columb, când s-a întors
din a doua sa cãlãtorie pe care a fãcut-o în Lumea Nouã, a fãcut
pentru prima oarã o descriere a plantei de tutun. Planta a fost adusã
în Spania, în 1559, de cãtre un medic spaniol, ºi din Spania în
Portugalia. În 1560, Monsieur Jean Nicot, care era în acel timp
amabasadorul Franþei în Portugalia, a obþinut seminþe de tutun de
la grãdinile regale portugheze ºi le-a plantat în grãdina ambasadei
sale. Frunzele de tutun erau folosite ca medicament, sub pretext
cã ar vindeca durerile de cap. El a dus apoi seminþe în Franþa,
plantându-le în þara sa natalã. Lui se datoreazã denumirea de
nicotinã a toxinei conþinutã în tabac.
Puþin mai târziu tutunul a ajuns de asemeni ºi în Italia.
În 1585, Sir Francis Drake a introdus tabacul în Anglia.
Totuºi obiceiul de a fuma s-a rãspândit în Europa abia în prima
jumãtate a secolului XVII. Taverne de tabac s-au deschis în multe
locuri ºi obiceiul de a fuma a devenit atât de comun cum este astãzi
folosirea cafelei ºi a ceaiului.
5

Vãzând cã viciul ºi-a extins repede rãdãcinile ºi cauzeazã multe
boli în popor, principii, guvernatorii, medicii ºi oamenii de ºtiinþã au
plãnuit combaterea rãului.
În diferite þãri autoritãþile au început sã ia mãsuri drastice
împotriva acestui blestem. În Turcia, Murad IV combãtea atât de
crud acest viciu, condamnând pe fumãtori la decapitare. În alte þãri
de asemeni fumatul era interzis sub pedepse severe.
Counterblast de James I, în Anglia, este un fapt istoric. El a
scris o broºurã numind fumatul invenþia lui Satan. În Italia, Papa
Urban VII a poruncit excomunicarea fumãtorilor. Cu toate acestea
astãzi clerul fumeazã.
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O BOALÃ
A CIVILIZAÞIEI MODERNE

M

ania fumatului sau viciul de a fuma, este o boalã de care
suferã aproape toatã lumea. Face parte din civilizaþia
modernã, care, din cauza multor erori fãcute, este vinovatã de
degenerarea rapidã la care este sortitã rasa umanã.
Când întrebãm un fumãtor despre motivul pentru care duce între
buzele sale mizerabila þigarã de foaie de tutun, ºi îi expunem
dezavantajele acestui obicei, el se scuzã:
Sunt de acord cu dumneavoastrã; ºtiu cã tutunul este o otravã
teribilã; ºtiu cã paralizeazã mintea ºi afecteazã mult sãnãtatea
fizicã, dar deja am atâþia ani de când fumez ºi acum consider cã
îmi este imposibil sã renunþ la acest obicei.
Vina pentru predominarea viciului este în parte a indivizilor
care practicã acest viciu ºi în parte a celor care pot lua mãsuri
pentru ca viciul sã fie extirpat, între care pot fi amintiþi pãrinþii,
educatorii religioºi, profesorii de la ºcoli ºi medicii.
Mai mult decât suficiente, probe ale daunelor fatale ale acestui
viciu ne sunt oferite prin nenumãrate observaþii ºi experienþe.
Bronºitele, afecþiuni ale gâtului, congestiile pulmonare,
tuberculozele, afecþiunile stomacului ºi intestinului, ulcerele
gastrice, cancerul de plãmâni ºi din zona aparatului digestiv,
afecþiuni ale ficatului, diferite afecþiuni ale sistemului nervos,
neurastenia, slãbirea memoriei, ameþeli etc., sunt rezultatele certe
ale mizerabilului, respingãtorului, inesteticului, ºi vãtãmãtorului viciu
al fumatului.
7

ªi mai mult, trebuie sã ne preocupe faptul cã tineretul, aflat încã
în perioada de formare fizicã ºi mintalã, se gãseºte contaminat în
proporþii uriaºe de acest obicei atât de umilitor ºi degenerator.
Din aceastã cauzã este necesar ca abstinenþii convinºi sã facã
ceva în sensul lansãrii unui semnal de alarmã, în special pentru
tineri, contra rezultatelor nefaste ale acestui viciu.
Privind în analele istoriei suntem de multe ori obligaþi sã
compãtimim ignoranþa ºi absurditatea de care au dat dovadã
înaintaºii noºtri în teorie ºi practicã. Dacã aceºtia ar fi putut
contempla, cu ochi profetici, situaþia din zilele noastre, s-ar fi
simþit vinovaþi vãzând o societate atât de plinã de vicii, atât de
blestematã de infirmitãþi fizice ºi morale, cum este societatea de
astãzi. Ei s-ar fi înfricoºat de atâta brutalitate.
Fumatul este un obicei atât de respingãtor sub toate aspectele,
cã nu existã explicaþii pentru existenþa sa în sânul societãþii care
se considerã cultã. Unii fumeazã pentru a trece timpul, stând în
sala de aºteptare, aºteptând sã le vinã rândul, sau aºteptând
autobuzul, sau trenul, alþii fumeazã pentru a-ºi calma nervii când
merg sã vorbeascã cu persoane din înalta societate, alþii fumeazã
pentru a se inspira cu idei mai bune când cautã soluþii pentru unele
probleme, când merg sã facã negocieri, crezând cã, sub influenþa
sugestivã a tutunului pot sã gândeascã mai bine ºi sã aibã inspiraþie.
O, câte pãreri neîntemeiate!
Viciul fumatului s-a înrãdãcinat între tineri. Copii de opt, zece,
doisprezece ani, merg fumând pe strãzi, cu o mare neruºinare ºi
cu curaj cinic, ca ºi cum ar fi autorizaþi sã degenereze în aceastã
formã ºi ar obþine ceva avantaje din aceastã practicã. Unde se va
opri tineretul, dacã va continua în acest ritm?
ªi cine sunt vinovaþii pentru aceastã situaþie? Copiii fac ceea
ce vãd cã fac alþii. Vinovaþi sunt aceia de la care copiii învaþã
acest viciu. Dacã pãrinþii dau copiilor lor inocenþi ºi inconºtienþi
acest trist exemplu, fumând în prezenþa lor, ce valoare vor avea
asupra lor cuvintele de avertizare, când doresc sã-i înveþe cã fumatul
8

Tutunul ºi sãnãtatea - Alfons Balbach

este un lucru foarte dãunãtor? Dacã pãrinþii fac ceea ce spun,
cuvintele lor vor avea putere de convingere.
Pãrinþii, îndrumãtorii religioºi, profesorii, medicii, igieniºtii,
oamenii de stat etc., care teoretic recunosc fumatul ca fiind o mare
otravã, în practicã par a ignora aceastã realitate, ºi, ceea ce este ºi
mai rãu decât toate, este cã, prin exemplul lor rãu, duc pe mulþi în
ruinã.
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3

HOMO STULTUS ªI
NU HOMO SAPIENS

C

harles Richet, fiziolog ºi filozof francez, a propus schimbarea
clasificãrii omului din Homo sapiens (omul înþelept) în
Homo stultus (respingãtor, mizerabil), ºi, pentru a justifica aceastã
substituire, a indicat tutunul ca fiind un exemplu tipic al prostiei
omului.
Viciul fumatului a devastat lumea, prinzând în laþul sãu, în principal, sexul masculin. Astãzi, sexul slab, în dorinþa puternicã de a
se asemãna cu bãrbaþii, este de asemeni victima acestui viciu. Este
trist de constatat cã ruºinea, decenþa, prudenþa, au cedat locul
neruºinãrii, indecenþei ºi imprudenþei.
Fumatul - spune Dr. A.C.Pacheco e Silva - este în realitate o
adevãratã aberaþie. Este una din nebuniile colective, în care toþi
oamenii, de toate vârstele ºi de toate rasele, se lasã târâþi, fãrã a
ºti bine de ce, ºi astfel, prin simplul spirit al imitaþiei, îºi vor ruina
sãnãtatea.
În aceasta existã multã neglijenþã, multa slãbiciune mintalã ºi
multã lipsã de discernãmânt. Omul a progresat într-un sens, dar a
regresat în altul. Este trist, dar adevãrat.
În trecut fumau doar bãrbaþii ºi femeile de o reputaþie proastã.
Pentru o femeie cinstitã, fumatul era o ruºine. Era o crimã de înaltãtrãdare a feminitãþii. Astãzi viciul fumatului este comun ambelor
sexe. Cum s-au schimbat vremurile!
Odatã, într-un ziar din Sao Paulo a aparut o ºtire pe care o voi
transcrie textualmente:
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În Burghausen (Alta Baviera), a fost organizat un concurs
pentru a alege pe cel mai lent fumãtor de trabucuri. Câºtigãtoarea
a fost o doamnã de cincizeci de ani, Anna Niederbuchner, care a
învins cu uºurinþã alte trei concurente ºi mai mult de 29 bãrbaþi care
participau la probã. Doamnei Niederbuchner i-au fost necesare
douã ore ºi douãzeci ºi ºase de minute pentru a fuma toate
trabucurile. Recordul stabilit anterior în Nueremberg, era de douã
ore ºi ºapte minute. Acest timp a putut fi omologat oficial, deoarece
trabucurile folosite la probã au fost fãcute în de acord cu normele
stabilite de Federaþia Fumãtorilor. Din O Estado de S. Paulo,
din 28 martie 1954.
Cu mulþi ani în urmã am vãzut în tren o scenã pe care mi-o
amintesc ca ºi cum s-ar fi întâmplat ieri. În compartimentul meu
cãlãtorea o doamnã cu câþiva copii. Erau oameni sãraci. Cel mai
mic sugea, ºi dându-l la o parte de la piept, mama i-a dat o þigarã.
Sã vezi ce facel, a spus ea unei alte pasagere. Dându-i apoi un
chibrit, copilul l-a aprins ºi a început sã fumeze. Au urmat râsete ºi
aplauze. Dar eu m-am întristat vãzând atâta ignoranþã.
Am citit de câtva timp o carte interesantã, al cãrei autor declara
cã, în faþa casei sale, vede în fiecare zi, dupã prânz ºi cinã, un
cuplu care privesc cu un surâs de satisfacþie, bãieþelul de cinci ani
fumând elegant ºi stãpân pe sine, o þigarã (de pai).
Cine a asistat deja, în staþia Roosevelt, în Sao Paulo, la
coborârea oamenilor care vin din nord-est, a putut observa cu
uimire, cã mulþi copii, de la cinci sau ºase ani în sus, merg cu þigara
în gurã.
Viciul fumatului a devenit atât de general, ºi satisfacerea gustului
depravat s-a transformat într-un lucru atât de indispensabil, încât
obþinerea tutunului a fost consideratã ca o problemã de importanþã
aproape vitalã. În timpul ultimului rãzboi mondial, pe lista lipsurilor
economice, lipsa de tabac, în unele þãri, avea consideraþie
primordialã.
11

Este trist, dar adevãrat: fumãtorul poate trãi mai bine fãrã sã
mãnânce, decât fãrã sã fumeze. Da, pentru cã acþiunea puternicã
exercitatã de tabac, acþioneazã asupra centrilor nervoºi, provocând
tulburãri senzoriale.
Tutunul, scria cineva, este greºit considerat ca un minunat
remediu, în care omul gãseºte alinare de grijile sale, ºi suferinþele
sale fizice ºi morale, ajutându-l sã suporte foamea, setea ºi
oboseala.
Cu toate acestea realitatea este cã tutunul constituie o otravã
cu efect lent ºi progresiv. Oamenii se înºealã gândind cã excitaþia
psihicã oferitã de tutun, poate aduce elemente ce ajutã în munca
intelectualã, alungând supãrarea ce conduce la nostalgie ºi cã ar
soluþiona problemele vieþii.
Fumatul nu rezolvã problemele, ci mai degrabã face rezolvarea
mai dificilã, în timp ce paralizeazã mintea ºi o face inutilã pentru
o bunã folosinþã.
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CUM SE DOBÂNDEªTE VICIUL
FUMATULUI

U

n copil de opt, zece sau doisprezece ani, considerã cã
este deja bãrbat, ºi prin urmare, vrea sã facã ceea ce face
un bãrbat. Deja vrea sã foloseascã îmbrãcãminte lungã, cravatã,
pãrul încreþit, sã coboare din autobuz când acesta încã merge, etc.
Merge frecvent la cinema ºi are în special plãcere de a viziona
filme impresionante ca cele de tipul Far-West.
Citeºte literatura infantilã, senzaþionalã ºi pervertitã, de care
piaþa este inundatã, ºi, de altfel, nu numai piaþa, ci ºi multe cãmine.
Are gustul pervertit pentru neghiobii închipuite prezentate de el
însuºi, ºi simte o adevãratã delectare în a vedea lupte între bandiþi
care sãvârºesc spargeri, furturi, rãpiri, ucideri; considerã cã este
un act de vitejie pentru un bãiat sã prindã o bandã, sã salveze o
fatã, sã recucereascã o comoarã, sã rãzbune o ucidere etc.
ªi care este rezultatul? Cere tatãlui sã-i cumpere îmbrãcãminte,
centurã, ºapcã, batic de flãcãu sau bandit, ºi un revolver, o
spadã, un pumnal, jucãrii de care magazinele nu duc lipsã, pentru
cã acelaºi diavol care a creat copiilor gusturi pervertite prin
literaturã pentru aceste lucruri, s-a îngrijit de asemeni pentru
satisfacerea acestor gusturi. ªi mulþi pãrinþi, în loc de a-ºi salva
copiii din aceastã avalanºã corupãtoare, permit, voluntar ºi conºtient,
ca fiii lor sã fie târâþi în ea. Pentru sãrbãtorile de sfârºit de an sau
pentru aniversãri, cumpãrã articolele pe care copiii lor le cer, în
scopul de a se putea bucura jucându-se de-a flãcãii ºi bandiþii.
Minorii au spirit de imitaþie. Personajele imaginare pe care le
vãd în filme ºi în reviste, le iau ca modele ideale - ca oameni în
13

adevãratul sens al cuvântului - ºi doresc sã le imite, atât în modul
lor de prezentare fizic, cât ºi în faptele lor. ªi pãrinþii, în loc de a
educa pe copiii lor, decizând sã îndepãrteze toate acestea ca
absurditãþi nedemne pentru o minte înþeleaptã, încurajeazã în ei
acest spirit de imitare.
Rãul începe cu permisiunea de a viziona filme nepotrivite ºi a
citi reviste pline de seminþele plantelor dãunãtoare, care planteazã
rãdãcini ce rãsar în mintea tinerilor ºi în final produc fructe pentru
dezonoare.
Aceastã literaturã, pãrinþii inteligenþi, cum ar trebui sã fie toþi
pãrinþii creºtini, niciodatã nu ar trebui s-o tolereze în mâinile copiilor
lor. Trebuie sã-i mustraþi neobosit împotriva comportamentului lor.
Autoritãþile ar trebui sã interzicã publicarea acestui tip de literaturã,
sub pedepse severe. Aceste mãsuri preventive ar fi indispensabile,
ºi necesitatea lor absolutã se înþelege cu uºurinþã, luând în
considerare faptul cã scriitorii de ficþiuni educã minorii pentru a
practica aceleaºi perversitãþi care se întâlnesc pe paginile lor
murdare.
ªi, în mare parte, prin influenþa acestei literaturi, mulþi tineri cresc
vagabonzi, leneºi, hoþi, criminali, anormali, în fine, nefolositori pentru
Dumnezeu, pentru ei înºiºi, pentru familie ºi dãunãtori societãþii.
Copiii citesc ceea ce este demoralizator pentru sufletele lor,
pentru cã nu au discernãmânt propriu ºi pentru cã le lipseºte în
primul rând orientarea pãrinteascã corespunzãtoare. Dar ce se va
spune de oamenii adulþi, cu barba albã, care de multe ori sunt
vãzuþi pe bãnci în parcuri, în autobuze, în troleibuze ºi în trenuri,
citind aceste pagini murdare, pline de absurditãþi, de care orice
tânãr, orice copil, dotat cu educaþie folositoare primitã în cãmin, la
bisericã ºi la ºcoalã, ar trebui sã aibã ruºine, ºi a cãror citire trebuie
tratatã cu ignoranþã?
Dar sã ne întoarcem la fumat.
Minorii, în principal cei rãu orientaþi, au un spirit de maimuþã,
cum deja am vãzut. Toþi oamenii fumeazã, tata de asemenea fumeazã.
14
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ªi ei cum sunt bãrbaþi, de asemeni trebuie sã fumeze - astfel
gândesc. Modelele lor iluzorii pe care le întâlnesc în filme ºi în reviste,
fumeazã. ªi pentru cã ei înºiºi doresc sã imite aceste modele, nu
vor fuma? Astfel viciul are acces la ei. Viciul prinde rãdãcini în ei.
În cele din urmã viciul îi dominã. Ei devin fumãtori invederaþi. Când
nu este oarba tendinþã de a imita pe alþii, în scopul de a face impresie
ºi a da semne de bãrbãþie, care implanteazã acest viciu, atunci este
o dorinþã de a demonstra colegilor ºi prietenilor solidaritate.
Slãbiciunea arãtatã în a rezista tentaþiei ofertei camarazilor, are ca
rezultat contaminarea cu viciul. Doi colegi de caractere diametral
opuse - unul bun ºi altul rãu, unul corect ºi altul pervers, unul înþelept
ºi altul prost, nu pot merge împreunã mult timp decât dacã unul se
converteºte ca altul, numai dacã primul converteºte pe al doilea
sau al doilea converteºte pe primul. Dar dupã cum plantele
dãunãtoare cresc mult mai uºor decât cele cultivate, tot la fel rãul
câºtigã teren mult mai uºor decât binele, ºi eroarea mai mult decât
adevãrul. Se confirmã deci, încã odatã, zicala care spune:
Spune-mi cu cine te împrieteneºti, ca sã-þi spun cine eºti.
Întotdeauna dreptul este acela care se perverteºte.

15

5

DE CE SE FUMEAZÃ?

