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Dommelor şi Domnilor, 

Când Domnul Esarcu, stimatul nostru Pre- 
şedinte căruia “i datorăm renaşterea Athe- 
neului, mi-a făcut marea onre să-mi câră 
şi mie o conferinţă, a adaus: Aşi dori să, vor- 
besci asupra unui subiect ..,. naţional. Şi 
atunci mam gândit 1a,... divorţuri. Nu, 
Domnelor şi Domnilor, că n'ar fi divorţuri 
de cât la noi în țară, dar ce voiţi? Statis- 
tica, este o ştiinţă, ciudată, o ştiinţă în con- 
tra căreia nu încape răspuns, şi statistica 
ne pune în Europa pe prima linie in n:aterie 
de divorţ. In schimb, ce este drept, avem 
forte puţine căsătorii, 

Previi o obiecţiune. Statistica nu arată 
la noi de cât 10 divorţuri la o miă de căsă- 
torii, cifră inferiră aceleia a câtor-va din 
țările europene, unde proporţia, se suie până 
la 18-20. Aşa este când socoteşti căsăto-



riile din tâtă ţara, când însă ţii s6mă că 
țăranii mai de loc nu divorțăză atunci pro- 
porţia este de 70—75 la miă. Am deci drep- 
tate să dic că stăm sus în materie de di- 
vorţuri, i 

Cestiunea divorţului este dar o cestiune 
naţională, şi cu tote astea este Şi o cestiune 
internaţională, căci problemele sociale, ca 
tote lucrurile, se schimbă după timp şi loc. 
In Francia întrebarea este să, fie ori să nu 
fie divorţ. La noi din contra nu cste vorba 
Să ştim daca, trebuie ori nu divorţul — şi 
voii avea, ondre să, vă spun cum de aiurea, 
se pot pune asemenea, întrebări — ci să ve- 
dem causa pentru care: ocupăm un loc de 
onore în statistica divorţurilor, Şi, când vom 
găsi de unde vine acâsta, să ne întrebăm 
cum Sar putea să ne coborâm ce-va mai 
jos, să fim cel puţin pe acelaşi rend ca, în- 
tr'alte daraveri sociale. 

Cestiunea, nu este nouă, Dâmnelor şi Dom- 
nilor. Vorbesc de D-nul Esarcu şi *mi-aduc 
aminte că-i făgăduisem două conferințe ; era, 
vorba să vă întreţii şi asupra lui Despot- 
Vodă, vestită dramă sati mai bine poemă 
dramatică a, lui Alexanâri. | 

Domnul Esarcu a ales divorţurile ca. mai 
. nâţionale. Ei bine şi Despot-Vodă, acel



mare Domn sai mare aventurier — Dom- 

nul Alexandri nu hotăraşte lămurit, — s'a 
ocupat de divorţuri. 

Despot venia din Occident, el s'a speriat 

de numărul divorţurilor n6stre căci, cum 

dice cronicarul : intrase furte răi, obiceiti în 

Moldova de cei căsătoriţi pentru fie ce se des- 

părțeai. Voind dar să împuţineze divorţu- 

rile Despot împileză cu grele dări pe cei 

ce se despărţiaii — Stăpânitorii nu morali: 
s6ză, lumea gratis! — şi, v&d6nd că tot nu 

isbuteşte, găseşte cu cale să..... descăpă- 
țineze şase dintr'6nşii. 

Se vede că nici acest mijloc de persua- 

siune nu ia priit lui Despot-Vodă, căci, ca 

şi la, 1560, cestiunea, a r&mas întregă. Tot 
streinii se sperie mai mult de divorţurile 

nâstre. Aşa "mi-aduc aminte că pe când se 

discuta în Parlamentul frances la 1876 pro- 

„punerea lui Alfred Naquet asupra restabili- 
rei divorţului, Louis Legrand, un filo-român 

Waltminteri căruia, daca nu mă înşel, Ca- 

mera n6stră i-a trimes o telegramă de felici- 

tări — bănuiesc că cu o altă ocasiune! — 

combătând divorţul dicea : 

— Ce, Domnilor, vreţi să ajungem în doga, 

României ? 
Pentru Louis Legrand care este un spirit



ângust, d'altminteri un strălucit elev al sc6- 

lei de drept din Paris, a admite divorţul şi 

a ajunge în d6ga României este tot una! 

La noi, Dâmnelor şi Domnilor, nimănui 

nu i-a venit în minte să se întrebe dacă di- 

vorţul trebue saii nu să fie admis printre 

instituţiunile sociale. Cu tâte astea, fiind-că, 
sunt ţări unde se discută acâstă cestiune 
nu cred de prisos să vă spun două cuvinte 

în astă privinţă. 