M

ajoritatea fumãtorilor fumeazã pentru cã sunt stãpâniþi
de acest viciu. Sunt stãpâniþi de obicei. Fiecare este robul
lucrului de care este biruit. (2 Petru 2:19).
Mulþi afirmã cã dacã n-ar mai putea fuma, ar muri. ªi alþii spun
de asemeni cã preferã moartea în loc de a fi privaþi de þigarã.
Fumãtorul pãtimaº poate sta zile întregi fãrã sã mãnânce, dar nu
poate suporta sã rãmânã câteva ore fãrã sã fumeze. Atât de multã
le lipseºte tutunul, cum simþim noi lipsa aerului pe care-l respirãm.
Singura satisfacþie aceºti oameni o întâlnesc în fumat. ªi cu cât
fumeazã mai mult, cu atât doresc sã fumeze. Dorinþa, cu cât este
satisfãcutã, cu atât devine mai avidã. Aceeaºi þigarã ºi aceeaºi
cantitate nu satisfac pentru mult timp. Viciatul doreºte de fiecare
datã þigãri mai tari. De la un pachet trece la douã, ºi de la douã la
trei, ºi uneori pânã la patru pe zi. ªi când þigara nu mai satisface,
începe sã fumeze trabuc.
La întoarcerea spre casã, de la lucrul sãu, pune în buzunar
câteva pachete de þigãri. Uitã de multe ori de lucrurile esenþiale
pe care soþia i le-a cerut, uitã de promisiunile fãcute, uitã de tot,
dar nu se lipseºte de a se aproviziona cu þigãri. ªi când, din
nefericire, uitã de acestea, ceea ce rareori se poate întâmpla, devine
atât de indignat, cum nu ar deveni pentru nici un alt motiv. Dar,
mergând la culcare, ºi constatând cã nu mai are þigãri, nu gãseºte a
fi un sacrificiu prea mare a se scula, a se îmbrãca ºi a merge sã-ºi
cumpere.
Se culcã ºi adoarme fumând. Inconºtient rosteºte aceastã
rugãciune: Binecuvântat este acel ce a inventat þigara. În timpul
16
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nopþii se scoalã pentru a fuma. Dimineaþa, se trezeºte greu ºi primul
lucru pe care îl face este sã întindã mâna sub pernã pentru a-ºi lua
o þigarã. Trãieºte pentru a fuma. Þigara este dumnezeul sãu. Nu
vrea sã ºtie câte daune îi provoacã tutunul. Este iraþional. Este surd
ºi orb la multele avertismente pentru care va trebui sã plãteascã
scump pentru fiecare înghiþiturã. Fie ce-o fi, el vrea doar sã fumeze.
Nu depune nici un efort pentru a se elibera de acest tiran care îl
dominã.
Fumãtorul pãtimaº nu este un om normal. El este bolnav. Suferã
de tabacomanie. Fumeazã ºi fumeazã. Fumeazã pânã când se
interneazã la un ospiciu sau pânã ce moare prematur de cancer,
tuberculozã, aterosclerozã, sau de un neaºteptat atac cardiac.
Sãrman nefericit!
Mulþi fumãtori împãtimiþi îºi dau seama cã tutunul le cauzeazã o
slãbire serioasã, ºi, din când în când, luptã disperaþi pentru a se
elibera din laþul sãu. Aceºtia sunt demni de compãtimit.
Doar puþini au puterea necesarã de a persista în luptã pânã se
debaraseazã de acest obicei, odatã pentru totdeauna. Aceºtia sunt
demni de apreciat.
Cei care nu fumeazã din viciu, fumeazã pentru a se afiºa. În
principal tinerii fumeazã, pentru cã fumatul este elegant, artistic, masculin. Ce neghiobie! O dorinþã de a se afiºa descoperã
orgoliu. Orgoliul, la rândul lui, este fiul invidiei ºi frate cu ignoranþa.
În afarã de aceasta viciul tabacului nu exprimã în nici un fel
masculinitate, nici nu este prerogativul bãrbatului, pentru cã multe
femei de asemeni fumeazã.
A fi om nu înseamnã a adopta viciile celorlalþi oameni, nu
înseamnã a imita faptele artiºtilor de cinema, nu înseamnã a imita
modelele imaginare ale opiniei publice. A fi om înseamnã a fi capabil
de a domina toate dorinþele neînsemnate ºi pasiunile degradante. A
da deplinã libertate acestor porniri - aceasta face lumea toatã. Dar
unde întâlnim oameni care reuºesc sã-ºi punã sub controlul unei
minþi inteligente, firea lor cu toate poftele ei? Trebuie sã-i cãutãm
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cum se cautã perlele printre miliardele de particule de nisip din
imensa mare. ªi astfel vom întâlni doar puþini.
Rudyard Kipling, în poezia sa Dacã, demonstreazã posedarea
unei concepþii exacte despre om, în adevãratul sens al cuvântului.
A fi om nu înseamnã a te ghida dupã mentalitatea poporului. A fi
om înseamnã a te conduce dupã principii corecte. Înseamnã a
dezvolta o minte ºi un caracter sãnãtos într-un corp sãnãtos.
Înseamnã a creºte intelectual ºi a discerne între bine ºi rãu, între
dreptate ºi nedreptate, între adevãr ºi rãtãcire, pentru ca atunci sã
faci binele cu scopul de a servi lui Dumnezeu ºi omenirii.
Alþii care nu fumeazã pentru a se afiºa, fumeazã pentru a
demonstra solidaritate cu un cerc de prieteni. Sunt duºi de alþii,
cum valurile sunt purtate de vânt. Nu au tãria necesarã de opinie
ºi atitudine pentru a rezista la insistenþa prietenilor, sã dispreþuiascã
batjocurile acestora ºi sã le dea o lecþie de bãrbãþie, demonstrândule neclintire în poziþia lor.
Unde întâlnim oameni în adevãratul ºi completul sens al
cuvântului? Sunt rari.
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6

RÃUL CÂªTIGÃ TEREN

D

ezvoltarea fenomenalã a fumatului în aceºti ultimi ani lasã
perplecºi ºi alarmaþi pe cei care înþeleg acþiunea sa nocivã
ºi vãtãmãtoare.
Creºterea considerabilã a numãrului de þigãri fabricate anual
este înfricoºãtoare. De la aproximativ 3 miliarde fabricate în 1902,
producþia a crescut la 153 miliarde în 1936.
Producþia mondialã de tabac a crescut cu 74%, din 1920 pânã
în 1936.
În 1894 producþia de þigãri a fost, în Statele Unite, de
360.000.000 livre ºi în 1920 de 1.508.000.000; având o creºtere
de aproximativ 319% în 26 de ani.
Avem de asemeni o statisticã referitoare la recolta mondialã
de tutun. Datele sunt urmãtoarele:
Tone
Din 1909 în 1923

952.000

1924

1.310.000

1928

2.044.000

1932

2.030.000

1935

2.011.000
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Conþinutul de nicotinã al tutunului variazã de la 1% la 8%. Luând
ca bazã proporþia de 1%, ºi admiþând cã doar 1% din totalul acestui
alcaloid a fost absorbit prin fumat (în realitate este absorbit mult
mai mult) se obþine un total de 200.000 kilograme de nicotinã
absorbitã. Se afirmã cã o dozã mortalã pentru o persoanã
neobiºnuitã cu fumatul, este de 30 la 60 miligrame, în timp ce,
pentru un fumãtor moderat, este de 60 la 120 miligrame.
Un fumãtor învederat solicitã o dozã ceva mai puternicã. Se
poate observa deci cã doze mortale sunt consumate anual.
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7

TUTUNUL ESTE O OTRAVÃ

T

utunul este o otravã lentã, dar periculoasã, atât de
periculoasã cã înºealã fumãtorii într-un aºa mod cã de multe
ori nu observã dauna pe care o sufãr.
Tutunul conþine diferite otrãvuri, între care se evidenþiazã
nicotina, care provoacã o otrãvire a organismului fumãtorului.
Ogier afirma cã produsul de ardere al tutunului conþine
urmãtoarele substanþe toxice: nicotina, piridina, picolina, lutidina,
gaze hidrocarbonice, oxid carbonic, sãruri amoniacale, sãruri de
amoniu, formol, etc.
Analizând fumul eliberat de 10 g de tabac, Kionka a gãsit
diferite otrãvuri conþinute în fum în urmãtoarele cantitãþi: nicotina
1,165 grame; baze piridice 0,146 grame; acid cianhidric 0,05
grame; amoniu 0,36 grame; oxid de carbon 410 cmc.
Dr. J. Koning, în rezultatul calculelor sale, ne oferã urmãtoarele
date referitoare la compoziþia tabacului:
Nicotinã
Amoniac
Proteine insolubile
Materii grase ºi uleioase
Acidul nitric
Acid pectosic
Acid malic
Acid citric

2,81%
0,18 %
8,67%
1,21%
0,76%
9,46%
10,33%
3,25%
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Acid oxalic
Acid acetic
Acid tanic
Extracte azotoase
Alte extracte neazotoase
Celuloze
Substanþe minerale

2,32%
0,37%
1,04%
11,00%
18,94%
11,81%
17,82%

Vogel a demonstrat cã, în afarã de otrãvurile menþionate de
Koning, fumul care se desprinde din þigarã conþine acid cianhidric.
Lebon a verificat, în afarã de cele spuse, cã în fumul de þigarã
existã colidinã, a cãrei acþiune toxicã poate fi comparatã cu
nicotina.
Greahaut a demonstrat cã un fumãtor învederat absoarbe, prin
fumul de þigarã, o cantitate considerabilã de oxid de carbon.
În actul fumatului, dupã cum informeazã prof. A. Valeta, se
formeazã ºi se absorb urmãtoarele produse: nicotianina, nicotina,
un ulei care miroase a ars, amoniacul, hidrocianogeniul, acidul
acetic, acidul butiric, acidul fenic, acidul carbonic, oxidul de carbon, baze piridinice etc.
Dupã cum se vede nu lipsesc, din tutun substanþe extrem de
otrãvitoare, ale cãror ingrediente, fie diluate în salivã, fie în formã
volatilã, provoacã, într-o scarã mai mare sau mai micã, stãri
patologice din cele mai variate.
În primul rând tutunul este un puternic venin cardiac. Deºi
fumãtorul nu poate observa efectele dãunãtoare ale tabacului decât
la sfârºitul vieþii, adevãrul este cã structura sa fizicã este distrusã,
ºi când ajunge sã înþeleagã prejudiciul, rãul a avansat deja atât de
mult cã nu mai poate fi vindecat.
Monoxidul de carbon cauzeazã dureri de cap, amoniul iritã
nasul ºi gâtul, piridina este un iritant teribil al bronhiilor, substanþele
alcaloide, încarcã limba, dinþii, ºi au importante roluri cancerigene,
22
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cum vom vedea în capitolele urmãtoare. Arsenicul aplicat plantelor
de tutun pentru a distruge insectele, rãmâne în tutun în cantitate
considerabilã. Cãldura din arderea þigãrii pârleºte mâinile, gâtul ºi
plãmânii fumãtorului, reducându-i rezistenþa contra rãcelilor.
Dintre toate aceste otrãvuri, nicotina rãmâne, fãrã dubii, cea
mai teribilã, în virtutea toxicitãþii sale.
O þigarã conþine circa un gram de tabac, cu un conþinut mediu
de 2,5% nicotinã.
Asemãnãtor uleiului de catran, acest alcaloid lichid, violent,
puternic, pãtrunde rapid în circulaþie, în timpul inhalaþiei.
Aproximativ 2 miligrame din acest venin sunt duse în circulaþie
rapid dupã ce fumãtorii au inhalat circa douã treimi din þigarã,
într-o perioadã de 5 minute.
Numeroase investigaþii au ajuns la concluzia cã în þigãrile
subþiri, fumate rapid, nicotina ºi alte produse iritante se desprind
în cantitate mare, mai ales dacã tabacul conþine umiditate.
Catranul adunat în trunchiul charutului sau þigãrii sau în locul
unde arde focul (la charut) ºi tulpina unei pipe conþin nicotinã ºi
resturi de piridinã. Piridina cauzeazã iritarea membranelor
mucoase. Efectele nicotinei le vom vedea în continuare.
Nicotina injectatã direct în organism în dozã micã, produce
accelerarea respiraþiei, reducerea bãtãilor inimii, salivare
abundentã, vomã ºi ameþealã. Doze mai mari provoacã convulsii,
paralizarea centrilor respiratorii ºi moartea, care poate fi rapidã.
Diferiþi oameni de ºtiinþã au descoperit cã, punând o picãturã
de nicotinã pe limba unui pisoi, cãþel sau un alt animal mic, acesta
moarte în decurs de câteva minute.
Cantitatea de nicotinã extrasã de la câteva þigãri, dacã ar fi
pusã pe limba unui adult, îl omoarã în 15 minute. Cea mai mare
cantitate de nicotinã existentã în tutun se volatilizeazã în timpul
fumatului, neputând fi absorbitã deci, în stare purã. Totuºi cine
fumeazã un pachet de þigãri zilnic, absoarbe cca 400 miligrame
de nicotinã pe sãptãmânã, porþie care, într-o singurã dozã, este
suficientã pentru a omorî pe loc un adult.
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O picãturã de nicotinã aruncatã pe pielea unui iepure îi provoacã
convulsii ºi moarte. S-a determinat experimental cã o alimentaþie
cu circa 15 miligrame de nicotinã purã pentru un kilogram de
greutate, este fatal pentru iepure ºi cobai, ºi cã 5 miligrame sau mai
puþin, injectate intravenos sau subcutanat, sunt suficiente pentru a
produce moartea.
Pentru a omorî o pasãre, este suficient sã o facem sã aspire
vapori de nicotinã dintr-un flacon de sticlã.
O singurã picãturã din acest alcaloid introdusã în ciocul unui
porumbel, este suficientã pentru a-l omorî. Gullain ºi Gy au pus
mai multe picãturi de nicotinã purã în cavitatea bucalã a trei pisici,
pentru experienþã. Pisicile au murit în 29 minute. Introducând o
picãturã din acest lichid în ochiul unui camundongo (mamifer
rozãtor foarte des întâlnit în Brazilia), l-a omorât pe loc.
Dworkak ºi Heinrich, fiziologi germani, au constatat cã, doar
o dozã de un miligram de nicotinã acþioneazã asupra organismului,
provocând furnicãturi la extremitãþi.
Douã miligrame provoacã tulburãri respiratorii, ameþeli,
tulburãri vizuale ºi dureri de cap.
Trei miligrame duce la fenomene mai grave: slãbiciune,
lipotimie (pierderea temporarã a conºtienþei), colici ºi vome.
Acestea sunt efectele acute ale intoxicaþiei prin tutun. În cazuri
cronice se pot observa aceleaºi simptome, dar cu urmãtoarele boli:
icter, bronºite, tabagism, ºi, cu trecerea timpului, spasme vasculare,
în special la nivelul inimii, fapt confirmat prin frecvente cazuri de
anginã la fumãtorii împãtimiþi.
Arderea tabacului produce substanþe empireumatice (subst. cu
gust amar), a cãror acþiune asupra mucoaselor ochilor, gâtului,
laringelui, bronhiilor ºi stomacului, este foarte iritantã, dând loc
inflamaþiilor cronice sub nume de conjunctivite, faringite, bronºite,
ulcere gastro-intestinale etc.
Simþul vizual al fumãtorului se resimte, slãbindu-se progresiv,
putând sã ajungã la orbire completã.
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Alte daune produse de asemeni prin fumat sunt efectele sale
asupra aparatului digestiv. Volatizându-se ºi apoi condensându-se,
fumul care trece prin gurã, gât, fose nazale etc., impregneazã aceste
pãrþi. Individul, fumãtorul, experimenteazã de asemeni un flux
continuu de salivã, care transportã în stomac nicotina ºi produsele
empireumatice condensate, impregnând de asemeni mucoasele
gastrice ºi diminuând consecvent activitatea stomacului. Aºezânduse la masã pentru a mânca, îi lipseºte saliva necesarã pentru digestia
bucalã, pentru cã deja a dispãrut în mare parte prin fumat.
Urmãrile sunt: digestii dificile, ulcere gastrice cronice,
inapetenþe etc.
O altã daunã produsã prin fumat este acþiunea toxicã a tutunului
asupra sistemului nervos, care se manifestã prin cefalee, nevralgii,
amnezii progresive (diminuarea sau pierderea memoriei),
palpitaþii, dureri la membre, neurastenie, diminuarea simþurilor,
debilitate fizicã ºi mintalã, impotenþã, incapacitate de muncã etc.
Mulþi fumãtori gândesc cã fumul intrã doar în gurã ºi apoi este
dat afarã. Dar aceasta este o idee greºitã. Fumul trece prin cavitatea
aparatului respirator ºi digestiv, veninul sãu fiind în mare parte
absorbit. Chiar ºi transpiraþia fumãtorului are miros de fum.
Mulþi fumeazã ºi au impresia cã þigara nu le face rãu. Aceasta
pentru cã ficatul ºi rinichii lor se aflã încã în condiþie de eliminare
a toxinelor, cu eficienþã certã. Acelaºi lucru se întâmplã ºi cu
celelalte otrãvuri. Dar problema este cã folosirea continuã a
tutunului dãuneazã organelor respective, oricât de sãnãtoase ar fi.
În timp ce ficatul, rinichii ºi alte organe nu sunt bolnave, victima
îºi face iluzii, gândind cã nu fost afectatã.
Efectele dãunãtoare totuºi se acumuleazã ºi boala se manifestã
neaºteptat.
Cei care mãrturisesc cã tutunul nu le face rãu, prin simplul fapt
cã nu simt nimic, procedeazã ca un om care ia un topor ºi loveºte
în fiecare zi într-un arbore spunând cã nu-i cauzeazã acestuia nici
un rãu pentru cã el continuã încã sã stea în picioare deºi este miºcat
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de forþa vântului. Loviturile totuºi se acumuleazã pânã când, într-o
bunã zi, neaºteptat, arborele cade. Cu fumãtorul se întâmplã la fel.
Cine fumeazã, dã în fiecare zi lovituri în arborele structurii sale fizice,
intelectuale ºi morale.
Dacã cineva smulge astãzi o cãrãmidã dintr-un perete al casei
sale, mâine smulge alta, casa nu se prãbuºeºte pentru aceasta. Dar
dacã acest proces demolator continuã, într-o zi casa va cãdea.
Fumãtorii fac experienþã pe propriul lor organism.
Se pot întâmpla ºi otrãviri acute cu tutun, aplicându-se foi de
tutun pe cap, pentru combaterea pãduchilor sau dacã se fac clisme
cu frunze contra viermilor intestinali, sau dacã se aplicã pe piele
ceva unguente preparate cu tutun, sau se astupã caria unui dinte
cu tutun, pentru a calma o durere, sau înghiþindu-se tutun accidental, sau se aspirã o dozã excesivã de tutun prizat (tutun mãrunþit
care se aspirã pe nas).
Aºa cum deja am amintit, mulþi fumãtori nu percep cã sunt
afectaþi de viciul pe care-l practicã.
Între timp se petrec în ei perturbãri diverse, dintre care putem
enumera urmãtoarele: perturbãri ale inimii, în special modificarea
ritmului cardiac caracterizat prin lipsa de aer ºi palpitaþii, perturbãri
vasculare, în special tromboflebitele ºi trombangitele obliterante,
evidenþiate prin circulaþie redusã a sângelui în picioare care poate
duce la cangrenã perifericã; inflamarea cronicã a cãilor aeriene
superioare, ca faringele ºi laringele ce se manifestã prin rãguºealã
ºi tuse seacã; leziuni ale sistemului nervos senzorial etc.
Cunoscând pericolele ce decurg din daunele acestui viciu al
fumatului, conform prezentãrilor din aceastã broºurã, aºteptãm
ca toþi fumãtorii bine intenþionaþi pentru ei înºiºi, pentru familia
lor ºi pentru societate, sã aibã dorinþa de a se elibera de jugul
tabacului, ºi unind dorinþa aprinsã deja existentã, cu eforturile lor,
sã obþinã eliberarea.
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8