Pentru un om care se ocupă cu ştiinţele 
sociale. şi care a, ajuns în privinţa pricepe- 
rei în a treia fasă de care vorbeşte Auguste 
Comte, în fasă positivistă, o asemenea ces- 
tiune trebuie să fie tot aşa de puţin seri6să 
ca şi când ar fi vorba da se şti de trebue 
sai nu să fie oftica. Positivistul nu trebue 
să-şi pună întrebări de soiul acesta; el dice : 
văd oftica, pretutindeni, constat că âânsa 
este un flagel. Şi atunci caută care să fie 
causa acestei crude bâle, cercetâză dacă nu 
cum-va va fi dăinuită de nişte mici bacterii 
— cum se pretinde de unii medici — şi, când 
se convinge că aşa este, se frământă se afle 
prin ce mijlâce s'ar putea nimici acele bac- 
terii şi împuţina, molima. 

Intr'adevăr divorţul este şi el un feno- 
men vechii cu lumea. Nu dic. Dâmnelor şi



Domnilor, că divorțul dateză dela Adam şi 

Eva: Biblia nu spune că Adam şi Eva să fi 
divorţat, mai ales că nu mai era pe pământ 

alt bărbat şi altă femeie. 
Voltaire dicea : nu scii care din două, 

căsătoria, ori divorţul este mai vechii; mi-e 

temă, însă că căsătoria este cu vr'o dou&- 
trei săptămâni mai vechie. 

Şi acest fenomen se “pote restringe, nici 

odată, nimici. Căci ce este divorţul? Mai 'na- 

inte da spune ce este divorțul să ne între- 

băm ce este căsătoria, pentru că divorţul 

nefiind de cât sfârşitu. trebuie să începem 

cu începutul. 

Căsătoria este unirea a două fiinţe, bărba- 

ful şi femeia, care se iubesc. Veţi găsi, Dom- 

nelor şi Domnilor o mulţime de alte defini- 

ţiuni legislative, a lui Portalis bună-6ră, dar 
ele nu se lovesc cu inima omen6scă. 

Presupun pentru un moment că nu ar fi 

alte căsătorii de cât a dou fiinţe care se 

iubesc — şi suntem cam departe de adevă- 

rul practic ! — dar care se iubesc pe deplin 

şi se şi înțeleg, căci nu este adevărată iu- 

bire acolo unde nu este comunitate de gân- 
diră şi de simţiri. Ei bine studiul, observaţia, 

inimei omenescă ne arată că sunt iubiri care 

mor! In inimele cele mai înalte, în caracte-



  

rele cele mai desăvârşite se întemplă — rare- 
oră bine-înţeles — că cele mai adânci iubiri 

să se stingă. Și atunci dacă dragostea, nre, 

more şi căsătoria. Amorul fără căsătoriă 

pote să fie o necuviință lumâscă, căşătoria 

fâră a amor este de sigur 0 monstruositâte- 

Aşa, dar “pentru positivist raţionamentul 
este simplu : dacă sunt amoruri adevărate 

care mor divorţul trebuie să remănă în vecii 

vecilor. Şi repet sunt amoruri care mor. În 

privinţa acesta un om de genii, pe care 'mi 

veţi permite să-l ador pentru că este sin- 

gurul om de genii pe care 7] cunosc de a- 
prâpe, 'mi cea odată : 

„Când era să mă însor am spus nevestei 

imnele : nu-ți pot promite că te voii iubi tot- 

„dra- «una; îţi pot afirma însă că te iubesc şi 

ică nu te voii înşela nici-o-dată. “ 
Omul care vorbia ast-fel şi-a ţinut cuven- 

tul. Căsătoria sa, adi bătrână de deci de 

ani, este un sfant model de virtute şi pro- 

fundă amore. Câţi n'aii promis eternitatea 

şi n'aii iubit nică măcar un an întreg! 

Legitimitatea divorţului nu pote să fie 

discutată nică pentru cei care nai ajuns 

încă în fasă positivistă a minţei omenesci, 

şi ai rămas în fasa metafisică. Se scie că 

în acâstă sc6lă sociologia nu este o sciinţă 

de experienţă ci o construcţiune a priori.



Cea mai strălucită făptură a acestei sedle, 

revoluţiunea francesă nu numai că a pro- 

clamat divorţul, nu numai că a dat în 

astă privinţă cea mai bună lege din câte 
au fost vr'0 dată, dar în mai multe rînduri 
ne-a spus şi punctul săi de plecare în astă 

materie. „Comitetul a credut da. sa datorie 
să lase cea mai mare iatitudine facultăţii 

da se despărţi, din causa naturei chiar a 

căsătoriei a cărei basă principală este con- 
simţimentul soţilor, şi fiind-că libertatea in- 
dividuală nu pâte să fie nică odată înstrei- 

nată întrun mod indisolubil prin nici un fel 

de învoială. “ Aşa vorbia raportorul legei 
din 1792: Omul este liber, libertatea sa nu 

pâte fi înstreinată pentru veciă, căci atunci 
n'ar mai fi libertate! Deci divorţul este de 

drept natural! Cam tot aşa se gândia şi 

Goethe când în spiritualul săi roman les 

dffections €lectives propunea ca căsătoria să 

se facă pe.... incă ani, cu dreptul însă 

da prelungi 

Mai este o scâlă, o sc6lă care din fericire 

n'a, prins nici o dată rădecini la noi în ţară, 

sc6lă, teologică care în astă cestiune se re- 

duce la scâla catolică. Sciţi în ce consistă 

pentru un catolic cestiunea divorţului? In a 
se şti dacă Isus când lai întrebat apostolii:
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„păcat este profetule să-ţi laşi nevasta!“, a 

răspuns cum dice Mateiii : „nu este păcat 

daca nevasta a făcut adulter “, ori cum dic 
Marcu şi Luca, că în ori-ce cas tot păcat 
este. Și asupra unei mari probleme sociale 

catolicii şecole sati certat pe un text, unii 

ţin6nd cu Mateii, cel mai demn de credinţă, 
dintre evangelişti după cum probâză tâtă, 

noua exegesă, aşa de bine resumată în 

Evangeliele lui Renan, alţii cu Marcu şi cu 

Luca. Biserica sa luat în sferşit după, a- 
ceştia şi-a oprit divorțul. Ce este dreptul 

pentru regi şi împărați Papismul a inven- 

tat alt ce-va: anularea căsătoriei. 

Mulţi dintre D-vâstră, Dâmnelor şi Dom- 

nilor, care nu sunteți în curentul lumei teo- 

logice, veţi crede că glumesc când v8 spun 
că omeni serioşi au putut să discute în vo- 
lume întregi dacă Isus a spus cum dice Ma.- 

teii ori cum dice Marcu, ca să ştie dacă 
trebuie ori nu se admită divorţul. Cu tâte 
acestea nu glumesc de loc, lucrul este aşa. 

Bilele trecute treceam pe la librăria D-lui Ră- 

nişteanu şi "mi diceam, uitându-mă la ga- 
lantar, d'aşi găsi vr'o carte nu asupra di- 

vorțuritor nostre — ştiam bine că acesta nu 

am să găsesc! — dar cel puţin asupra divor- 

ţurilor de aiurea. Când iacă un frumos vo-
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lum, bine imprimat, intitulat: Amour et 
Mariage, opera unui membru al Academiei... 

din provincie, id est clericale. Ei bine Dom- 

nelor şi Domnilor, autorul se frământă în 

15 pagine ca să afle dacă Adam şi Eva ai 

păcătuit înainte ori după ce ai fost goniță 
din Paradis! 

In aşa stare ajunge, Dâmnelor şi Domni- 

lor, omul infeudat unui text, încătuşat în 

rugina prejudecăţilor. 
Numai dou€ lucruri sunt grele îu lumea, 

acesta : să fii liberal şi să fii liber. Ca să 

fii liberal trebuie să-ți sacrifică interesele la. 
fie ce moment, ca să fii liber trebuie să te 

lepedi de cele mai multe din ideile în care 

te-ai născut. V'aş putea arăta exemple fai- 

m6se de orbirea la care duce pe om preju- 

decăţile. Aşa de exemplu la scdla de drept 
din Paris, o scâlă a căreia ştiinţă o admir 

fiind-că dacolo m'am adăpat şi ei de mult 

puţinul ce ştii, der al căreia spirit îngust 

năbuşeşte cugetarea celor slabi, se află un 

profesor, savant de prima ordine, şi aş putea 

dice om inteligent, care sa ocupat de ces- 

tiunea, divorțului. Studiind legile statelor eu- 

ropene a vădut cu mirare că noi Românii 

de şi de origină latină avem divorţul, pe 

când toţi cei-Lalţi latini nu ai divorţui. Ei
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bine, Dâmnelor şi Domnilor, ştiţi ce expli- 
caţiă a găsit? Nu! nu veţi ghici nici o dată! 
A spus că divorţul îl datorim vecinilor no- 
ştri, Slavilor, în loc să spue că divorţul 1 
avem de la str&moşii noştri, Romanii care 
Vai cunoscut îndestul, şi că dacă, fraţii no- 
ştri, latinii din Oceldent, nu Pai adi cauza, 
este că li Va răpit catolicismul. 

Tote acestea ca să pâtă conchide : divor- 
țul nu se potrivesce la pop6rele latine. 