INTOXICAÞIA NICOTINICÃ ACUTÃ

I

ntoxicaþia cu tutun se împarte în: a) tabagismul acut ºi b)
tabagismul cronic. Tabagismul acut se caracterizeazã prin
urmãtoarele simptome: faþã palidã, extremitãþi reci, miosã
(diminuarea diametrului pupilei) ºi apoi midriasã (creºterea
diametrului pupilei), puls neregulat ºi rapid, respiraþie dificilã,
surzenie trecãtoare, þiuit în urechi, dureri de cap, diurezã puternicã,
spasme, ameþeli, transpiraþie, greþuri ºi chiar vome etc.
Nicotina, prin conþinutul sãu toxic, poate fi comparatã cu acidul
cianhidric, existent de asemeni în tutun.
Dacã se atinge ciocul unei pãsãri, cu un baston de sticlã umezit
în nicotinã, pasãrea moare aproape instantaneu.
Punându-se douã picãturi de nicotinã pe limba unui câine, acesta
moare în câteva secunde.
În laboratorul lui Von Scharoff, doi studenþi experimentau pe ei
înºiºi efectele nicotinei, cu doze de 1 la 4,5 miligrame. Au avut
intoxicaþii grave, cu urmãtoarele simptome: salivaþie, vomã, dureri
puternice de cap, respiraþie sufocantã ºi rapidã, obosealã ºi diminuarea
simþurilor. Când au luat o dozã mai mare au avut de asemeni diaree
puternicã, paliditatea feþei, rãcirea membrelor inferioare ºi repetate
accese cronice. Durata de acþiune a veninului a fost de trei zile.
Nu sunt rare cazurile de moarte prin intoxicaþie nicotinicã produsã
prin folosirea externã a ceaiului sau frunzelor de tutun contra
dermatozelor de origine parazitarã (boli de piele).
Sunt de asemeni cunoscute cazuri de moarte la contrabandiºti
care ascundeau frunzele de tutun sub îmbrãcãminte, direct pe piele.
Frunze de tutun puse la subsuori sau sub talpa piciorului, în
contact direct cu pielea, produc febrã ºi alte indispoziþii.
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9

INTOXICAÞIE NICOTINICÃ CRONICÃ

F

umãtorii învederaþi plãtesc tabacului cele mai grele tributuri,
sacrificând pe altarul viciului sãnãtatea fizicã, moralã ºi
intelectualã.
Efectele tabagismului cronic se manifestã nu doar la acei care
fumeazã sau mestecã tutun, ci de asemeni la cei care continuã sã
aspire fumul de tutun pe care alte persoane îl elibereazã sau
respirând aerul otrãvit cu o mare cantitate de frunze de tutun.
O persoanã care nu fumeazã ºi lucreazã totuºi într-un mediu
ambiant unde mulþi alþii fumeazã, sau lucreazã într-o fabricã de
þigãri, poate prezenta simptomele otrãvirii cronice cu tutun.
Dar la fumãtorii frecvenþi, în general, se pãstreazã cea mai
mare dozã de efecte dãunãtoare.
Manifestãrile ucigãtoare ale tabagismului cronic se prezintã
sub forme multiple ºi variate.
Primele manifestãri întâlnite la fumãtor sunt în legãturã cu
aparatul digestiv. Imediat apar perturbãri la stomac ºi intestin.
Saliva ºi sucurile gastrice ºi intestinale sufãr modificãri în
prejudiciul digestiei. Aceste afecþiuni sunt însoþite de pierderea
apetitului ºi slãbire.
La fumãtorul învederat, ulcerele de stomac sunt frecvente ºi
cancerul la nivelul aparatului digestiv, nu este rar.
Metabolismul de bazã suferã modificare.
Apar afecþiuni cardiovasculare cu hipertensiune arterialã,
palpitaþii de inimã, arteriosclerozã, etc.
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Survin diferite afecþiuni ale ficatului.
Aparatul respirator suferã. Tuberculoza ºi cancerul de plãmâni
sunt frecvent întâlnite la fumãtori. În afarã de acestea se pot întâmpla
inhibiþii toxice la centri bulbari sau acþiuni paralizante ale nervului
pneumogastric (vag).
Secreþiile bronhice cresc considerabil; de aici guturai cronic la
mulþi fumãtori, bronºita numitã tabagicã.
Sistemul nervos este de asemeni deteriorat prin tutun. Între
tulburãrile nervoase care se întâlnesc frecvent la fumãtorii cronici,
pot fi menþionate urmãtoarele: migrene, ameþeli, excitaþii, caracter
violent, alteraþii de percepere, afazie (pierderea capacitãþii de a
vorbi, fãrã perturbarea inteligenþei), amnezia (pierderea memoriei),
surzenie tranzitorie, perturbare ocularã, epilepsie, rãguºealã
intermitentã, halucinaþii ºi chiar demenþã.
Vitor Delfino afirma cã acþiunea depresivã a tutunului asupra
inteligenþei este incontestabilã. ªi aceastã acþiune, dupã cum se
demonstreazã practic, se face simþitã în proporþie mare asupra
memoriei.
Se întâlneºte o dismnezie, sau o slãbire a memoriei care se
manifestã, de exemplu, prin uitarea numelor persoanelor sau
strãzilor cunoscute, diminuarea vocabularului, etc. Prin
abandonarea viciului, memoria poate, puþin câte puþin sã se
restabileascã.
Omul în stare normalã de sãnãtate are repulsie pentru fumat.
Cine se predã obiceiului de a fuma, permiþând ca în el sã se
instaleze viciul, nu mai poate sã se considere un om normal ºi
sãnãtos. Viciul fumatului este o boalã. Fumãtorul este în consecinþã
un bolnav.
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FUMATUL OFERÃ PLÃCERE?
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ntre acei care sunt prea slabi pentru a rupe lanþurile obiceiului,
sunt unii care cautã sã acopere aceastã slãbiciune, încercând
sã justifice viciul cu argumentul cã rãul cauzat prin fumat este
recompensat prin plãcerea pe care o oferã.
Douã iluzii. În primul rând, nici o plãcere nu poate compensa
vreodatã un atentat contra sãnãtãþii. În al doilea rând, plãcerea
experimentatã este irealã. Otrãvurile þigãrii creeazã contra-otrãvuri în
organismul fumãtorului. Tocmai acestora se datoreazã dorinþã
vehementã de a fuma. Contra-veninul cere venin corespunzãtor. Dorinþa
incomodeazã treptat viciatul. Satisfacerea dorinþei uºureazã deranjul.
ªi uºurarea experimentatã este tocmai plãcerea oferitã. Astfel viciatul,
din moment în moment, se bucurã simþind uºurare.
Este într-adevãr o plãcere absurdã. Este ca ºi cum unii ar cultiva
râia pe piele, pentru ca, din când în când sã experimenteze
oarecare plãcere, în a se scãrpina cu scopul de a uºura
mâncãrimea; sau cum ar cultiva o durere de dinte cu scopul de a
se bucura cu o uºurare experimentatã prin diminuarea sau
dispariþia durerii prin folosirea unui anestezic.
Plãcerea astfel experimentatã la intervale de timp, ºi care
ilustreazã foarte bine plãcerea iluzorie pe care fumãtorul o simte
când fumeazã, nefumãtorul o simte totdeauna, fãrã întreruperea
continuitãþii, pentru cã niciodatã nu este incomodat printr-o
asemenea insistenþã supãrãtoare.
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ATENÞIE LA PROPAGANDA FALSÃ!
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abricanþii de þigãri cheltuiesc anual milioane de dolari în
activitatea aparent inocentã de a convinge fetele ºi bãieþii sã
fumeze. Anunþuri atrãgãtoare ºi atent concepute proclamã falsitatea
cã þigara este un panaceu (medicament despre care se credea
odinioarã cã vindecã orice boalã) aproape universal pentru multe
probleme referitoare la mulþumirea de sine ºi bunãstare. Afiºe,
tipãrituri ºi ºtiri radiofonice fac posibil ca sã se insufle în gândirea
unei naþiuni întregi minciuna cã existenþa unei minþi sãnãtoase
într-un corp sãnãtos depinde pânã la un punct de obiceiul de fuma.
Tineretul este sfãtuit constant cã þigãrile sunt necesare pentru sãnãtate
ºi fericire ºi cã tutunul este un complement necesar când cineva
cautã sã se integreze în categoria cultã ºi elevatã din societate.
Una din cele mai mari minciuni inventate pânã acum ºi impuse
publicului credul ºi inteligent este afirmaþia, insistent vehiculatã
prin propagandã, cã þigara vindecã senzaþia de obosealã care ne
stãpâneºte uneori.
Este adevãrat cã dupã fumat aceastã senzaþie dispare, dar nu
înseamnã cã aceasta nu mai existã. Ea rãmâne doar mascatã pentru
ca sã se întoarcã dupã aceea cu mai mare intensitate. De fiecare
datã când cineva fumeazã pentru a-ºi alina impresia de obosealã,
care urmeazã marilor eforturi impuse prin viaþa modernã intensã,
primeºte bani împreunã cu dobândã înaltã. Cade în ghearele nicotinei,
care astãzi reprezintã unul din cei mai rãi inamici ai stabilitãþii
nervoase.
Gene Turney, un vechi campion mondial de box a fost odatã
cãutat de o companie de þigãri pentru a face propagandã în favoarea
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produselor ei. Întotdeauna m-am opus periculoasei reclame care
înalþã beneficiile tutunului, a afirmat el. Când mã antrenam pentru a
doua luptã cu Jack Dempsey mi s-au oferit 15.000$ pentru a ratifica
anunþuri pentru o anumitã marcã de þigãri. Nedorind sã fiu nepoliticos,
am respins oferta, limitându-mã la a spune cã nu fumez.
În ziua urmãtoare omul cu anunþul s-a întors cu oferta de 12.000
de dolari dacã eu aº permite ca fotografia mea sã fie publicatã cu
urmãtoarea declaraþie: Stinkies trebuie sã fie bune, pentru cã toþi
prietenii mei le fumeazã. Am spus atunci franc ceea ce gândeam: cã
þigara nu este nimic mai mult decât un instrument nesãbuit de boalã ºi
anunþurile care promoveazã vinderea sa constituie un pericol.
Aceasta mi-a amintit cazul unui tenor de la Opera Metropolitanã
din New York, a cãrui fotografie a decorat mult timp reclame cu
aceastã simpaticã propagandã: Gaspiers nu iritã gâtul meu.
Întrebându-l despre aceasta, el a râs ºi a clarificat: Este adevãrat,
Gaspies niciodatã nu mi-a iritat gâtul. Eu nu fumez.
Condamn cu toatã puterea aceste perfide reclame. Sunt
periculoase în special pentru noi... tinerii.
A dobândi obiceiul de a fuma în faza de viaþã în care factorii ce
acþioneazã în dezvoltarea corpului se strãduiesc la maximum sã-l
dezvolte, echivaleazã cu prejudicierea fizicã ºi mintalã pentru tot
restul vieþii.
Consider încã mai dãunãtor anunþul care prezintã soldaþii sau
mateloþii fumând þigãri.
Vor putea sentimentaliºtii sã declare: De ce sã privãm pe tineri
de inocenta plãcere de a fuma?
La aceasta aº rãspunde cu altã întrebare: Trebuie ca armata
noastrã sã fie antrenatã cu mai puþinã rigiditate decât un oarecare
grup de jucãtori de fotbal de la universitate?
Regretatul Knute Rockne, directorul arenei Universitãþii Notre
Dame, a spus: Fumul retrage activitatea muscularã ºi coboarã
moralul; este fals ºi fraudulos anunþul ce afirmã cã tutunul ajutã
atleþilor.
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William Muldoon, renumit antrenor, considera nicotina ca cel
mai mare inamic mondial al sãnãtãþii.
Ty Cobb, celebru jucãtor de baschet, spunea: Þigara
paralizeazã creierul, rãpeºte vitalitatea, consumã sãnãtatea ºi
slãbeºte moralul.
În faþa unei asemenea mãrturisiri nu ar fi prea mult sã formulãm,
împreunã cu Tolstoi, întrebarea: De ce oamenii se prostesc cu
tabacul? Încã aºteptãm un rãspuns înþelept la aceastã întrebare.
Un ºef beduin fãcea împreunã cu tinerii din tribul sãu, o bunã
propagandã fumatului, spunând:
Existã trei motive benefice pentru a fuma:
1. Primul, pentru cã fumând suficient, mirosiþi atât de rãu,
încât câinii nu vã vor muºca.
2. Al doilea, deoarece, dacã fumaþi veþi obþine de-a lungul
anilor boalã de plãmâni care vã va face sã tuºiþi chiar dormind ºi
dacã hoþii vã aud tuºind, nu vã vor fura, gândind cã sunteþi treji.
3. Al treilea pentru cã dacã fumaþi atât de mult cât puteþi,
veþi avea multe boli ºi veþi avea privilegiul sã muriþi fiind încã
tineri (nu veþi îmbãtrâni).
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TUTUNUL ªI IGIENA EXTERNÃ
Mulþi declarã cã fumatul este mai dãunãtor decât alcoolul.
Alcoolistul, în ceea ce priveºte daunele pentru sãnãtate, se
prejudiciazã doar pe sine însuºi, în timp ce fumãtorul se
prejudiciazã atât pe sine, cât ºi pe alþii.
În multe autobuze vedem înþeleapta inscripþie începând cu legile
igienei: Fumatul interzis sau Nu fumaþi în acest vehicul.
Interzicerea este binevenitã. Este o binecuvântare pentru sãnãtatea
publicã. Dar neexistând penalizãri, interzicerea valoreazã puþin sau
nimic. Sfidând interdicþia datã în favoarea sãnãtãþii, mulþi nu doar
dintre pasageri, dar ºi ºoferii, încasatorii ºi controlorii, ºi nu numai
civilii, dar ºi oamenii în uniformã - contamineazã aerul interior cu
mirosuri peste mirosuri de fum.
Ce drept au totuºi aceºti indivizi sã contamineze aerul pe care
alþii, nefumãtori, îl respirã? Ce drept au ei de a obliga pe alþii sã
participe la subjugarea în care ei se gãsesc? Ce drept au de a face
pe alþii sã sufere înghiþind fumul lor de þigarã? ªi încã considerã
greºit ca în zilele reci sã se deschidã geamul pentru ca fumul sã
iasã.
De multe ori vedem indivizi în autobuz, metrou sau tren,
aºezându-se alãturi de o doamnã cu un copil în braþe ºi fãrã vreo
noþiune de igienã, fãrã consideraþia dreptului semenului ºi fãrã ruºine,
aprinde o þigarã sau o pipã, otrãvind în mod criminal copilul inocent
de lângã el, cât ºi celelalte persoane din vehicul. ªi ceea ce este
mai revoltãtor este cã pãrinþii de multe ori fac aceasta alãturi de
copiii lor. Se va mira cineva vãzând cum rasa umanã coboarã rapid
pe scara declinului fizic ºi moral?
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Viciul fumatului este o plagã foarte generalizatã.
În magazine, vânzãtoarea serveºte clienþii - cavalerii sau
domniºoarele - fumând.
Frizerul fumeazã în timp ce-ºi îndeplineºte slujba ºi nu întreabã
dacã i se permite aceasta sau nu.
Deja am vãzut într-un restaurant în centrul oraºului Sao Paulo un
bãiat fumând în timp ce servea masa.
Fumeazã brutarul în timp ce frãmântã pâinea, fumeazã bucãtarul
în timp ce preparã mâncarea, fumeazã profesorul predându-ºi ora,
fumeazã farmacistul preparând medicamentele, fumeazã medicul
dând consultaþii.
Dacã fumãtorul are o educaþie rudimentarã scuipã pe jos în toate
pãrþile. Stând în autobuz, metrou, tren, restaurant, sala de aºteptare,
incomodeazã pe alþii cu scuipãrile lui greþoase, stropind pe alþii,
emanând mirosuri respingãtoare, care cauzeazã dureri de cap, iritaþii
ale ochilor, îmbâcsind pe alþii care nu fumeazã.
Dacã fumãtorul este o persoanã educatã, cautã sã evite aceste
aspecte neelegante ºi dezgustãtoare, înghite saliva amestecatã cu sucul
de tabac ºi stomacul, intestinul, ficatul ºi alte organe, sufãr teribil
datoritã acestor necurãþii.
Haina fumãtorului miroase puternic a fum, datoritã fragmentelor
de þigarã ce rãmân în buzunare, în cusãturi ºi cãptuºeli, ºi datoritã
mirosului ce se impregneazã în mod constant.
Patul fumãtorului, în special perna, emanã un miros greu,
caracteristic tutunului.
Dacã fumãtorul foloseºte masa de lucru, sertarele sunt pline de
resturi de þigarã, împrãºtiind un miros greu.
Unghiile ºi degetele de la mâna cu care fumãtorul obiºnuieºte sã
þinã þigara, devin galbene.
La o persoanã distinsã aceste manifestãri dau o impresie rea. La
o doamnã sau domniºoarã dau un aspect neelegant ºi dezgustãtor.
Mustaþa fumãtorului devine galbenã ºi emanã un miros încãrcat
de tutun.
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În aceste împrejurãri copiii primesc sãrutul pãrinþilor cu dezgust.
Respiraþia fumãtorului este insuportabilã.
Dinþii fumãtorului sunt atât de încãrcaþi în special pe latura internã,
încât nici o pastã de dinþi nu reuºeºte sã-i cureþe.
Numai dentistul reuºeºte sã cureþe, cu ajutorul instrumentelor
speciale, murdãria ce se acumuleazã în spatele dinþilor.
Dentistul conºtiincios lãmureºte clienþilor sãi cã aceastã curãþire,
dacã este repetatã de multe ori, afecteazã smalþul dinþilor ºi-i expune
la carii dentare.
ªi când este fãcutã curãþirea, ea þine doar puþin timp, pentru cã
fumul se întoarce imediat sã murdãreascã, dacã fumãtorul nu se
elibereazã de viciul înrobitor.
Limba se încarcã ºi se înnegreºte în centru.
Gingiile sunt de multe ori atacate de cea mai rea alveolitã
dentarã, cu cãderea dinþilor datoritã gingivitei expulzive.
Gâtul este afectat prin cunoscuta rãguºealã a fumãtorului.
Bronhiile ºi bronhiolele, în interiorul plãmânilor, devin
inflamate, secretând mari cantitãþi de mucus ºi producând tuse.
Atacurile de tuse nicotinicã ale fumãtorilor cauzeazã în alþii
impresia tristã ºi înspãimântãtoare cã fumãtorul deja este atacat
de tuberculozã, chiar dacã nu este.
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octorii J. G. Schneedorf ºi I.C.Iby, de la Facultatea de
Medicinã din Northwestern, au fãcut diferite teste ºi
cercetãri, pentru a verifica exact efectul tutunului asupra aparatului
digestiv.
Urmãrind 15 fumãtori ºi 5 nefumãtori au putut sã constate cã
tutunul stimuleazã secreþia salivarã. Aceastã acþiune, totuºi, se
datoreazã iritãrii mucoasei din gurã, deoarece prin injectarea de
nicotinã nu se produc aceste efecte.
Au demonstrat cã senzaþia de foame, în stomac, înceteazã imediat
dupã primele inhalãri de tutun. Sub aceastã influenþã prohibitivã,
senzaþia reapare numai dupã un interval de timp de 15-16 minute
de la ultima þigarã.
Experienþa urmãtoare se referã la timpul de golire de la o masã
în care tutunul a fost folosit înainte ºi dupã.
Pacienþii au fumat cinci sau ºase þigãri înainte ºi imediat dupã ce
au mâncat trei biscuiþi ºi puþin ceai.
Douãzeci ºi doi dintre ei erau purtãtori de ulcer gastric. La câþiva
rezultatul a fost negativ, dar când s-a demonstrat oarecare efect
pozitiv, acesta a fost diminuarea secreþiei gastrice ºi întârzierea
timpului de golire. Autorii acestei experienþe admit cã dacã ar fi
fost folosite alimente solide, tendinþa de reducere a motilitãþii gastrice
ºi reþinere trebuia sã fie mãritã.
Trei pacienþi fumãtori cronici, purtãtori de ulcer gastric, s-au
istovit dupã ce au fumat douã sau trei þigãri ºi au expulzat sonda
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care era folositã pentru a-i alimenta, informând cã pe nemâncate
toleranþa tabacului era foarte redusã.
Observaþiile diferiþilor medici au constatat cã multe persoane
simt alinare a ulcerului gastric, a sindromului ulceros ºi a altor
perturbaþii ale aparatului digestiv, când abandoneazã tutunul.
Apreciind faptul, doctorul Sidney A. Partis, spune cã mulþi medici
deja au observat cã persoane cu simptome ce decurg de la ulcerele
cu recidive, au fost fumãtori învederaþi. El este de pãrere cã dacã
tutunul diminueazã apetitul, aceastã inapetenþã ar putea, la rândul
ei, sã reducã neutralizarea secreþiei gastrice ºi sã constituie un factor pentru continuarea cadrului morbid. Dr. Portis a avut ocazia sã
observe diferite persoane care, datoritã folosirii tutunului sufereau
de constipaþie. Mulþi medici recomandã renunþarea treptatã la fumat,
dar el este de pãrere cã acest obicei trebuie sã fie întrerupt dintr-o
datã.
Mulþi bolnavi de ulcer gastric, chiar cu un tratament lung ºi
perseverent au simþit doar simple beneficii temporare, dar s-au
vindecat imediat când au abandonat complet folosirea tutunului.
Prin experienþele fãcute se vede cã efectul tabacului asupra
organismului este dãunãtor. Un studiu mai aprofundat în special
asupra determinãrii efectului tabacului în compoziþia salivei ºi
sucului gastric produs prin influenþa sa, clarificã mai mult
problema.
Medicii, informeazã Emil Bogen, deja au observat de multe
ori o hiperaciditate gastricã, sau hipersecreþie de suc gastric în
fumãtorii învederaþi, care se atribuie în special efectului nicotinei
asupra centrilor nervoºi, putându-se de asemeni atribui unei reacþii
locale, iritaþiei cauzate stomacului de înghiþirea componentelor
tutunului.
Acþiunea tutunului ca ajutor în reducerea greutãþii corpului este
bazatã pe factori fiziologici deja bine clarificaþi.
Apetitul ºi secreþia consecventã a sucului gastric sunt factori de
importanþã primordialã pentru o bunã digestie.
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Efectul nicotinei ºi al altor substanþe întâlnite în tutun este acela
de a paraliza nervii olfactivi ºi gustativi, diminuând sau înlãturând
gustul reflex, interferând astfel cu digestia.
Al doilea efect al nicotinei este diminuarea activitãþii fermenþilor
salivari care produc digestia de amidon.
Al treilea ºi cel mai serios este influenþa sa care împiedicã nu
numai secreþia ºi activitatea fermenþilor din sucul gastric, dar ºi
miºcãrile peristalice ale stomacului. Cum senzaþia de foame este
rezultatul contracþiilor stomacului, este uºor de înþeles cã fumãtorii
pierd apetitul. Dar cu ce preþ!
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utunul stimuleazã centrul vaso-motor de la baza creierului,
celulele vaso-constritoare ale ganglionilor limfatici ºi glandelor
suprarenale, mãrind secreþia de espinefrinã. Ca urmare a acestui
fapt circulaþia perifericã reacþioneazã la nicotinã producând o
contracþie pronunþatã a vaselor de sânge. Efectul vaso-constrictor
al nicotinei poate fi remarcat indirect la om prin mãrirea presiunii
sanguine, scãderea temperaturii periferice ºi prin diminuarea
volumului în extremitãþile membrelor.
Creºterea momentanã a presiunii arteriale ca urmare a folosirii
tutunului este în general uºoarã ºi tranzitorie, dar dacã fumãtorul
continuã sã se intoxice dupã câtva timp se poate mãri presiunea
sanguinã, aceastã creºtere devenind permanentã.
Cauzele majore de hipertensiune ºi mortalitate datoritã bolilor
aparatului circulator, sunt nicotina ºi intoxicaþia intestinalã. Fiecare
din aceste veninuri este suficient prin sine însuºi ca motiv forte în
cazuri de hipertensiune ºi de deficienþã cardiacã, dar combinate
împreunã ele dãuneazã rinichilor.
Nu este dificil sã înþelegem aceasta. Rinichii sunt adevãrate
filtre având funcþia de a îndepãrta otrãvurile din sânge. Atât volumul
cât ºi calitatea lucrului lor depind de tensiunea arterialã. Cu cât
presiunea va fi mai mare, sângele va circula mai rapid, astfel încât,
când rinichii încep sã oboseascã, datoritã excesului de lucru
presiunea sanguinã se mãreºte, în scopul de a mãri eficienþa lor.
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Acest fapt explicã creºterea imediatã a tensiunii arteriale, care
apare la simpla folosire a þigãrii, nocivã sãnãtãþii, în special sãnãtãþii
inimii, pentru cã tutunul constituie o otravã muscularã. ªi prejudiciul
cauzat de el nu depinde de modul în care intrã în organism, ci de
cantitatea de nicotinã care se absoarbe.
Fumãtorul poate fuma diferite þigãri în continuare fãrã sã priceapã
cã tutunul îi este dãunãtor. Dar o examinare atentã a pulsului, cu
ajutorul unui cardiotacometru, a temperaturii corpului cu un
termometru, a volumului mâinii cu un pletismograf, ºi a tensiunii
arteriale cu un tensiometru, demonstreazã efectele fiziologice la
majoritatea fumãtorilor dupã ce au fumat doar câteva þigãri.
Numeroºi autori au studiat efectul tutunului asupra arterelor
periferice ale organismului uman bazându-se pe faptul de mult timp
stabilit, cã nicotina exercitã o acþiune vasoconstrictoare vizibilã.
Roth, de exemplu, injecta pe cale intravenoasã, 2 mg de nicotinã
ºi mãsura apoi variaþiile de temperaturã ale pielii. S-a dovedit
creºterea accentuatã datoritã vaso-constricþiei produse de nicotinã.
Este evident cã efectul obþinut printr-o injecþie de nicotinã nu se
poate compara în toate privinþele cu efectul actului de a fuma prin
intermediul cãruia nicotina ajunge în circulaþie pe cale pulmonarã.
Dar, oricum nicotina trecând din fumul de tutun în circulaþia sanguinã,
produce o vaso-constricþie.
Alþii au studiat chestiunea analizând schimbãrile verificate în
presiunea sanguinã (vaso-constricþia mãreºte presiunea sanguinã)
ºi de asemeni în capilarele unghiilor, (vaso-constricþia diminueazã
cantitatea de sânge în capilare, fapt ce poate fi evidenþiat cu ajutorul
aparatelor speciale), ºi au constatat cã nicotina exercitã o acþiune
vizibil distructivã asupra circulaþiei periferice.
Emil Bogen, director al laboratorului de cercetãri la Sanatoriul
Olive-View, Los Angeles, California, EEUU, informa:
Existã o boalã extrem de dureroasã a vaselor sanguine de la
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extremitãþi, descrisã prima datã de cãtre Charcot ºi Goldflam, care
cauzeazã claudicaþie intermitentã. Mai târziu Buerger a demonstrat
a fi datoritã unui blocaj de artere ºi vene la extremitãþi, putând
rezulta în gangrenã progresivã, care în general necesitã amputare.
Acest stadiu morbid a fost întâlnit cu mai multã frecvenþã între iudeii
de sex masculin din Europa Orientalã, care fumau þigãri în cantitãþi
mari, cu toate cã unele cazuri au fost întâlnite ºi la femeile de diferite
rase ºi chiar între nefumãtori. Aceastã stare se manifestã aproape
în exclusivitate la marii fumãtori, dar cursul bolii este influenþat
puternic prin continuarea obiceiului de a fuma, conform celor
observate. Deºi boala poate fi atribuitã unor infecþii locale ale
pereþilor vaselor sanguine sau a altor otrãvuri ca ergotoxina în unele
cazuri, sau altã cauzã, nu poate fi pus la îndoialã rolul þigãrii în
agravarea simptomelor.
Boala Raynaud, sau gangrena extremitãþilor, descrie dr.
Francisc de Funcio, este datoritã obstrucþionãrii vaselor ce irigã
acele pãrþi ale corpului. Prima grijã în tratare este eliminarea
fumatului, fãrã de care nu existã posibilitate de ameliorare, oricare
ar fi medicamentele folosite. Aceasta este dovada marii
responsabilitãþi a tutunului în etiologia bolii.
Arterioscleroza este o boalã frecventã,
provocatã de tutun. Ernani Loupes spune
cu privire la aceasta:
Hudchard, gândea cã influenþa sa (a
tutunului) se face simþitã peste tot asupra
arterelor coronariene. Erb, în 14 din
cazurile sale de disbaria-ageoscleroticã, a
gãsit abuzul de fum ca fiind unica noþiune
etiologicã invocabilã.
În mod experimental sunt numeroºi
cercetãtori care au produs leziuni mortale
în animalele de laborator, dupã injecþii
repetate de nicotinã purã, cât ºi de infuzie
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ºi macerare a tutunului ºi în final fumul din arderea acestuia impregnat
în soluþie fiziologicã.
Lesieur ºi dupã el Ball, experimentând cu tabac prizat de
nicotinã, dupã procedeul lui Parent de Genebra, nu a întâlnit leziuni
în animalele de experienþã. Ulterior totuºi Guillain ºi Gy au ajuns la
rezultate diferite. Ceea ce ne pare raþional este cã nicotina exercitã
acþiune preponderentã deºi nu exclusivã.
Dintre alte afecþiuni vasculare
atribuite tutunului, spune Cunha Lopes,
este trombangeita oblinterantã.
Deasemeni se admite cã tabacul produce
spasme vasculare periferice. Este recentã
publicaþia lui C.A.Mayer ºi
W.G.Maddock despre vaso spasma
perifericã. Dacã tutunul ar fi factor
exclusiv acest lucru rãmâne încã de
demonstrat, dar nu suportã dubii cã
obiceiul de a fuma continuu este de multe
ori asociat cu deficienþele circulatorii
progresive. Tabagismul, pag. 21.
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EFECTELE TUTUNULUI
ASUPRA INIMII