Pe mulţi i am audit şi “i aud necontenit 
dicend lucrul acesta: 

„Divorțul este un fapt imoral“. V& mărtu- 
risesc că mie mi se pare ciudată acestă con. 
damnare, pentru că nu divorțul este imoral 
ci causele divorţului sunt de multe ori imo- 
rale. Divorțul nu esște un act imoral, el nu 
este alt:câYâ “decât da rea pe faţă, lichidarea 
UB "stări” 48 Tucruri în care se afla deja, 
cei 0856 despart. In ce dar este imorală o 
asemeneă regulare a unei situaţiuni care nu 
mai pote dăinui? In ce este imoral ca 6meni 
care nu se mai pot înţelege să se despartă? 
Imoral este menagiul dublu iar nu divorțul, 
să ne înţelegem la cuvinte! 

Este nevoie, Domnelor şi Domnilor, să vă 
spun €i.... şi când dic eii permiteți mi să, 
deschid o mica parentesă. D-l. Esarcu când 
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s'a, adresat la mine ca să ţin o conferinţă 
mă credea major, se dice insă că mai în 

urmă spirite înalte ar fi găsit că în ţâra, 
nostră Omenii sunt mai târdii ca pretu- 

tindeni, gar fi având de gând să prelun- 

gescă majoratul până la 85 ani. Dacă se 
vota o asemenea lege de sigur că nu aş fi 

cutezat să vorbesc dinaintea D-vâstră, dar 

din norocire nu s'a votati încă şi prin ur- 

mare pot să vă vorbesc. Aşa cum stai lu- 
crurile dar, până când avem şi noi dreptul 

să ne rostim, să-mi permiteţi a vă dice că 

mam nevoie să vă mai demonstrez că di- 
vorţurile aduc lucruri rele. Căci care din noi 

n'a fost faţă la unul din spectacolele cele 

maj triste la care pote asista omul, la în- 

tălnirea primulni şi al doilea bărbat al a- 

celeași femei, sai a primei şi a doua femeia 
a aceluiaş bărbat? Care din D-vâstră i-a 
v&dut faţă în faţă într'un salon fără să şi 
dică ca acestă este una din cele mai neno- 

rocite privelişte din câte ai fost pe pământ? 

Dar spectacolul şi mai trist — dacă se 
pote — al copiilor de diferite categorii? 

Cine nu a vădut aceşti copii de 3—4 feluri 

destinaţi să se urască şi să se despreţuiască, 
şi nu i sa strâns inima, de durere? Copii 

dintr'un bărbat cu prima femeiă, copii din
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acelaş bărbat cu a doua femeiă, copii din prima, 

femeiă, cu al doilea bărbat, etc. Sunt fel de 
fel de combinări în tocmai ca la matematici. 

M6 opresc aci. Nu este nevoiă de acestă 

conferinţă ca să ştiţi care sunt cusururile, 

care sunt nevoile divorţului. Cei cari nu 

sunt încă pe deplin convinşi i-aş ruga 

să-şi dea puţină ostendlă, să facă o mică 

escursiune până .... alături. De două ori 

pe septemână, patru secţii ale Tribunalu- 

lui, de la 11 ore până la 4, nu judecă alt- 

ceva. Cei cari nu sunt avocaţi vor vedea 

ce se petrece prin sălile de aşteptare, şi le 
va fi destul. Avocaţii pot chiar să între, 

căci şedinţa este secretă pentru tâtă lumea, 
pentru avocaţii însă nu; aşa s'a interpretat 

legea, că pentru noi avocaţii nu sunt secrete. 

Luaţi dic ostenâla, unei asemenea, escursiuni 

şi cine nu se va întârce îngrozit şi amărit, 

apoi de sigur că are o mare dosă de ertă- 

ciune pentru slăbiciunile omenescă. 

Suntem dar cu toţi dacord că este un 

rei. Unii qic chiar că răul merge crescând. 
Aşa, bună-6ră confratele mei, Domnul Di- 

sescu întrun articol publicat acu căţă-va ani 

în Presa. Daţi 'mi voie, Dâmnelor şi Dom- 
nilor, să nu fiu de astă părere; ei cred — 

şi veţi vedea, că nu sunt, tocmâi dulce pen-
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tru moravurile nâstre — că în tote, în cele 
materiale ca şi în ale moralei suntem în 

progres, şi "mi pare că a tăgădui pro- 

gresul în ţera acâstă ar fi a nega lumina 

dilei. Ce e dreptul nu mergem pe aşa de 

iute pe cât am voi noi, şi tocmai d'acea 
este bine ca din când în când să ne facem 

inventarul ca nişte negustori cinstiţi, să, 

scim unde am fost şi unde suntem. 