F

umul de tutun produce asupra inimii influenþã imediatã,
aceasta datoritã aproape în întregime efectelor fiziologice
ale nicotinei.
Primele ºi cele mai notabile schimbãri care se produc se observã
la puls. Uneori se remarcã o scãdere iniþialã, dar în continuare
urmeazã în general o accelerare bine accentuatã.
Este adevãrat în virtutea acestui fapt cã majoritatea fumãtorilor
învederaþi au un indice al pulsaþiilor mai mare.
Aceastã anomalie se poate verifica în fumãtorii care, în
general, par sã fie normali, dar în majoritatea cazurilor se manifestã
în fumãtorii atacaþi de alte boli, cum ar fi astenia, nevrozele,
tuberculoza, etc.
Numai o þigarã este suficientã pentru a contracta toate vasele
sanguine din corp. Dr. Alexis Carrel a constatat cã fumul de la o
singurã þigarã este suficient pentru a contracta cele mai mici vase
capilare ale picioarelor. Rezultã din aceastã contractare cã inima
este forþatã la o funcþionare mai acceleratã ºi laborioasã pentru a
împinge sângele prin arterele contractate. Acest efort apare clar
în examenele electrocardiologice. Institutul de Prelungire a Vieþii
din SUA, care face anual mii de asemenea examene, considerã
folosirea ºi abuzul de tutun ca fiind cauza preponderentã a multor
angine cardiace ºi a bolii lui Buerger, o obstrucþie dureroasã a
vaselor sanguine contractate de la extremitãþile corpului.
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Tutunul provoacã constricþia vaselor sanguine ºi creºte presiunea
arterialã. Cu timpul se produc transformãri în structura aparatului
circulator. Þesutul elastic suferã sclerozare patologicã ºi se reduce
diametrul vaselor ceea ce face dificilã trecerea sângelui. Ca ºi
consecinþã a deficienþei capacitãþii propulsoare a arterelor, activitatea
inimii creºte mult. Acest efort superior forþelor ei face ca muºchiul
cardiac sã se hiperatrofieze ºi imediat dupã aceea sã intre în
insuficienþã propriu zisã. De aici decesele neaºteptate ºi neexplicate
pentru membrii familiei. Infarctul miodardic, care ucide indivizii în
deplinã vitalitate, îºi are originea în reaua funcþionare a arterelor
care hrãnesc inima. Dr. Francisco de Fuccio, Tutunul, pag. 29
Emil Bogen, Directorul Laboratoarelor de Cercetãri ale
Sanatoriului Olive View, Los Angeles, California, Statele Unite, a
studiat efectul tutunului asupra organismului ºi a expus urmãtoarele:
Cea mai caracteristicã iregularitate cardiacã atribuitã tutunului
constã în manifestarea de contracþii premature sau extrasistole.
Adesea acestea nu produc simptome, dar uneori sunt atât de
frecvente ºi puternice, cã dau naºtere la simptome locale ºi altele,
aºa cã se produce o stare rea datoritã acelor palpitaþii ºi bãtãilor
insuficiente cauzate de extrasistole.
Aritmiile datoritã tutunului
sunt în principiu trecãtoare,
având loc uneori cu precizia
unei experienþe de laborator,
dupã administrarea unei
anumite doze de tutun.
Totuºi dupã mult timp de la
contactarea obiceiului de a
fuma, ele pot sã se instaleze
ºi sã persiste pentru un timp
considerabil, chiar dupã
renunþarea la fumat. S-a
acuzat folosirea excesivã a
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þigãrilor în armatã, ca determinând o mare proporþie de nevroze
cardiace sau tulburãri în funcþiile inimii, întâlnite la soldaþi ºi
caracterizate în special de aceste iregularitãþi.
Mai alarmante sunt durerile manifestate uneori, denumite angina fumãtorilor sau falsa anginã care survine dupã ce se fumeazã
în exces ºi dispar cu încetarea folosirii tutunului. Unele din ele au
fost atribuite unei nevralgii a nervilor cutanaþi sau a plexului nervos
ce înconjoarã aorta sau la hipersensibilitatea altor centri nervoºi,
ca rezultat al acþiunii nicotinei asupra celulelor nervoase. De multe
ori se poate confunda cu adevãrata anginã pectoralã ºi sã
îngrozeascã atât bolnavul, cât ºi medicul sãu, pânã ce se determinã
adevãrata naturã a acestei stãri.
Când aceºti bolnavi renunþã la tutun, dispare unul din factorii
care favorizeazã producerea acestor atacuri, chiar dacã continuã
sã persiste leziunea organicã, ei putând supravieþui altor accese ºi
pânã când unul se va dovedi fatal.

Fumul de tutun produce asupra
inimii influenþã imediatã, aceasta
datoritã aproape în întregime efectelor
fiziologice ale nicotinei.
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EFECTELE TUTUNULUI
ASUPRA
APARATULUI RESPIRATOR

O

rganele respiratorii nu scapã de acþiunea distrugãtoare a
tutunului. Multe autoritãþi strãine descriu nenumãrate cazuri
de bronºitã provocatã de tutun, mãrturisind cã boala a fost vindecatã
doar dupã îndepãrtarea viciului.
Un studiu fãcut de câtva timp cu intenþia de a cerceta efectele
tutunului asupra organismului, studiu acesta fiind finanþat de o mare
companie de tutun, a avut rezultat cã într-o clinicã au fost gãsiþi
circa 100 de pacienþi cu simptome clar atribuite iritaþiei provocate
de folosirea fumului ºi în aproximativ 75% din aceºti pacienþi s-a
verificat existenþa unei stãri congestive a faringelui ºi laringelui.
Schrumph Pierron, în lucrarea sa Tutunul ºi eficienþa fizicã,
afirma cã laringita la fumãtori este un fapt atât de cunoscut, încât
nu trebuie descris.
Statisticile dovedesc cã în SUA tuberculoza între fumãtori este
de 2 ori mai frecventã decât între nefumãtori.
Foarte semnificative sunt rezultatele obþinute în ultimul timp dupã
cercetãrile fãcute în Anglia ºi SUA, în jurul probabilitãþii faptului cã
fumul provoacã cancerul pulmonar. Urmeazã un capitol special
despre aceastã problemã.
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TUTUNUL PRODUCE CANCER
PULMONAR

Î

n 1933 când populaþia din SUA era de 125 milioane de
locuitori, consumul de þigãri era de 100 de miliarde,
aproximativ un sfert de pachet pe zi de persoanã, calculându-se cã
jumãtate din populaþie fuma. În 20 de ani populaþia a crescut la
160 milioane ºi consumul de þigãri a crescut la 420 de milioane,
ceea ce dã o medie zilnicã de mai mult de trei sferturi de pachet
pentru fumãtor.
Propaganda fabricanþilor de þigãri este fãrã dubii una din
cauzele acestei creºteri gigantice.
Geniile de propagandã, tehnicienii de publicitate, spunea
cineva, nu lasã nici o minciunã nespusã, nici un truc înºelãtor
neexperimentat, ºi nici o persoanã neatinsã, indiferent de vârstã
sau sex. Ei câºtigã o victorie glorioasã: consumul þigãrilor s-a
mãrit de patru ori; ºi în timpul acestei perioade decesele cauzate
prin cancer de plãmâni au crescut de ºase ori mai mult, de la
3.409 în 1933, la peste 22.000, în 1953 (în Statele Unite).
Alarma a fost datã prin investigatorii americani ºi europeni, de
mai mult de 20 de ani când acele curbe periculoase de consum de
þigãri ºi de mortalitate cauzatã de cancer pulmonar au început
marºul lor paralel în sus; þigãrile ar fi trebuit definitiv incriminate ºi
eliminate, deja de mult timp.
Motivul pentru care aceast lucru nu a avut loc este cã, pânã nu
de mult timp, studiul efectului viciului þigãrii asupra sãnãtãþii umane
a fost fãcut în mod vitreg de cãtre cercetãtorii cancerului, în timp
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ce industria þigãrilor era o vacã preasfântã pentru presã, radio ºi
organele reglementatoare ale guvernului (nord american).
Dupã cum am vãzut, în 1953 existau circa 22.000 cazuri de
deces prin cancer de plãmâni, în Statele Unite. Au murit circa
19.000 bãrbaþi ºi 3.000 femei. Aceasta se explicã prin faptul cã
obiceiul de a fuma este mai rãspândit între bãrbaþi decât între femei.
De ani de zile au fost fãcute experienþe de laborator ºi investigaþii
clinice care indicã obiceiul de a fuma ca fiind principala cauzã de
cancer de plãmâni ºi de alte boli cardio-vasculare care scurteazã
viaþa.
Dr. Horace Joules, director al Centrului Medical de la Spitalul
din Middlesen, Anglia, unde au fost fãcute primele ºi cele mai
bune cercetãri în jurul viciului tutunului ºi cancerului de plãmâni,
a declarat cã, în 1952 au murit în Anglia 14.218 persoane de
cancer la plãmâni, ºi a accentuat cã nu existã nici cea mai micã
umbrã de îndoialã între oamenii de ºtiinþã britanici cã tutunul
cauzeazã cancerul de plãmâni.
Raymond Cartier reafirmã ceea ce Dr. Ernest Wynder a spus
la un Congres al Dentiºtilor din New York: Consumul masiv ºi
prelungit de þigãri mãreºte de 20 de ori riscurile cancerului
pulmonar.
Dr. Alton Ochsner, chirurg renumit în Statele Unite, specialist
în operaþiile plãmânilor, declarã:
La începutul carierei mele eu nu vedeam decât un cancer de
plãmâni la fiecare patru ani. În ultimii cincisprezece ani, am vãzut
mii. În 1970, un american din doisprezece sau cincisprezece îl
va avea. Este convingerea mea cã aceastã creºtere uimitoare este
consecinþa creºterii consumului de þigãri; factorul cancerigen
întâlnindu-se în tutun.
Se afirmã cã pata galbenã care apare pe batistã, aspirându-se
fumul, nu este nicotina, dar este un gudron al cãrui element principal este benzopirenul. În modul de a vedea al multor erudiþi în
aceastã problemã, gudronul este legat de apariþia cancerului. Astfel,
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ei atribuie gudronului conþinut în tutun cancerul care apare la buze,
limbã, în gurã, în plãmâni, la fumãtori.
Au fost fãcute multe investigaþii asupra multiplelor ºi complexelor
produse eliberate prin arderea tutunului ºi desemnate prin numele
generic de gudroane. Acestea invadeazã gura, laringele ºi plãmânii.
Se depoziteazã în þesuturile pulmonare. Aºadar în principal între
fumãtori cancerul de plãmâni face dezastre.
Din 1000 de cazuri studiate de Dr. Ernest Wynder, numai 15
nefumãtori erau afectaþi, în timp ce restul de 985 erau persoane
ce fumau.
Asociat oncologului Dr. Wynder, chirurgul Dr. Evarts E. Grahan,
cu ajutorul unui aparat ingenios de a face animalele sã fumeze, a
semãnat dupã voinþã cancer de piele în animale, prin intermediul
gudronului din fum. ªi, ca rezultat al experienþelor sale a pronunþat
o frazã istoricã: Stabilim, dincolo de orice dubiu, cã existã în þigãri
o oarecare substanþã care poate genera cancerul.

50

Tutunul ºi sãnãtatea - Alfons Balbach

18

TUTUNUL PREJUDICIAZÃ
CAPACITATEA DE LUCRU

N

icotina acþioneazã asupra mecanismului prin care glandele
suprarenale dau energie ficatului ºi muºchilor. Fumãtorul
are impresia cã se reînsufleþeºte când aprinde o þigarã. Dar el
primeºte numai aceeaºi cantitate de energie iluzorie, ca ºi cea
provenitã din cocainã, heroinã, marijoana etc.
Toate aceste droguri stimuleazã glandele ºi cauzeazã creºterea
momentanã de zahãr în sânge. Stimulat prin nicotinã, organismul
consumã zahãrul mai rapid, ºi atât inima cât ºi organele respiratorii
ºi tensiunea sângelui funcþioneazã în marº accelerat.
Organismul unui fumãtor devine teribil epuizat la sfârºitul unei
zile în care el a fumat douã pachete de þigãri. Nervii ºi celulele
slãbite determinã istovire ºi iritaþie.
Fumãtorul învederat suferã de o senzaþie de obosealã cronicã.
El este obligat sã cearã din nou energia împrumutatã, prin mãrirea
dozei ce îi este impusã prin tutun. Mâncarea are pentru el miros
de cârpã murdarã. Nu se hrãneºte corect.
Capacitatea de lucru se resimte enorm prin folosirea þigãrii ,
afirmã Dr. Francisco de Funccio.
În funcþiile unde sunt necesare persoane care lucreazã rapid ºi
precis, cei ce nu fumeazã, sunt de preferat.
S-a ajuns la concluzia, dupã statistici minuþioase, cã 88% din
erorile în birouri comerciale sunt practicate de fumãtori.
Media absenþelor la lucru, anual, este urmãtoarea: nefumãtorii
- 6 zile, fumãtorii - 48 de zile. Tutunul, pag. 35
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TUTUNUL
DIMINUEAZÃ
RANDAMENTUL MUSCULAR

D

r. W.P.Lombard, de la Universitatea din Michigan, Statele
Unite, a fãcut cu ani în urmã o serie de experienþe pentru a
verifica efectele tutunului asupra activitãþii musculare ºi a obþinut
urmãtoarele rezultate:
Registrul acestor observaþii succesive, informeazã el,
evidenþiazã cã efectul charutului (trabucului) moderat de puternic,
diminueazã activitatea pe care un pacient este capabil sã o depunã,
de la 10,4 kilogrammetri la 2,1 kilogrammetri. Au urmãrit
deasemeni aceasta la o orã din zi în care forþele în general cresc.
Influenþa tutunului se fãcea simþitã încã cinci minute dupã ce pacientul
începea sã fumeze, ºi creºtea în timpul orei când el fuma.
Efectul depresiv începea sã disparã imediat dupã ce se termina
charutul. O considerabilã ameliorare apãrea
în timpul urmãtoarelor 11 minute, dar numai
la 72 minute dupã ce charutul a fost pus la
o parte forþele se refac complet. Journal
of Physiology, vol. XIII, pag. 4.
Emil Bogen, de la Sanatoriul Olive
View, Los Angeles, EEUU, expune
urmãtoarele:
S-a observat deja în nenumãrate studii
cinematografice o cãdere imediatã a
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eficienþei fizice ca o consecinþã a
practicãrii fumatului. S-a
evidenþiat diminuarea capacitãþii
musculare mãsuratã cu ajutorul
ergografului; în acelaºi timp
fumãtorii se istoveau mai repede
ºi capacitatea lor de lucru se
diminua. Au fost dovedite în parte
aceste observaþii, prin accelerarea
acþiunilor respiratorii ºi
diminuarea rezistenþei rezultate
prin efectul nicotinei în circulaþie ºi prin experienþa sa personalã de
antrenare a atleþilor, ceea ce a fãcut ca majoritatea întreprinzãtorilor
ºi directorilor tehnici sã insiste pentru suprimarea folosirii tutunului
cel puþin în timpul competiþiilor, ºi nu pentru oarecare scrupule
morale sau estetice în legãturã cu acest viciu... Repetate investigaþii
în acest domeniu ... au confirmat observaþia obiºnuitã cã tutunul
prejudiciazã candidaþilor la competiþiile atletice, ca ºi celor care se
prezintã ca ºi concurenþi în alte câmpuri de activitate.
Citãm din cartea Tutunul ºi efectele sale, pag. 23, interesante
declaraþii ale unui fost campion mondial de box, Gene Turney:
Au trecut deja mai mult de 13 ani de când am încetat sã fiu
campion mondial de box. Totuºi, dacã Joe Louis se compromite
sã fumeze douã pachete de þigãri pe zi, timp de ºase luni, îmi iau
obligaþia de a-l învinge. Este incredibil, totuºi, ca Joe sã fie atât de
neghiob sã accepte aceste condiþii ale provocãrii mele. Nici un
jucãtor de box, nici un atlet nu fumeazã în timpul antrenamentului,
pentru cã ºtie foarte bine cã atunci când nervii, muºchii, inima,
creierul sunt în colaborare într-un efort suprem, cum este cazul
unei partide de box, fumãtorul este întotdeauna primul care cade.
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EFECTELE TUTUNULUI ASUPRA
SISTEMULUI NERVOS

I

ntelectualii îºi istovesc materia cenuºie a creierului lor, lãsând
aproape în absolut repaus forþele lor fizice, în timp ce
muncitorul este victima epuizãrii corporale. Puþini sunt muncitorii
care îºi exercitã inteligenþa lor ºi mult mai puþini sunt intelectuali
care fac exerciþii fizice. Dezechilibrul funcþional este totuºi una din
problemele lumii civilizate din acest secol.
Intelectualii care zilnic îºi storc celulele nervoase pentru ca din
ele sã facã sã rãsarã ideile care sunt necesare pentru a le schimba
pentru glorie sau bani, recurg frecvent la folosirea abuzivã de
excitante fictive, ca alcool, cafea sau tabac. Acesta din urmã
întâlneºte teren propice pentru a exercita acþiunea sa nefastã asupra
sistemului nervos epuizând comerciantul, industriaºul sau
profesionistul modern.
Meritã sã fie citate aici cuvintele dr. E. Lavalle Carvajal:
Fumãtori constanþi (care eram) de la vârsta de zece ani, la
începutul studiilor noastre medicale deja ne preocupa teama de
relele pe care viciul ar putea sã ni le producã. De atunci pânã acum
am urmãrit cu atenþie efectele produse prin tabac în organismul
nostru. Am adunat ºi am notat, de la colegii noºtri fumãtori,
simptomele stranii simþite de majoritatea dintre ei. În practica noastrã
profesionalã nu am renunþat la a folosi toate ocaziile de a observa
ceea ce ni se prezintã. Pe baza acestora considerãm tutunul ca
fiind un depresor al sistemului nervos. Pentru cã aceastã acþiune
cronicã, depresivã, se manifestã clar, se cere o susceptibilitate
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specialã fumãtorului, o predispoziþie bine determinatã, ce se petrece
la nivelul intelectual al celui ce abuzeazã de tutun.
Orice cadru simptomatic al tabagismului îl întâlnim reprodus în
neurastenie. Nu credem cã existã date sau observaþii suficiente
pentru a le introduce în catalogul neurasteniei tabagice, dar putem
sã afirmãm, atât cât ne permite experienþa noastrã proprie, noi
care suferim de aceastã boalã, cã multe simptome se agraveazã
sub influenþa nicotinei...
Portier a demonstrat cã nicotina acþioneazã cu predilecþie asupra
sistemului nervos al insectelor, asupra cãrora are o acþiune
convulsivã.
Blatin ºi Garnier au probat, conform referinþei lui Poucel, cã
tulburãrile circulatorii ºi respiratorii remarcate în câini intoxicaþi prin
nicotinã, se constatã la intoxicaþiile centrilor nervoºi.
Acþiunea nicotinei asupra celulelor nervoase este cunoscutã deja
de mult timp. La ea au recurs fiziologi pentru a studia disocierea
funcþionalã a fibrelor nervoase.
Tinel, în cartea sa despre sistemul nervos vegetativ, amintea
studiile lui Langley cu privire la efectele paralizante ale nicotinei
asupra celulelor nervoase ganglionice ale sistemului simpatic. În
virtutea acestei acþiuni Langley a putut sã studieze arhitectura intimã
a simpaticului ºi sã fixeze pentru fiecare sistem de fibre nervoase,
sediul sinapselor ganglionare.
Din cartea Tutunul ºi efectele sale, citãm urmãtoarele:
Doctorii Vas ºi Pandi din Leipzig, Wladylchko din Leningrad,
Guillain ºi Gy din Paris, L.P.Clark din Boston, au verificat leziunile
în sistemul nervos, care au ca urmare degenerarea celulelor
nervoase ca o consecinþa a tabagismului cronic.
Doctorii Bresler de la Universitatea Yale, Van Franck Hochwort
din Leipzig, Nothalgen din Berlin, Kellogg din Battle Creek ºi alþii,
au demonstrat cã fumul provoacã perturbaþii nervoase profunde...
Cazurile de epilepsie cauzate prin tutun au fost observate de
cãtre doctorii Bremer din Saint Louis, C. Ballet din Paris, Redlich
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din Leipzig, Dybay din Budapesta, Gowers din Londra ºi Kees
din Takoma Park.
Neurastenia matinalã
Existã un tip de neurastenie care poate fi numit neurastenie
matinalã. De aceastã neurastenie, afirma Prof. Antonio Valeta,
suferea Charcot. A. Mathiu afirma cã, atunci când se bea ºi se
fumeazã pânã la ore târzii din noapte, se observã, la trezirea în
ziua urmãtoare, o obosealã, o depresie generalã, durere de cap,
inapetenþã, ameþealã. Nu este totuºi necesarã o cantitate enormã
de alcool ºi tutun pentru a obþine aceste rezultate, afirmã Prof.
Valeta, mãrturisind cã tutunul este suficient, mai ales când se petrec
câteva ore într-un mediu rãu ventilat. Activitatea intelectualã,
însoþitã de un oarecare numãr de þigãri fumate într-un mediu închis
(neventilat) sunt suficiente pentru a transforma un individ în
neurastenic matinal.
Cefalalgia
În primele ore ale dimineþii sau în timpul zilei fumãtorul simte o
greutate în cap; simte o undã sanguinã bãtând la cea mai micã
miºcare, în regiunea frontalã, temporalã sau occipitalã; simte
palpitaþii dureroase în tâmple, asupra orbitelor ºi în ceafã, sincronizate
cu palpitaþii ale inimii, descrise ca semne de
neurastenie.
Insomnia
Cu neurastenia provocatã de cãtre
tutun, este asociatã de asemeni insomnia,
care contribuie gradat la slãbirea generalã
a organismului.
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TUTUNUL AFECTEAZÃ VEDEREA