Mai este ceva, care trebuie spus înainte 

de ori-ce studii: asupra pricinelor divorţului. 
Diceam că divorţul este un lucra naţional, 

uitam însă să adaug căeste naţional numai 

pentru a decea, parte a, ţărei românescă, pen- 
tru că ţăranii, în raport cu noi, mai nu se 

despart. In acesta privinţă ca mai în tote 

materiele, țâra n6stră, este împărţita printi”o 

prăpăstie adâncă, şi care pe fie-care q. mai 

rei: se adânceşte, în două clase deosebite: 

Cărmuiţi şi Cărmuitori, aş putea dice ţ&- 

rani şi funcţionari, mai fără nici o altă, 
clasă întermediară. 'Ţâra românescă s6mănă 

a 0 ț6ră cucerită în care cuceritorii — noi 

guvernanţii — nu s'aii amestecat de loc cu 

cuceriţii. Noi am fost într'o stare patriar- 

cală, eram maj toţi la un fel, nici unii nică 

alţii nu aveam o prea mare cultură intelec- 

tuală ca să pote fi gândiri şi simţiri deose- 

bite. Pe urmă noi cestia am luat dacă nu
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"pe dantregul dar cel puţin o părticică din 

civilisaţiunea, occidentală, ne am luminat de 

s6rele apusului, şi pentru guvernaţi n'am 

facut absolut nimic, aşa că prăpăstia sa 

adâncit necontenit, şi adi numai avem nici 
credințe comune, nici idei comune, şi în 

curând nu vom mai avea nici limbă co- 

mună dacă nu se va stărni cu jargonul ad- 

ministrativ, militar şi judecătoresc. Nu vor: 

besc de primejdia aşa qisei purificări a limbei, 

căci în astă privinţă s'aii pus stăvilare de 

la, un timp încâce. 
Nu ştii dacă toți împărtăşesc temerea 

mea; eii însă vă mărturisesc că mă uit cu 

grză la, acest tabloi, şi mi-e t6mă că dacă 

nu se va face nimic ca să se stabilâscâ so- 

lidaritatea, între unii şi alţii, aşa ca guver- 

naţii să cunâscă şi să iubâscă pe guvernanţi, 

iar guvernanţii să înțelegă că nu ali guver- 

nul pentru dânşii ci pentru ca să facă feri- 
cirea guvernaţilor, tâmă 'mi-e, dic, că nu 

vom putea, rămâne în picidre, şi, ce este 

mai grav, că nu ne vom putea rădica, daca, 

din nenorocire am fi doboriţă de groznicele 

vijelii care de sigur în curând au să sufle 

peste Orientul Europei. 

M& ocup numai de clasa guvernantă, de 

cei care divorțeză prea des, şi m& întreb
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care să fie prilejul? Ei, Dâmnelor şi Domni- 

lor, aci dai d'o b6lă omenâscă care este mai 
ales o b6lă românâscă demnă de studiat ... 
mania, legilor. Aud din t6te părţile: „să schim- 
băm legea, legea este de vină.“ Da, legea, 

este rea, dar mi-e temă că spuindu-vă în ce 

sens este rea nu o să mai fiți de acord cu 

mine, şi de aceia las astă cestiune mai 
la urmă. Un lucru însă trebue să spun 

dWacuma. Mulţi cred că legea, nâstră înles- 

neşte divorţurile. Ei bine se 'nşală amar, 
legea n6stră este una, din cele mai grâsnice, 

din cele mai restrictive în materie de divorţ. 

Puteţi dice că nu se aplică. Aşa este, nu 

se aplică. Dar pentru-ce? Pentru că nu se 

pote, pentru-că bunul simţ protestă în con- 
trăi. Insă să lăsăm şi acesta, mai la urmă, 
şi să ne întrebăm ântâiă care sunt causele 

divorțurilor, şi pe urmă să vedem cum se 

pote îndrepta răul, să, nu facem ca Despot- 

Vodă care credea că descăpăţinend şase 
Gmeni a deslegat problema. 

Şi când căutăm causele divorţurilor să nu 

facem ca preoțimea, catolică care ia lucru- 

rile de la c6dă, pe când omul serios ia lu- 

crurile de la cap. De aceea dar nu trebuie 

să ne ocupăm de divorţ care este desnodă- 
mântul până ce nu vom studia mai ânt6iii 

[21,874]. 2
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legătura, adică căsătoria, căci în cele mai 
multe casuri ca să fie divorţ trebuie să se 
fi făcut, căsătoriă bolnăvă. 

“Dar 6re cum se fac căsătoriele la noi? 
Eu am dat de la, început definiţiunea, căsă- 
toriei, v'am dis că este legătură a două ființe 
care se iubesc. Bi bine, vitaţi-vE în drâpta, 
în stânga, gândiţi-vă la amicii, la cunoscin- 
țele D-vâstră, la, toți aceia, de la care prii- 
miţi invitaţiuni de multe oră poleite, şi în- 
trebaţi-vă din amor se căsâtoresc? 

Şi daţi-mi voie să vă raportez un'cas, un 
cas observai de mine în cabinetul mei. Căci 
trebuie să vă spun, pentru un om căruiai 
place să observe, nimie mai instructiv de 
cât cabinetul unui advocat. Cei cari nu sunt 
advocaţi — şi sunt câţi-va aci în sală — nu 
'Şi pot închipui ce comâră de documente 
omeneşti, cum le numeşte Zola, se p6te în- 
tocmi din suvenirile unui advocat. 

Şi cu acestă ocasie permiteţi-mi să pre- 
viu o obiecţiune. V'aţă putea întreba pâte 
nu cum-va avocatul care vorbeşte de prici- 
vele sale trădeză secretul profesional. Ei 
bine nu, Dâmnelor şi Domnilor, ca, ori-ce om 
căruia i s'a încredințat un secret, avocatul 
trebuie să ”] ascundă în fundul inimei, dar 
daici până a nu-i da voie să studieze na-
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tura omenâscă, să profite de lunga clinică 

care-i este dat să facă, este un abis. De 

sigur aş trăda încrederea, pusă în mine dacă 
v'aş povesti că Domnul cutare ori Domna, 
cutare mi-a spus cutare lucru, Qar când nu 
vă& spui de cât cele ce sai petrecut în au- 

diență, faţă cu trei judecători şi un grefier, 
când vă relatez chiar detalii mai intime fără, 

să numesc însă, fără să indie pe nimeni, 
atunci sunt în regulă şi cu datoria şi cu con. 
sciința. D'altminteri dacă nu am avea drep- 

tul să studiăm pe bolnavii pe care-i vedem 
dW'aprâpe, unde sar mai putea face experi- 

ențele acelea care singure ele au importanţă 

în sociologia, ca şi în ori-care altă sciinţă? 

Nu cum-va ar voi cine-va să învăţ divor- 
țul prin cărţă pe când în tâte dilele pot să 

despic natura vie? 

Dilele trecute vine la mine un vechiu client. 
Il cunoscusem acum câte-va luni, cu ocasia 

uuui ciudat proces. Tânărul acesta voise să 

se însâre; socrul oferia 3,000 lei, el ceria 

5,000. Cu chiii cu vai se învoesce cu 4,000, 

şi ginerile şi cumpără logodnicei nişte mici 

cadouri. Când fu însă la plată socrul vru 

să, dea în loc de bani o poliţă. Ginerile dice 
nu, ei vreaii parale. Daci neinţelegerea, 

daci procesul în care am pledat pentru el. 
2»
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Acuma vine iar la mine şi după ce 'mi vor- 
besce: de procesul acela, îmi adaugă : Noroc 
am avut, Domnule Ionescu, că nu m'am 
însurat de rendul trecut, căci acum am gă- 
sit 8000 lei, 

Şi îmi cere şi părerea mea asupra nouei 
căsătorii. 

Aci trebuie să deschid iar o parentesă, 
Sunt 6meni cari cer avocaţilor părerea, pen- 

„tru tote, până şi în asemenea, materii. Chiar 
acum vr'o lună nu m'am pomenit că 0 cu 
cond, care venise la mine cu un proces, scâte 
o fotografiă şi mă întrâbă dacă D- din fo- 
tografiă este bun ori nu pentru fiă-sea, fostă 
a mea clientă întrun proces de divorţ? A- 
semenea întrebări sunt atât de naive în câţ 
risul te împedică să te superi. 

Şi tânărul meii client îmi şi citeşte o seri- 
s6re. Era, aşa, de caracteristică in cât m'am 
gândit la D-v6stră — conferința, mea era, de 
mult anunțată — şi Pam rugat să-mi dea 
o copie după acea scrisâre. Vă las să vă în. 
chipuiţi figura lui ! Uimit mă întrâbă ce vream 
să fac cu acâstă, copie. Şi eii forte serios îi 
spui : 
„_— Dita mă interesezi fârte şi scris6rea 
D-tale "mi va fi de folos.
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ȘI âtă că omul nostru ia condeiul Şi co- 

piadă următorele : 

Tergovişte, 1884. 

„Cu plăcere îţi anunţ, cât privesce de bani 
că D- N. N. nu pâte să dea mai mult de 

cât 8000 franci, însă pâte cu mare tocmelă 

voii putea, scâte încă ceva, pentru 8000 lei 

este sigur, familia este onorabilă, fata este 

curăţică şi solidă şi n'am audit nică un răi 
asupra familiei. Fata este casnică şi nu lue- 
sosă şi este forte săn&tâsă, fiind părinţii să 
n&toşi. 