D

eja de sute de ani se ºtie faptul cã tutunul afecteazã vederea,
putându-se ajunge pânã la orbirea completã. El produce
în principal la fumãtorii învederaþi, o boalã de ochi ce se numeºte
ambliopie.
Ambliopia tutunului, dupã cum este cunoscutã în mod obiºnuit,
se caracterizeazã printr-o pierdere gradatã sau bruscã a acuitãþii
vizuale, în principal în câmpul central de vedere ºi ea este mai
accentuatã pentru obiectele colorate. Aceastã pierdere poate
progresa pânã la punctul de a pierde definitiv vederea. Bolnavul se
plânge de o diminuare a vederii, de o ceaþã în faþa ochilor, care nu
este atenuatã prin ochelari ºi de multe ori se accentueazã cu o
claritate puternicã. Acuitatea poate fi diminuatã considerabil înainte
ca bolnavul sã recurgã la tratament. Ambii ochi sunt în general atinºi
în acest mod, dar avem deja exemple referitoare la efecte inegale
ºi unilaterale.
Majoritatea cazurilor descrise s-au verificat la adulþi de sex
masculin ºi de culoare albã, fumãtori de cachimbo sau charutos,
dar deja se întâlnesc cazuri între cei care obiºnuiesc sã fumeze
pipã, sã mestece tutun sau sã fumeze þigãri. Leziuni similare deja
au fost descrise la câini, berbeci sau cai, ca rezultat al administrãrii
prelungite sau repetate a unei mari cantitãþi de tutun. Faptul cã la
femei acest lucru se întâmplã mai rar îºi are explicaþia în faptul cã
mai puþine femei fumau în trecut, dar deja au fost citate multe cazuri
la femei fumãtoare, ceea ce demonstreazã cã acest fapt nu este
influenþat de vreo diferenþã de sex. Victimele acestei boli deja au
folosit tutunul în general mai mult de cincisprezece ani înainte de a
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simþi acest efect, dar avem cazuri la care apare acest inconvenient
dupã o perioadã mai scurtã. Se ºtie cã alcoolul ºi alte substanþe
produc de asemeni stãri similare, dar numãrul mare de exemple al
celor ce sufãr de ambliopie de tutun, la indivizi care se abþin de la
alcool, demonstreazã cã nu este necesar ca aceste toxine sã fie
asociate pentru ca boala sã se manifeste (tutunul este suficient).
O dovadã mai puternicã cã tutunul este cauzator de aceastã
boalã este faptul cã ea cedeazã foarte uºor dupã renunþarea de la
fumat, sau, în anumite cazuri cu simpla diminuare a cantitãþii folosite,
ca ºi prin faptul cã boala recidiveazã când din nou se foloseºte
tutunul în cantitãþi mai mari. Se poate presupune cã acþiunea
fiziologicã a nicotinei agraveazã simptomele chiar dacã la început
nu le-a cauzat; dar restabilirea completã, anatomicã ºi funcþionalã,
care se efectueazã în cazul ambliopiei tutunului dupã interzicerea
acestuia, încã în absenþa oricãrui alt tratament, dã un motiv pentru
a gândi cã aceasta va fi mai mult decât o simplã uºurare a
simptomelor. Emil Bogen
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ulþi investigatori s-au preocupat de efectele tutunului
asupra facultãþilor mintale.
Bertillon ºi Constan au demonstrat cã tutunul este o otravã pentru
inteligenþã, prin experienþele pe care le-au fãcut cu elevi fumãtori ºi
elevi nefumãtori la ªcoala Politehnicã din Paris.
Maurice de Fleury a fãcut un studiu în acest sens, ºi l-a publicat
sub titlul de Efectele tabacului asupra sãnãtãþii scriitorilor, reunind
în aceastã lucrare numeroase observaþii interesante.
Emil Bogen explica, ceea ce deja am amintit anterior:
Deja au fost descrise cu insistentã prejudiciile asupra
inteligenþei în general, în special între tineri, ca rezultat al folosirii
tutunului; ºi numeroasele confruntãri ale registrelor ºcolare, sau
ale rezultatelor testelor mentale, sau ale altor examene la care au
fost supuºi fumãtorii ºi nefumãtorii, descopãr în unanimitate o
accentuatã superioritate a nefumãtorilor... ªcolile publice primare,
cursurile secundare ºi academiile superioare, ca ºi grupurile de
muncitori în diferite ramuri industriale, au contribuit la evidenþierea
clarã ºi de nezdruncinat a faptului cã efectul tutunului diminueazã
capacitatea intelectualã.
Unul din efectele observate mai frecvent, asupra sistemului
nervos central, ca urmare a folosirii excesive a tutunului, este slãbirea
memoriei, fie ocazionatã de lapsusuri pasagere, fie stabilizarea
uneori a unor amnezii pronunþate. Aceasta s-a demonstrat la copii,
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ºi poate fi un important factor de diferenþã observatã în confruntãrile
competitive ºcolare, ºi altele, între fumãtori ºi nefumãtori. Înlãturarea
obiceiului de a fuma, în aceste cazuri, face în general memoria,
dupã cum se afirmã, sã se întoarcã la un stadiu normal, în timp de
câteva luni.
Dintre facultãþile mintale, memoria este, fãrã dubii, cea care
suferã cel mai mult. Fumãtorul nu este capabil sã facã mici eforturi
mintale fãrã a provoca excitaþie, aprinzând o þigarã, fãrã de care
memoria sa pare cã nu vrea sã se trezeascã. Slãbirea memoriei va
deveni din ce în ce mai pronunþatã, dacã victima continuã sã se
intoxice.
Cu timpul, se manifestã în fumãtor o lipsã progresivã de
perseverenþã în executarea eforturilor mintale. Puterea sa de voinþã
se slãbeºte. Tãria sa de caracter descreºte. El devine oscilant în
atitudine ºi în decizii. Devine nestatornic. Frecvent are loc o
schimbare în dispoziþia sa caracteristicã. Este fie apatic, fie impulsiv.
Binet, în baza unui meticulos studiu, a publicat o lucrare intitulatã:
Este tutunul o otravã pentru creier?, în care expune urmãtoarele
concluzii:
1. Simpla fumare de tabac exercitã prin nicotinã o influenþã
asupra circulaþiei cerebrale, mãrind considerabil greutatea
creierului.
2. Nicotina produce leziuni în celulele creierului, aceasta
fiind doveditã în diferite împrejurãri. Aceste leziuni sunt
reprezentate prin cromatolizarea ºi vacualizarea celulelor.
3. Nicotina are o acþiune evidentã asupra memoriei, în principal asupra capacitãþii de concentrare.
Cei care practicã viciul fumatului au experimentat iniþial o uºoarã
euforie, aceasta fiind substituitã dupã un timp cu melancolie, tristeþe
ºi idei deprimante.
Walter Gilwill Borchers, în cartea sa Tutunul ºi efectele sale,
prezintã:
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Nici o statisticã nu este mai întunecoasã ca cea pe care
cercetãtorii ne-o prezintã, privind efectul fumatului asupra creierului.
Observaþiile fãcute între studenþii din sute de grupuri ºcolare,
gimnazii, universitãþi, dovedesc într-un mod pozitiv cã fumatul, nu
numai cã debiliteazã fizic, dar de asemeni slãbeºte memoria ºi
întârzie progresul intelectual.
Prezentãm în continuare, statistica adunatã doar de la câteva
ºcoli, care se combinã perfect cu sute de alte cazuri în învãþãmânt.
În ºcolile publice din oraºul Malden, America de Nord, cu
cooperarea profesorilor, s-au fãcut observaþii atente ºi prelungite
la elevi, obþinându-se urmãtoarele rezultate:
Caracteristici fizice
Atrofiaþi
Slabi
Palizi
Debili (slabi)
Bolnavi
Cu dureri de cap
Infirmitãþi ale ochilor
Nervoºi

Fumãtori

Nefumãtori

15
12
20
12
10
14
7
22

2
1
0
0
1
1
0
1

Caracteristici mintale
Ignoranþi (proºti)
Incapabili de a gândi
Atrofiaþi mental
Neglijenþi
Memorie slabã
Raþionare slabã

24
31
12
35
23
29

1
0
0
0
0
1
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Caracteristici morale

Fumãtori

Nefumãtori

Voinþã fragilã
Laºi
Mincinoºi
Degeneraþi
Care vorbesc urât
Care au o influenþã rea
Neascultãtori
Nerespectuoºi
Chiulangii

32
15
16
7
12
15
18
11
16

1
0
0
0
0
0
1
0
0

Scandalagii
Neatenþi

34
17

0
0

Statistica la ºcolile publice din Bloomington, Indiana,
demonstreazã cã pânã la al optulea an la un grup ºcolar, între
elevii aceleiaºi clase, fumãtorii sunt totdeauna cu unul sau doi ani
mai în vârstã decât cei care nu fumeazã.
De la clasa a opta în continuare, mulþi dintre cei care fumeazã
devin triºti ºi pãrãsesc ºcoala pentru a-ºi procura serviciu.
Respingerile (la examene) primesc urmãtoarele procente:
Nefumãtori
Fumãtori moderaþi
Fumãtori profesioniºti
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29%
61%
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Din observaþiile în 1400 gimnazii nord americane, rezultã:
Note mici
Fumãtori
79%
Nefumãtori
21%
În aceste gimnazii au fost respinºi de douã ori mai mulþi fumãtori
decât nefumãtori.
Doctorul Artur Dumont Bush, profesor la Facultatea de
Medicinã din Vermont, a supus diferite grupe de studenþi la
medicinã la zeci de experienþe, dovedind astfel cã folosirea
tutunului diminueazã cu 10,5% eficienþa intelectualã. Acelaºi medic
a fãcut 100 de experienþe cu 15 alþi elevi ºi a constatat cã tutunul
cauzeazã întârziere în reacþiile cerebrale, variabilã între 10 ºi 20%.
Note insuficiente
Doctorul J. Rosselyn Earp, dupã lungi ºi atente studii, prezintã
urmãtoarele procentaje la studenþii care nu reuºesc sã obþinã note
suficiente pentru a primi diploma gimnazialã:
Nefumãtori
Fumãtori moderaþi
Fumãtori împãtimiþi

9%
28%
63%

În ultimii 50 de ani, la Universitatea din Harward, nici un
fumãtor nu a obþinut cea mai bunã notã din clasã.
La marea Universitate din Columbia, care are mai mult de
30.000 de elevi, 95% dintre cei care posedau menþiunile de onoare
nu fumau.
Doctorii Dieperris Paix ºi Legrain din Paris, Toporkoff din
Leningrad, Ziehn din Edinburg ºi alþii, au fãcut nenumãrate cercetãri
pe creierul fumãtorilor învederaþi ºi au constatat multe cazuri de
perturbãri mintale, halucinaþii, psihopatii.
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a Universitãþile din Yale ºi Amherst, în Statele Unite, s-a
verificat cã studenþii nefumãtori reuºesc sã se dezvolte mai
mult în greutate, înãlþime, dezvoltare toracelui ºi a capacitãþii
pulmonare.
Profesorul Pack, de la Universitatea din Utah, Statele Unite,
a constatat cã atleþii fumãtori dau pe faþã evidente inferioritãþi în
comparaþie cu atleþii nefumãtori.
Doamna Margarida F. Bilz, conferenþiarã la Societatea Creºtinã
de Moderaþie a Femeilor, a spus la o ºcoalã publicã din Baltimore, Maryland, Statele Unite:
Când eram în Paris, cu mulþi ani în urmã, am cunoscut un
bãrbat care vindea cãþei foarte mici. Mama acestora, deºi era
micã, era de mãrime normalã. Am întrebat acest domn de ce erau
atât de anormali cãþeii acestei cãþele ºi ce le-a fãcut.
La început s-a temut sã-mi spunã, temându-se cã eu voi divulga
secretul sau voi deveni o concurentã a sa. Apoi, dupã o conversaþie
prietenoasã s-a hotãrât sã-mi satisfacã curiozitatea, în scopul
studiului pe care doream sã-l fac. Atunci, cu multã precauþie mi-a
destãinuit secretul procedeului pe care-l adoptase:
- Puneþi puþinã nicotinã în mâncarea pe care le-o daþi când sunt
încã mici. Veþi mãri aceastã cantitate gradat ºi în acest mod ei nu
vor mai creºte.
- Dar nicotina nu-i omoarã? - am întrebat.
- O, da, mulþi mor, dar obþin preþuri rezonabile pentru cei care
supravieþuiesc.
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Era dispus de a sacrifica viaþa multora dintre cãþeii sãi pentru un
lucru care-i oferea ceva pentru a supravieþui.
Pe strãzile noastre existã sute de tineri care se învenineazã cu
nicotina din þigãri.
- Dar nicotina nu omoarã? am întrebat.
- O, da, mulþi mor; dar fabricanþii de þigãri continuã sã fabrice
pentru a se îmbogãþi.
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r. Raymond Pearl, de la Universitatea John Hopkins, întrun studiu publicat în 1929, a dovedit cã fumãtorii mor mai
devreme decât nefumãtorii.
Statistici precise aratã cã numai 46 % din fumãtorii învederaþi
ajung la vârsta de 60 de ani, în timp ce, între fumãtorii moderaþi,
61 % ating aceastã etate ºi între nefumãtori procentul este de 66 %.
Din aceste date se desprinde ideea cã un individ care fumeazã
un pachet de þigãri pe zi, îºi scurteazã viaþa într-o proporþie de 34
minute pentru o þigarã, sau 12 ore ºi 45 minute pentru un pachet.
O þigarã costã deci, puþin mai mult de jumãtate de orã din viaþã.
Fiecare fum inspirat pentru un fumãtor înseamnã scurtarea
propriei sale vieþi.
Dr. Raymond Pearl, pe care deja l-am menþionat, a clarificat
cã dintre 100.000 fumãtori învederaþi, care fumeazã mai mult de
10 þigãri pe zi, 53.774 nu au ajuns sã trãiascã pânã la vârsta de 60
de ani. Totuºi la 100.000 abstinenþi, numai 43.436 nu ating aceastã
etate. Folosirea tutunului, spunea el, este strâns legatã de
scurtarea vieþii. Chiar dacã individul fumeazã prudent, are mult
mai puþinã probabilitate de a atinge vârsta de 60 de ani, în
comparaþie cu unul care niciodatã nu a fumat. Fumatul este un proces
de sinucidere lentã, dar sigurã. Prudent este, deci, sã nu se fumeze
niciodatã.
Bazat pe calcule efectuate pe cca 7000 cazuri, în Statele Unite,
Dr. Raymond Pearl afirma cã:
1. dintre nefumãtori 33% mor pânã la 60 de ani, ceea ce
semnificã faptul cã 67% depãºesc aceastã etate;
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2.
3.

dintre fumãtorii moderaþi, 38% mor pânã la aceasta vârstã;
dintre fumãtorii învederaþi, 54% mor pânã la aceastã
vârstã.

Steinham ºi Gruderman afirmã cã marii fumãtori au mai puþine
ºanse de a ajunge pânã la 60 de ani, decât abstinenþii. Ei cred cã
circa 37% dintre cei care mor între vârsta de 30 ºi 60 de ani,
puteau sã mai trãiascã dacã nu ar fi fumat.
În continuare citãm din A Gazeta din 13 septembrie 1954,
câteva date statistice extrase de cãtre doctorii Hammond ºi Horn:
Dintre bãrbaþii care au fumat un pachet de þigãri pe zi, sau mai
mult, timp de câþiva ani, 745 au murit, cu 319 mai mult decât cei
care au murit în proporþia observatã între nefumãtori.
Din aceste decese 344 au fost datoritã cauzelor cardiace, cu
163 mai mult decât întâlnim între nefumãtori; 161 datoritã
cancerului, cu 98 mai mult decât corespondenþii nefumãtori.
Cât despre totalul deceselor din orice cauzã, mortalitatea
fumãtorilor de þigãri a fost cu 65% mai mare decât la nefumãtori,
între 50 ºi 54 de ani; cu 60% mai mare la cei între 55 ºi 59 de ani;
cu 102 mai mare la cei între 60 ºi 64 de ani; ºi 30% la cei între 65
ºi 69 de ani.
Între indienii care fumau un pachet pe zi, mortalitatea din orice
cauzã a fost cu 102% superioarã faþã de cei care nu fumeazã,
între 50 ºi 54 de ani; 86% superioarã între 55 ºi 59 de ani; 108%
superioarã între 60 ºi 64; ºi 21% superioarã între 63 ºi 69 de
ani.
Societatea de Cancer din Statele Unite, finalizând un studiu foarte
important ºi vast, despre efectele rele ale fumatului, a ajuns la
concluzia cã, între bãrbaþii de 50-70 de ani, indicele mortalitãþii în
general, sau mortalitatea pentru orice cauzã este între fumãtori cu
75% mai mare decât între nefumãtori.
În lucrarea la care ne-am referit, începutã în 1952, au fost
analizaþi 187.755 bãrbaþi de vârstã între 50 ºi 70 de ani ºi s-a
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verificat cã între fumãtorii din acest numãr, cele douã cauze principale
de moarte erau cancerul ºi atacurile cardiace.
Studiul realizat indicã faptul cã moartea prin cancer pulmonar
între fumãtori este cel puþin de trei ori mai frecventã decât între
nefumãtori, fiind posibil ca proporþia acestora sã fie pânã la nouã
ori mai mare.
Societatea Americanã pentru Cancer a iniþiat cu câþiva ani în
urmã, un studiu despre relele fumatului, studiu care a durat
aproximativ cinci ani, ºi nu intenþionau sã publice rezultatele pânã
la sfârºitul studiului. Dar cum rezultatele au fost toate evidente, a
considerat cã nu este necesar sã ajungã pânã la sfârºitul proiectului.
Dr. E. Cuyler Hammond, care dirija investigaþiile, a afirmat:
Observãm cã mortalitatea între fumãtorii de þigãri este mai mare
decât la nefumãtori, concluzie la care am ajuns fãrã a mai aºtepta
încã un an.
Dr. Hammond, ºeful cercetãrilor statistice de la Societatea
Americanã pentru Cancer ºi colaboratorul sãu, Dr. Daniel Horn,
au ajuns la urmãtoarele concluzii preliminare:
Mortalitatea prin atacuri cardiace ºi prin boli ale arterelor
coronariere a fost, între fumãtorii de þigãri, cu 50% mai mare decât
între nefumãtori.
Fãcând abstracþie de cancerul de plãmâni, mortalitatea prin
cancer în alte regiuni ale corpului, cum ar fi gât, rinichi, stomac ºi
intestine, a fost mai mare între fumãtorii de þigãri. La cei de vârsta
între 50 ºi 60 de ani, mortalitatea fumãtorilor a fost dublã faþã de
nefumãtori... Era bine evidenþiatã relaþia între mortalitate ºi
cantitatea de þigãri fumate.
Mortalitatea prin cancer pulmonar a fost aproximativ de 5 ºi
posibil 16 ori mai mare între cei care fumeazã mult, decât între cei
care niciodatã nu fumeazã.
Mortalitatea bãrbaþilor care fumeazã þigãri ºi alte tipuri de tutun
a fost mai micã decât la cei care fumeazã numai þigãri, dar a fost
semnificativ mai mare decât la cei care nu fumeazã absolut nimic...
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Doctorii Hammond ºi Horn, în rezultatele muncii lor, au ajuns la
concluzia cã obiceiul regulat de a fuma þigãri produce creºterea
mortalitãþii prin cancer de plãmâni ºi atac cardiac. Ei subliniazã
încã:
Corelaþiile întâlnite între fumãtorii de þigãri ce fumeazã regulat
ºi bolile arterelor coronariere, ºi între obiceiul de a fuma ºi cancer, indicã o relaþie de la cauzã la efect.
Dr. Hammond, întrebat fiind dacã înainte de a începe cercetãrile
nutrea o idee preconceputã cã trebuie sã existe o corelaþie definitã
între fumat ºi cancerul de plãmâni, a rãspuns: Când am început
lucrul meu, eu aveam multe dubii în aceastã privinþã; adevãrul este
cã eu personal fumam mult. ªi a spus încã amãnuntul cã s-a lãsat
de fumat foarte repede dupã ce a început sã observe rezultatele
studiului.
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EFECTELE TUTUNULUI ASUPRA
DESCENDENÞILOR