„Fata a fost logodită cu unu Waci, însă 

părinţii ai lăsat logodua, fiind-că tănărul nu 
era bun, 

„Pentru bani am vorbit chiar cu N. N,, 
cred că nu este partida rea dâcă te mulţu- 
mesci cu acestă sumă.“ 

A. A. 

Întâi banii, pe urmă familia, la sfârşit 
vine şi fata care este... solidă! Dar fata, 
a fost. logodită, inima ei pâte a rămas a- 

tinsă ? Ce-i pasă peţitorului? Despre bani a, 

vorbit chiar cu N. N. Mai rămâne ca clien- 

tul mei să se mulţumescă cu 8000 lei şi
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căsătoria s'a făcut! T6mă 'mi e să nu se fi 
zămislit şi divorţul! 

Dar o să "mi observați că acestea tâte 
se petrec într'o mică clasă socială, la, 6meni 
care se îns6ră cu 8000 lei. Atunci să tre- 
cem mai sus, de la 3000 lei la 300,000, să 
vedem ce se petrece şi acolo, şi pentru a- 
cesta vă rog să 'mi permiteţi să vă spun 
iar un cas observat de astă-dată nu de mine, 
der de un bun prieten al mei. 

Pe când eram în Dobrogea, 'mi dicea, el, 
cunosceam d'aprâpe un tănăr, om cu multă, 
inteligenţă şi chiar cu bună inimă. Dorind 
succesul şi închipuindu-şă că pentru acesta are 
nevoiă d'o zestre mare, mă însărcinase Şi 
pe mine să'] vestesc când voiii afla de vro 
fată cu.zestre mare. Din păcate i am găsit 
una cu 300,000 franci, i am scris un volum 
de detalie unde “i descriam figura, caracte- 
rul fetei şi al părinţilor, întocmai cum se 
face pentru caii de cursă. El nici una nici 
două, fără să fi vădut măcar fata, o şi cere 
în căsătoriă, prin peţitâre bine înțeles. Şi a 
fost cât p'aci să se facă căsătoria, aşa, pe 
nev&dutele. 

Dacă un om onest şi cu un bun caracter 
a putut face una ca acesta, ce trebuie să 
se întâmple cu acei voinici fără scrupule
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care, ca Montjoye al lui Feuillet, străbat 

lumea cu un 60d în mână şi cu o spadă 
într'alta, strecurându-se printre articolele ce- 

lui dântâii şi impunend tuturor tăcere cu 

cea din urmă. 
Alte ori, Dâmneler şi Domnilor, căsătoria, 

nu se face pe parale, dar pe alte interese. 

Aşa de esemplu în Belgia se ia de zestre 

posturi de judecători. Acolo ca să fii jude- 

cător trebue să te al6gă judecătorii, cum 

am dice pe românesce pe băcani să-i agre- 

eze băcanii, pe dulgheri dulgherii, pe vete- 

rinari veterinari! Şi când se întâmplă câte 

un Preşedinte de tribunal care n'a putut 

agonisi nimic în viaţă şi căruia ursita "i-a 

dat un stol de fete, apoi caută băieţi săraci 

şi le dă un scaun de judecător drept zestre. 

Vom avea pâte ocasia şi noi să vedem lu- 
crul d'aprâpe, căci s'a propus şi la noi sis- 

temul ăsta, 
Dacă băeţii se insoră cu paralele, fetele 

de multe ori se mărită cu diplomele. Nu e- 

sagerez de loc Dâmnelor şi Domnilor, vă 

voiii da esemple caracteristice şi autentice, 
le iaii tot din esperienţa mea, de avocat. 

Așa odată era vorba de un bun băiat 

care făcuse dreptul nu la Paris ci în sudul 

Franciei. Se vede că omul era cam slab de
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constituţiă; alţii dic că în Sud se trec exa- 
menele mai uşor. Or cum ar fi, băiatul 
nostru se întorse la Bucureşti licenţiat în 
drept din Aix. abia sosit face cunoştinţă, 
cu d. X, onorabil proprietar mare, alegător 
în colegiul ântâiii de Cameră şi de Senat! 
D-li X avea o fată; băiatul vrea să se în- 
sre; iute iute se face logodna, şişi face 
licenţiatul nostru o mulţime de cheltueli 
pentru nuntă: arvună la lăutari, cofeturi 
la Capşa, rochii la Villes de France etc. Tâte 
bune dar rămânea un lucru : tata-socru nu 
vrea să dea fata de cât unui licenţiat şi 
tânărul nostru nu avea încă diploma. Ştiţă 
că la secolele de drept diploma nu se dă de 
cât câte-va luni în urma esamenului! Poseda, 
însă un certificat iscălit, de secretarul scâlei, 
dar tata-socru bănuise că certificatul este fals 
— avea destulă încredere în ăst om ca să'i 
dea, pe mână fericirea fiicei sâle, dar uu ca 
să cr6dă în adevărul certificatului. — S'apucă 
dar de telegrafiază secretarului scâlei Gin 
Aix să-l întrebe cum şi ce fel. Secretarul 
răspunde, dar din păcate greşeşte adresa. 
In nedumirire tata, socru trimite vorbă gi- 
nerelui că el nu face nunta până nu o vedea 
diploma. Vă puteţi închipui indignarea, gine- 
relui, vedeţi procesul. Ei bine ştiţi cum s'a
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apărat socrul la curte — şi notaţi că î] a: 
p&ra un avocat inteligent, un avocat care 
pe mine mă socotea un fel de iconoclast, 
mâncător de astă dată nu de icâne, ci de 
vechi obiceiuri — ? Dicea: — Ei am fată 
de dat la un licenţiat din Paris, dâr la unul 
din Aix ba. 