S

e ºtie cã în Statele Unite femeile fumeazã la fel de mult ca ºi
bãrbaþii sau poate mai mult. În afarã de faptul cã tutunul
afecteazã direct sãnãtatea lor, acesta dãuneazã de asemeni gestaþiile,
rodul pântecelui. Este interesant sã ºtim cât de mult poate influenþa
tutunul ºi în ce mod, asupra copiilor nãscuþi de cãtre femei fumãtoare.
În acest sens tehnicienii nord-americani au fãcut câteva
experienþe atente, suficient de ilustrative. Una dintre ele a fost prin
a administra nicotinã, principiul activ ºi principal al tutunului,
animalelor gestante, ºi s-a constatat cã, dacã în prima gestaþie nu
existã prejudicii sensibile, în urmãtoarele se înregistreazã multe
tulburãri, una dintre acestea fiind diminuarea vitalitãþii descendenþilor.
De la urmãtoarea gestaþie în continuare, continuându-se folosirea
tutunului, sau a nicotinei, care se administreazã practic în acelaºi
mod, animalele prezintã o scãdere a rezistenþei din care rezultã
creºterea mortalitãþii fãtului la puþin timp dupã naºtere.
Dupã cum se vede, tutunul are o influenþã decisivã asupra
descendenþilor.
Copiii unor pãrinþi fumãtori învederaþi, informa Dr. Francisco de Funccio, rareori ating vârsta de cincizeci de ani.
Bolile nervoase, afecþiunile cardiace ºi respiratorii, sunt mult mai
comune la copiii fumãtorilor.
Doctorul Centry din Chicago afirma cã, dacã un individ ar fi
intoxicat prin tabac, în eventualitatea în care concepe un fiu, în
majoritatea cazurilor acest fiu va fi slab ºi cu deficienþe mintale. ªi
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continuã spunând cã ospiciile sunt pline de pacienþi ai cãror pãrinþi
erau fumãtori învederaþi.
Din 100 fii ai taþilor ºi mamelor fumãtori învederaþi, 80 sunt
nervoºi ºi anemici.
Dr. J.H.Kellogg, fost director al Sanatoriului din Battle Creek,
a fãcut urmãtoarele declaraþii:
O mare parte dintre copiii care sufãr de nervi ºi perturbaþii
ale inteligenþei, au fost concepuþi când pãrinþii erau saturaþi de tutun.
Am examinat numeroase cazuri, câteva grave, care nu aveau
altã explicaþie.
Dr. Kostial a spus:
Femeile care lucreazã la fabricile de þigãri pierd între 30% ºi
50% dintre copiii lor din cauza toxinei absorbite în timpului lucrului,
otravã care se transmite fãtului ºi apoi copilului prin laptele matern.
Folosirea tutunului este responsabilã pentru multe cazuri de avort
ºi sterilitate.
Dr. Herbert Tidswell, de la Royal College of Eurgeons, din
Anglia, informa cã a constatat cã sterilitatea ºi avortul sunt mai
comune între femeile fumãtoare decât între cele care nu fumeazã.
Dr. Gy, din Paris, a fãcut aceleaºi observaþii. El afirma de
asemeni cã folosirea tutunului de cãtre femeile gravide dãuneazã
serios organelor vitale ale copilului.
ªi câþi copii sunt care mor intoxicaþi, pentru cã au fost obligaþi
sã respire aerul contaminat primit de la pãrinþii lor fumãtori! Copiii
se îmbolnãvesc ºi mor ºi pãrinþii nu ºtiu motivul. Ignorã faptul cã
ei înºiºi intoxicã pe copiii lor pânã la moarte.
O scriitoare creºtinã scria despre aceasta:
Plãmânii copiilor sufãr ºi se îmbolnãvesc aspirând atmosfera
dintr-un compartiment otrãvit cu miros îmbâcsit prin folosirea
tutunului. Mulþi copii sunt otrãviþi prin faptul cã trebuie sã doarmã
în acelaºi pat cu pãrinþii care folosesc tutun. Inhalând otrava
mirosului de tutun care iese din plãmâni ºi prin porii pielii, organismul
copilului se umple de venin. În timp ce el acþioneazã, în unii copii,
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ca un venin lent, afectând creierul, inima, ficatul, plãmânii, ºi aceºtia
(copiii) se vor epuiza ºi ofili în mod gradat, asupra altora el are
influenþã mai directã, cauzând spaspme, atacuri, paralizii ºi moarte
neaºteptatã.
Pãrinþii deplâng pierderea iubiþilor lor ºi gãsesc stranie misterioasa
providenþã divinã cã au fost întristaþi atât de crud, când (în realitate)
Providenþa nu avea în vedere moartea acestor copii. Ei au murit ca
martiri, din cauza gustului mârºav al tutunului. Fiecare exalare prin
plãmâni, din partea celor care sunt înrobiþi de tutun, învenineazã
aerului din jurul lor. E.G.White, Temperance, pag. 58,59.
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TUTUNUL ªI DEZVOLTAREA
CARACTERULUI

D

ezvoltarea fizicã a omului se extinde pânã la vârsta de 25
de ani, dar dezvoltarea caracterului poate sã se
prelungeascã pânã la sfârºitul vieþii.
ªi totuºi, perioada principalã în care se formeazã caracterul
este în tinereþe; în tinereþe natura mintalã, spiritualã ºi moralã este
mai adaptabilã la modelãrile ce se impun. Obiceiurile dobândite în
copilãrie, adolescenþã ºi tinereþe au, asupra dezvoltãrii caracterului,
o mai mare influenþã decât orice alt factor care intervine ulterior.
Totuºi, cu cât mai devreme obiceiurile vãtãmãtoare stãpânesc
individul, cu atât mai întârziatã va fi inteligenþa sa, cu atât mai slabã
înclinaþia sa pentru lucrurile divine, ºi cu atât mai depravatã
moralitatea sa. Pe de altã parte, totuºi, bunele obiceiuri dobândite
în timpul primei pãrþi din viaþa individului constituie pentru el o
barierã contra influenþelor ulterioare coruptive ºi exercitã influenþa
sa salutarã asupra altora.
Adevãrul este cã, pânã la un anumit punct exemplele rele corup
obiceiurile bune, dar de asemeni este adevãrat cã, pânã la un
anumit punct, bunele obiceiuri sunt un zid contra exemplelor rele.
În majoritatea cazurilor se poate remarca faptul cã acei care,
prin viaþa lor onoreazã pe Dumnezeu ºi dreptatea, au învãþat acest
procedeu înainte ca lumea cu înºelãtoriile ei sã-ºi fi pus amprentele
pe impresiile lor, la care tineretul se demonstreazã a fi atât de
susceptibil.
În timpul primei pãrþi a vieþii, trebuie sã fie dobândite
cunoºtinþele teoretice ºi practice necesare în scopul formãrii unui
bun caracter pentru restul vieþii. Tinereþea este cel mai bun timp
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pentru ca prin intermediul exercitãrii forþei de voinþã sã dezvolte
bunele obiceiuri. Prima parte a vieþii este timpul de semãnat; a
doua parte este timpul de recoltat. ªi rodul cules este de aceeaºi
naturã cu sãmânþa semãnatã. Sã se semene deci, în minþile ºi inimile
copiilor ºi tinerilor, sãmânþa unei bune educaþii, ºi, când vor fi adulþi,
roadele lor se vor manifesta în acte care vor glorifica permanent pe
Dumnezeu ºi-L vor onora, pentru o viaþã veºnicã.
Dar ce sãmânþã mintalã, spiritualã ºi moralã vor avea pãrinþii
pentru a le transmite fiilor lor, dacã propriile lor roade sunt rele?
Pãrinþii sã recunoascã necesitatea de a se educa pe ei înºiºi pentru
ca apoi sã poatã educa corespunzãtor pe copiii lor.
Prima fazã a educaþiei este în cãmin, a doua în bisericã ºi a
treia în ºcoalã. Din acest motiv, nu doar pãrinþii trebuie sã fie apþi
pentru a imprima în copiii lor o amprentã mintalã, spiritualã ºi
moralã corectã, ci de asemeni, îndrumãtorii religioºi, cei ce se
ocupã cu copiii ºi tinerii, a cãror educaþie le-a fost încredinþatã.
Acei care, prin învãþãturã ºi exemplu, nu se dovedesc apþi pentru
a face cunoscutã aceastã educaþie, ar trebui sã se considere a fi
nepotriviþi pentru a ocupa poziþia pe care o ocupã.
Cum copilãria ºi adolescenþa reprezintã vârsta mai susceptibilã
la impresii, în aceastã perioadã se instaleazã cu uºurinþã obiceiurile
rele ºi viciile periculoase deoarece la aceastã etate copiii, sub
impulsul entuziasmului iluzoriu, încearcã prin toate modurile sã imite
pe cei emancipaþi. Gândesc cã, pentru a fi cavaleri apreciaþi, trebuie
sã ºtie sã fumeze cu eleganþã. Da, aceastã fazã a vieþii este cea în
care viciul vãtãmãtor al fumatului întâlneºte mediul ambiant mai
potrivit pentru a se înrãdãcina. Dacã viciul nu prinde tânãrul pânã
la etatea de 22 de ani, este dificil sã-l prindã dupã, pentru cã, în
general, talerul balanþei caracterului sãu deja a trecut spre dreapta
sau spre stânga, depãºind punctul neutru.
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DATORIA MEDICULUI:
SÃ AVERTIZEZE

D

e multe ori când un bolnav, cu simptome de intoxicaþie
prin tutun, vine sã consulte un medic, ºi acesta îl avertizeazã
contra fumatului, sfãtuindu-l sã abandoneze viciul, bolnavul dã pe
faþã un surâs de neîncredere, crezând cã tutunul nu poate avea
vreo implicaþie în suferinþa sa.
Ar trebui sã ignore medicii substanþele care prejudiciazã
organismul uman, sau ar trebui sã atragã atenþia celor care apeleazã
la serviciile ºi sfaturile lor cu privire la efectele nocive ale tutunului?
Dacã doresc sã fie credincioºi solemnei lor misiuni, trebuie sã le
prezinte adevãrul curat. Dacã mulþi medici nu fac aceasta, este
pentru cã se tem sã condamne ceea ce pe ei înºiºi îi subjugã.
Orice cardiolog, dacã doreºte sã-ºi îndeplineascã datoria sa,
nu va lãsa neavertizaþi pacienþii cu privire la efectele nocive ale
tutunului asupra aparatului cardio-vascular. Orice gastrolog ºtie
sau cel puþin trebuie sã ºtie, cã tutunul cauzeazã daune aparatului
digestiv, lucru care trebuie sã-l spunã insistent pacienþilor sãi. Toþi
ORL-iºtii oneºti vor spune pacienþilor cã trebuie sã lase fumatul
dacã doresc sã se vindece de laringite, bronºite cronice ºi
amigdalite.
O scriitoare creºtinã nord-americanã insistã:
Mulþi care îºi ruineazã sufletul ºi trupul prin folosirea tutunului
sau prin intoxicarea alcoolicã ajung sub îngrijirea medicului. Medicul
care este credincios rãspunderii pe care o are trebuie sã le arate
acestor pacienþi cauza suferinþelor lor. Dar, dacã el însuºi foloseºte
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tutun sau bãuturi alcoolice, ce
greutate vor avea cuvintele
sale? Când el are înaintea
ochilor propria sa
îngãduinþã, nu va ºovãi el
oare sã punã degetul pe
ranã în viaþa pacientului
sãu? Câtã vreme ºi el
foloseºte aceste lucruri,
cum îi va putea convinge
pe tineri de efectele lor
nocive?
Cum poate trece un medic în comunitate drept un exemplu de
curãþie ºi stãpânire de sine, cum poate fi el un lucrãtor eficient pentru
cauza cumpãtãrii, când îºi îngãduie el însuºi un obicei rãu? Cum
poate sluji el aºa cum se cuvine la cãpãtâiul celor bolnavi ºi celor
muribunzi, când propria sa respiraþie este respingãtoare, încãrcatã
de izul de alcool sau tutun?
Câtã vreme îºi provoacã tulburãri nervoase ºi îºi întunecã mintea,
folosind narcotice toxice, cum ar putea fi demn de încrederea pe
care o primeºte ca fiind un medic priceput? Ce sarcinã imposibilã
este pentru el aceea de a avea o judecatã rapidã sau de a opera cu
precizie!
Dacã el nu pãzeºte acele legi care îi guverneazã propria fãpturã,
dacã el alege sã-ºi satisfacã o plãcere egoistã în detrimentul sãnãtãþii
minþii ºi corpului, nu se recunoaºte el oare ca nepotrivit pentru a
primi rãspunderea faþã de vieþile omeneºti? E. G. White, The Ministry of Healing, pag. 133,134.
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MÂINILE LA LUCRU

C

unoscând enormele prejudicii fizice, morale ºi mintale pe
care tutunul le cauzeazã fumãtorilor, se face o bunã
campanie anti-tabagicã în þãrile mai dezvoltate din lume, campania
aceasta fiind pusã în miºcare de eminenþi oameni de ºtiinþã, convinºi
de relele fumatului.
Mulþi medici care s-au dedicat studiului în scopul de a soluþiona
problema tabacului, sunt de pãrere cã, iniþial trebuie sã adopte
anumite mãsuri protectoare pentru cei care nu fumeazã.
Societatea de Medicinã Naturistã din Marsilia, Franþa, studiind
subiectul fumatului în diferitele sale aspecte, a emis urmãtoarea
hotãrâre:
Considerând cã libertatea de a fuma are limite: sã nu se forþeze
nefumãtorii sã absoarbã fumul, în ciuda voinþei lor;
Considerând cã absorbþia acestei toxine în locuri închise poate
avea prejudicii serioase pentru sãnãtate, în special pentru
persoanele care nu sunt obiºnuite cu tutunul, femei, copii, adulþi a
cãror inimã sau sistem nervos sunt sensibile la aceastã toxinã
(nicotina, nicotinina, coloidina, oxidul de carbon, cianogeniu, alcool
metilic, etc.), Societatea formuleazã o hotãrâre, conform cãreia:
1) În sãlile de spectacole ºi cinematografe va fi absolut interzis
fumatul afarã de locurile adecvate, cum a fost fãcut în diferite oraºe;
2) Sã se aminteascã faptul cã în vehicule de transport în comun,
trenuri, autobuze, regulamentele asupra interzicerii fumatului vor fi
sever aplicate, cu penalizarea prevãzutã, odatã ce în practicã sunt
constatate abateri.
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Eforturile de pânã acum depuse pentru a ocroti tineretul contra
viciului tutunului, s-au dovedit a fi aproape nule.
În cãmin, ce educaþie primesc copiii ºi adolescenþii, din partea
pãrinþilor, pentru a-i împiedica sã contracteze viciul respingãtor ºi
vãtãmãtor? Aproape niciuna. Un pãrinte care fumeazã nu are putere
moralã pentru a educa pe fiul sãu sã nu fumeze. Tatãl va putea
sã-i dea toate avertizãrile, dar nu-l va putea convinge. Dacã tutunul
ar fi atât de dãunãtor, tatãl meu ar fi primul care ar renunþa la el, va
gândi fiul.
Ce face biserica? Nimic! Nu are nici o forþã moralã pentru a
convinge poporul, în special tineretul, sã înlãture pentru totdeauna
tutunul, pentru cã proprii conducãtori religioºi sunt dedaþi la viciu.
Vorbim, în mod natural de bisericile populare, nu ne referim la
puþinele corporaþii religioase care adoptã reguli hotãrâte de conduitã
ºi disciplinã. Biserica ar putea face, pentru bunãstarea poporului o
bunã lucrare, educându-i sã se abþinã de la viciu. Dacã biserica ar
folosi forþele sale în aceastã campanie, multe fabrici de þigãri ar
ajunge la faliment, dar, în compensaþie, starea de sãnãtate fizicã,
moralã ºi mintalã a poporului va ajunge la un nivel mai ridicat.
ªcolile iau câteva mãsuri de instruire în privinþa nocivitãþii
tutunului, totuºi foarte insuficiente. Insuficiente ºi fãrã forþã moralã!
Ce efect va avea sfatul unui educator în privinþa nocivitãþii tutunului,
în timp ce el însuºi are o þigarã între degete? Expunerea teoreticã
nu este convingãtoare, când nu este practicatã.
Din partea Statului, o anumitã lucrare se face în scopul de a
combate tutunul, dar aceasta nu este suficientã. Legea interzicerii
tutunului în vehicule este impusã lent, deoarece, prin lipsa de amenzi,
poporul se simte liber pentru a cãlca aceste legi.
Educaþia anti-tabagicã furnizatã prin mijlocul literaturii emise
de departamentele de propagandã sanitarã este foarte bunã; totuºi
insuficientã pentru a dezrãdãcina rãul sau cel puþin pentru a-l face
sã se micºoreze în mod sensibil.
În cãmin, la bisericã, la ºcoli ºi din partea guvernelor, eforturile
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trebuie sã fie unite, cel puþin pentru a salva adolescenþii ºi tinerii din
blestemul tabagismului.
Viciul fumatului constituie astãzi un pericol pentru evoluarea
rasei umane, declarã un ilustru botanist; dar graþie campaniei,
graþie viziunii clare a tineretului mai cult, se ajunge în sfârºit sã se
înþeleagã ridicolul viciu ºi marile sale pericole. F.C.Hoehne, Plantas
e Substancias Vegetais Toxicas e Medicinas, pag. 262
Dacã rezultatele acestei campanii nu sunt mai încurajatoare în
mijlocul fumãtorilor învederaþi, deja dominaþi în întregime de
tirania viciului, în faþa cãruia voinþa se dovedeºte neputincioasã,
sã se salveze cel puþin noile generaþii de efectele tutunului, spunea
dr. A. C. Pacheco e Silva, la o conferinþã realizatã de el în 1938,
asupra relelor tutunului.
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FUMATUL
DIN PUNCT DE VEDERE
RELIGIOS

V

iciul fumatului îºi are originea în popoarele înapoiate din
punct de vedere mintal ºi religios. Sã fumeze aceºtia nu
este un lucru straniu. Dar ceea ce este straniu, este cã popoarele
civilizate au adoptat de la ei viciul mizerabil. Da, este într-adevãr
straniu cã în lumea civilizatã, chiar în lumea creºtinã, existã multe
persoane care, în timp ce mãrturisesc credinþa în Dumnezeu ºi în
cuvântul Sãu, Biblia, dau loc viciului de a fuma.
Cei se numesc creºtini convinºi, fie catolici, fie protestanþi, sunt
sãtui de a ºti cã este pãcat a prejudicia sãnãtatea, fiindcã este o
formã de sinucidere lentã. Pãcat nu este numai a cãlca legea moralã
a lui Dumnezeu (1 Ioan 3:4, Romani 3:20, Exod 20: 3-17), ci ºi a
încãlca legile sãnãtãþii, deoarece acestea au fost stabilite de acelaºi
Legislator ºi Susþinãtor al tuturor lucrurilor. De aceea Cuvântul lui
Dumnezeu porunceºte cumpãtarea ºi condamnã necumpãtarea.
Citiþi Faptele Apostolilor 24:35; Galateni 5:19-22; 2 Petru 1:5-7,
etc. Cumpãtarea pretinde abstinenþa totalã de la ceea ce este
dãunãtor ºi folosirea moderatã a ceea ce este bun. Dar cei ce se
numesc creºtini nu doresc sã ºtie de poruncile care impun restricþii
asupra apetitului lor. Fiind prea slabi pentru a-ºi disciplina obiceiurile,
se vor sinucide lent ºi în mod conºtient.
Ca ºi creºtini trebuie sã avem în minte cã organele ºi facultãþile
cu care suntem dotaþi ne-au fost date de Creator cu scopul de a fi
folosite în mod exclusiv pentru scopul pentru care ne-au fost date.
Dacã otrãvim în mod voluntar ºi conºtient corpul nostru îmbâcsind
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mintea noastrã, neînþelegând scopul pentru care Dumnezeu ne-a
creat, nu meritãm sã fim numiþi fii ai lui Dumnezeu.
Fii ai lui Dumnezeu sunt cei care se supun conducerii Spiritului
lui Dumnezeu, aºa cum scrie în Romani 8:14:
Pentru cã toþi cei ce sunt cãlãuziþi de Duhul lui Dumnezeu sunt
fii ai lui Dumnezeu.
Acum, Spiritul lui Dumnezeu nu cãlãuzeºte o persoanã sã comitã
sinuciderea lentã prin orice formã de necumpãtare, deoarece este
Agentul care cãlãuzeºte în tot adevãrul pe acei care îºi propun sã
asculte de poruncile lui Dumnezeu. Citiþi în Ioan 16:13; 14:15,16;
Fapte 5:32. Prin urmare cei ce adoptã un obicei atât de dãunãtor,
cum este obiceiul fumatului, nu pot fi cãlãuziþi de Spiritul lui Dumnezeu
ºi din acest motiv nu pot fi numiþi fii ai lui Dumnezeu.
Corpul nostru este din douã motive proprietatea lui Dumnezeu:
primul, pentru cã El ne-a creat, al doilea pentru cã El ne-a
rãscumpãrat. ªi ca proprietar, Dumnezeu doreºte sã locuiascã în
corpul nostru, aºa cum scrie apostolul Pavel:
Nu ºtiþi cã trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuieºte
în voi, ºi pe care L-aþi primit de la Dumnezeu? ªi cã voi nu sunteþi ai
voºtri? Cãci aþi fost cumpãraþi cu un preþ. Proslãviþi dar pe Dumnezeu
în trupul ºi în duhul vostru, care sunt ale Lui. Nu ºtiþi cã voi sunteþi
Templul lui Dumnezeu ºi cã Duhul lui Dumnezeu locuieºte în voi?
Dacã nimiceºte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici
Dumnezeu; cãci Templul lui Dumnezeu este sfânt ºi aºa sunteþi voi.
1 Corinteni 6:19,20; 3:16-17.
Apostolul Pavel adopta obiceiurile de strictã cumpãtare. El ºi
tovarãºii lui de credinþã se abþineau de la tot ce era dãunãtor,
având în vedere premiul ce le era promis.
Toþi ceice se luptã la jocurile de obºte, spune apostolul, se
supun la tot felul de înfrânãri. ªi ei fac lucrul acesta ca sã capete o
cununã, care se poate vesteji; noi sã facem lucrul acesta pentru o
cununã, care nu se poate vesteji. 1 Cor. 9:25-27
Dacã cei care zic cã sunt creºtini ar medita asupra acestor
adevãruri, nu s-ar simþi liberi pentru a profana, cu fum de tutun,
81

aceea ce Dumnezeu a creat ºi rãscumpãrat ca locuinþã a Sa. Dacã
ar înþelege cã Satana a fost cel care, alãturi de alte vicii, a inventat
de asemeni viciul fumatului, pentru a ruina fizic, mental ºi spiritual,
omul pe care Dumnezeu l-a destinat sã fie locuinþa Sa glorioasã,
prin intermediul Spiritului Sfânt, ar înþelege de asemeni cã fumând,
ar aduce un dar de tãmâie pe altarul lui Satan.
Toþi acei care sunt dominaþi de viciu, dar doresc sã urmeze
învãþãturile Maestrului pentru a putea fi consideraþi creºtini
adevãraþi, trebuie, între alte lucruri, sã abandoneze dintr-o datã ºi
pentru totdeauna obiceiul de a fuma ca un lucru nedemn pentru o
minte creºtinã înþeleaptã.
Trebuie sã gândeascã astfel:
Dumnezeu nu m-a creat pentru ca sã dau loc în viaþa mea la o
aºa de monstruoasã aberaþie, cum este acest mârºav viciu. Deja
am suferit destul. Acum, prin harul lui Dumnezeu, m-am eliberat
de acest obicei respingãtor care mã ruina fizic, mintal ºi spiritual.
Departe de mine aceastã iarbã ucigãtoare! Nu mai vreau sã ard
tãmâie diavolului. De azi înainte vreau sã fac voia lui Dumnezeu.
Vreau sã fiu copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu sã mã ajute!
Aºa trebuie sã gândeascã individul ºi trebuie sã se îndrepte
spre Dumnezeu în rugãciune, cerându-I forþe pentru a rezista de
fiecare datã când apare dorinþa de a fuma.
Mulþi fumãtori, cu toate cã ar dori sã se elibereze de viciul
înrobitor, nu au suficientã forþã de voinþã pentru aceasta. Dar cu
un sentiment de adevãrat creºtin, ºi cu o conºtiincioasã convingere
cã obiceiul de a fuma poate fi o sinucidere lentã, o încãlcare a
legii lui Dumnezeu, viciatul trebuie sã alerge la Dumnezeu în
rugãciune, cu credinþã, cerând ajutorul Sãu în aceastã luptã, pânã
obþine victoria. ªi aºa va putea fumãtorul sã se vindece în mod
desãvârºit. Principalul remediu care sã fie folosit va trebui sã fie
mereu rugãciunea cu credinþã, puterea de voinþã ºi meditaþia la
rezultatele teribile ale tutunului.
82

Tutunul ºi sãnãtatea - Alfons Balbach

30

CUM ABANDONÃM VICIUL

D

acã cercetãm cauzele care conduc bãrbaþii ºi femeile sã
adopte periculosul obicei de a fuma, vedem cã sunt multe.
La început deja am menþionat câteva.
Mulþi gãsesc o adevãratã plãcere în fumat. Sunt adevãraþi
tabacomani. Primele fumuri sunt foarte neplãcute. Dar, dacã individul
insistã, repulsia de þigarã dispare ºi în final, dã locul plãcerii.
Alþii experimenteazã plãcere nu numai în fumat, dar de asemeni în
propria preparare a þigãrii. Cel obiºnuit sã-ºi facã singur þigara,
gãseºte o adevãratã distracþie în timp ce taie tutunul preparând paiul
pentru a înfãºura þigara.
Mulþi fumãtori spun cã tutunul le serveºte ca excitant la lucrul
intelectual ºi cã n-ar putea, fãrã þigarã, sã foloseascã la maximum
creierul. Au impresia cã memoria li se paralizeazã ºi cã asocierea
ideilor li se opreºte, ºi le este suficient sã fumeze de câteva ori pentru
a trezi memoria ºi a restabili curentul ideilor. Viciul creeazã în multe
persoane un fel de manie, sau complex.
De multe ori se formeazã un adevãrat reflex condiþionat în fumãtor,
fiindu-i foarte greu de a renunþa.
Când pentru diferite motive, sunt împiedicaþi sã fumeze, existã
viciaþi care se plâng de senzaþii gustative dezagreabile, impresia de
gol în stomac, senzaþie de foame, aerofagie, senzaþii de vomã,
neliniºte, tristeþe, instabilitate. Aceºti indivizi nu reuºesc sã rãmânã
aºezaþi la masã de lucru. Se ridicã instantaneu, neliniºtiþi ºi se plimbã
dintr-un loc în altul. Este un du-te - vino fãrã oprire. Se iritã pentru
orice, sunt indispuºi, impulsivi ºi disperaþi, pânã când, punând o
þigarã în gura lor, sunt liniºtiþi de aceastã stare.
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În aceste condiþii viciaþii considerã cã este dificil de a se lãsa de
fumat. Este totuºi posibil a învinge viciul. Cum?
A dori sã te laºi de fumat câte puþin, diminuând zi de zi cantitatea
de þigãri fumate, pânã ce se ajunge la zero, nu aduce rezultate bune,
pentru cã, fiecare þigarã fumatã cere alta.
Cea mai bunã metodã, chiar dacã este dureroasã, în primele
zile aplicarea sa, este adoptarea abstinenþei totale imediate, este a
renunþa la fumat brusc ºi radical. Dacã cineva ar merge la dentist
pentru a i se extrage un dinte cu siguranþã nu ar cere dentistului ca
sã-i extragã în fiecare zi câte puþin; va dori sã-i fie extras dintr-o
datã, pentru a nu trebui sã sufere atât. Tot la fel este ºi cu þigara.
Dacã fumãtorul îºi propune sã lase viciul ºi, simþind dorinþa de
a fuma încã prezintã justificãri pentru a pune þigara în gurã, scopul
sãu de a abandona tutunul, în acest caz este o farsã. Aceasta
înseamnã sã pãrãseºti viciul pentru un timp, sã fumezi din când în
când, puþin, pe furiº, sã suferi în acest timp ºi în final, sã te întorci
la perioada dinainte, renunþând la ideea de a abandona fumatul.
Este necesar a renunþa la fumat dintr-o datã ºi a nu mai gândi la
þigarã. O þigarã este atât de dãunãtoare pentru individul care a
lãsat tutunul cum este o înghiþiturã de alcool pentru un beþiv care
s-a corijat, pentru cã în realitate tutunul este o formã de beþie.
Medicul va putea sã intimideze individul, poruncindu-i sã se
lase de bãut. Dar în privinþa fumatului mulþi medici nu impun un
Nu hotãrât; spun numai: Ar fi poate cel mai bine sã vã lãsaþi de
fumat. Totuºi toþi medicii sunt de acord cu beneficiile ce survin din
abstinenþa la viciu. ªtiu cã cine înceteazã de a înghiþi nicotina, se va
simþi mai bine dispus, vãzând cã dispar, în multe cazuri durerile de
cap, inapetenþa, indigestia, rãguºeala, tusea, etc., ºi simþind în multe
cazuri, ameliorare în viaþã, în privire, auz, greutate, rezistenþã la
rãceli, etc.
Individul se simte mai bine din orice punct de vedere. Are voinþã
sã facã exerciþii fizice ºi ca rezultat, carnea ce îmbracã oasele devine
diferitã de cea care era înainte, din cauza nepãsãrii.
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La fiecare pas fostul fumãtor va fi tentat prin oferirea de þigãri
din partea prietenilor sãi fumãtori. Nu trebuie sã gândeascã cã va
fi dificil sã reziste la tentaþia insistentã. Dacã de la început spune
decisiv: Nu, ºi nu dã importanþã la ceea ce prietenii doresc sã
spunã sau sã facã în glumã, ei vor cunoaºte atitudinea sa ºi nu îi
vor mai oferi þigãri ºi nu-ºi vor mai aminti sã-l ia în râs. ªi pentru
el va fi un câºtig de cauzã.
Mirosul de þigarã va putea sã-l tenteze la început. Va putea
avea, ca sã spunem aºa, o dorinþã de a înghiþi mirosurile pe care
alþii le elibereazã în prezenþa sa. Dar, dupã un timp, fumul de
þigarã va avea pentru el un efect contrariu: cu cât mai aproape va
sta de tutun, cu atât mai respingãtor ºi dezagreabil îi va apãrea.
Mirosul de tutun eliberat din gura altora va fi atât de respingãtor
ca mirosul unui hoit ºi nu va mai reveni în mintea sa nefericita
amintire a durerilor de cap, de tuse, de lipsã de memorie ºi putere
de concentraþie, încetând sã se mai simtã slãbit, aºa cum se simþea
atunci când fuma.
Cel care încearcã sã renunþe la fumat va avea în minte cã nimeni
nu a murit vreodatã, nici n-a fost bolnav sau prejudiciat într-o
oarecare formã, prin faptul cã nu fumeazã. Rãul care poate avea
loc este plictiseala de la început, care va dispare imediat, urmând
în continuare o îmbunãtãþire sub toate aspectele.
Pãrãsirea fumatului poate da puþin de lucru, dar nu este un
sacrificiu atât de mare cum mulþi îºi imagineazã. Ca orice altã
schimbare bruscã, abandonarea viciului poate pãrea o problemã
dificilã pentru viciat care ar dori sã se libereze, dar, dupã ce este
liber, dupã ce obþine victoria, va vedea cã meritã sã lupte pentru a
obþine abstinenþa. Se va simþi mai odihnit la deºteptarea de
dimineaþã, mai rezistent contra bolilor, mai capabil pentru lucru,
mai lucid mintal, cu mai mulþi ani de viaþã.
Unii recomandã sã se facã clãtiri de gurã cu o soluþie slabã de
nitrat de argint, deoarece aceastã substanþã dã un gust rãu þigãrilor
ºi astfel se obþine repulsie pentru ele.
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Roux indica sã se prepare un suc de resturi de þigãri, pentru a
mirosi frecvent acest suc, pânã ce mirosul sãu greþos creeazã
fumãtorului repulsie pentru fumat.
Existã totuºi o metodã mai uºoarã ºi mai pozitivã: credinþa.
Din ceea ce am observat vedem cã aceasta este de fapt cea mai
bunã metodã. Mulþi din cei care devin abstinenþi ne dau mãrturie
de necontestat în privinþa aceasta. Credinþa, cum se spune, este
capabilã sã mute munþii. Dacã cineva întreabã cum vine credinþa,
va gãsi rãspunsul în Biblie: Credinþa vine prin auzire ºi auzirea vine
prin Cuvântul lui Dumnezeu. Epistola lui Pavel cãtre Romani în
capitolul 10:17.
Prin credinþã oamenii se apropie de Dumnezeu. Evrei 11:6.
Prin credinþã oamenii obþin de la Dumnezeu harul regenerator.
Evrei 2:18; 4:16. Prin credinþã se învinge carnea, lumea ºi diavolul.
1 Ioan 5:4. Dumnezeu este Cel care dã putere pentru aceasta.
Cãci Dumnezeu este Acela care lucreazã în voi, ºi vã dã dupã
plãcerea Lui ºi voinþa ºi înfãptuirea. Filipeni 2:13. Apostolul
Pavel a experimentat aceastã realitate, deoarece a spus: Pot totul
în Hristos care mã întãreºte. Filipeni 4:13. Sclavul tutunului care
a dobândit credinþã nu va întârzia sã o rupã cu viciul tiran. Dar,
repetãm: credinþa vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu
Romani 10:17. Cãutaþi deci Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ºi
citiþi-o zilnic. Ea aduce credinþã ºi putere regeneratoare. 1 Petru
1:23. Ea face omul capabil sã învingã toate viciile sale. Pentru cã,
cuvântul lui Dumnezeu, spre deosebire de alte lucrãri ale diferiþilor
scriitori, este viu ºi lucrãtor, mai tãietor decât orice sabie cu douã
tãiºuri: pãtrunde pânã acolo cã desparte sufletul ºi duhul, încheieturile
ºi mãduva, judecã simþurile ºi gândurile inimii. Evrei 4:12.
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ÎN CÃUTAREA UNUI SENS
Cartea În cãutarea unui sens
îºi propune exact ceea ce îi
sugereazã titlul, ºi anume sã afle
un sens dãtãtor de speranþã
pentru existenþa noastrã adesea
atât de zbuciumatã.Dupã ce
trece în revistã câteva din
dovezile existenþei lui Dumnezeu
ºi ale veridicitãþii Bibliei - ea
prezintã din perspectiva acesteia,
originea ºi rostul existenþei
umane, scoþând în evidenþã
minunata ºansã ce ni se oferã
tuturor în virtutea jertfei
Mântuitorului - viaþa veºnicã precum ºi modul cum aceasta
poate fi dobânditã.

VIITORUL DESCIFRAT
Preocuparea pentru viitor a fost
dintotdeauna o caracteristicã a naturii
umane. Oamenii din toate timpurile au
privit cu îngrijorare amestecatã cu
speranþã la ziua de mâine
nãdãjduind cã va fi mai bunã... Dar
cel mai pregãtiþi pentru a o întâmpina
au fost acei care au dat crezare
profeþiilor adevãrate, date de
Dumnezeu prin inspiraþie. Cartea de
faþã încearcã sã descifreze viitorul
în lumina profeþiilor biblice, ajutândune sã privim cu încredere înainte ºi sã
depãºim cu bine toate provocãrile,
mergând din biruinþã în biruinþã pânã
la porþile veºniciei.
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MAREA LUPTÃ

În cartea Marea luptã Ellen G. White prezintã cu spirit vizionar
istoria zbuciumatã a bisericii creºtine, începând din primele secole
prin diferitele etape ale dezvoltãrii acesteia, pânã la încheierea
definitivã a marii lupte dintre bine ºi rãu, ce va culmina cu revenirea
Domnului Isus Hristos pe norii cerului ºi restabilirea paradisului pierdut
pe noul pãmânt.
Cu sinceritate, curaj ºi imparþialitate, ea analizeazã cauzele
biruinþelor ºi eºecurilor bisericii din toate secolele ºi subliniazã
importanþa vitalã a ascultãrii supreme de Dumnezeu în orice
împrejurare ca fiind singura cale ce duce la biruinþã ºi sfârºeºte în
viaþa veºnicã.
Cutremurãtoare ºi impresionantã prin mesajul ei, Marea luptã îl
ajutã pe cititor sã înþeleagã faptul cã nu este doar un simplu spectator, ci este direct implicat în acest conflict ºi îi adreseazã un cãlduros
apel de a alege sã lupte din toatã inima de partea binelui, pentru a fi
pãrtaº la bucuria triumfului final al acestuia.