Şi când eii i respundeam: „bine Domnule, 
D-ta îţi pui fata întrun teas şi diploma 
într'alta ca să vedi dscă. se potriveşte la 
cântar 2“ îmi replica: „Ce vrei? eii vroi 
să'mi fac futa cucână şi licența din Aix nu 
este destulă, boerie !* 

Ei am pledat procesul acesta la curte, şi 
a ris şi Curtea cum aţi ris şi d-vâstră. ŞI 
de astea sunt cu miile, 

Altă dată fata nu cere de cât iubire dâr 
socru ţine la diplomă. Tatăl Julietei este un 
fost cismar care a muncit cinstit, şi a 
strîns ceva părăluţe. Romeo este un croitor 
care şi el a muncit cinstit, şi a agonisit 
mai puţin este adevărat der tot a agonisit 
ceva. Fata vrea, bâiatu vrea, nu cere nici 
zestre, der tata nu vrea. „Nu'mi daii ei 
fata după un croitor, dice el, mie 'mi trebue 
un licenţiat“. Vă&dend atâta oposiţie cura- 
giosa fată fuge la iubitul croitor... . şi se 
întârce tocmai ..... după 12 dile. Ei bine!
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tata tot nu vrea. Şi când îi dicea cineva: 

„dar bine, D-le, ce faci? acuma nu o să 

mai vrea, licenţiaţii“, ştiţi ce răspundea? 
„Mai pun încă 10,000 lei şi tot găsesc un 
licenţiat!“ 

Aşa, se fac de multe ori căsătoriele n6s- 

tre. Nu este destul însă să spunem că așa 

se petrece lucrul, mai trebuie să ne între- 
băm de ce se face aşa. 

Luxul este causa cea mai aparentă. Lo- 
cuim 0 ţară plină de bogății naturale der 

care nu şi-a desgropat încă comorile sele, 

suntem într'o epocă de transiţiune, am că- 

pătat puţin gustul bunului traii apusan, ce 

este dreptul mai mult la suprafaţă, fără să 

fi adoptat însă modestia şi economia apu- 

sului. Plăcerile intelectuale ne sunt prea 

puţin cunoscute ca să ne pâtă răsplăti de 

lipsurile materiale, şi, mai presus de tâte, 

trăim toţi întrun fel, ne întâlnim în ace- 
leaşi baluri, ne trebuie aceleaşi obiecte, şi 
ia noi tote costă mai scump fiind-că le im- 

portăm din streinătate. De acea şi ginerii 

sunt scumpi! Ia uitaţi-vă de esemplu la tri- 

bunalul Ilfov; sunt aci o mulţime de tineri 

instruiți, buni, nu tocmai crudi de vârstă, 

şi veţi vedea că d'abia trei-patru şunt în- 

surați! De ce re cei-lalţi nu se însâră?
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Nu cum-va că nu ar dori şi ei să aibă lân- 
gă denşii o fiinţă care să'i susţie, săi îm- 
bărbăteze şi să'i măngâie în lupta, vieţei ? 

Nu, simt şi ei acâstă nevoiă, dâr nu o pot 

satisface, fiind-că n'aii parale, Câţă nu mi-aii 

dis: Ce vrei? femeile sunt lux6se; Tâte 

vor să facă rochiile tot la Villes de Pramnce, 

s6ii la M-me Briol, să mârgă la chauss6e 

tot cu Muscal, să asculte opera tot din 
baignoire şi pentru tâte astea trebuiesc 
bani. De unde vreţi săi ia? Din lefă de 

300 lei pe lună? Ah! a fost o vreme când 

judecătorii pe l6ngă l6fă mai luaii şi bacla- 

vale, la dilele mari. Adi s'aii dus baclavalele! 

Starea acestă nu numai că născoceşte 

căsătorii rele, der de multe ori desface şi 

pe cele bune. Câte divorţuri fiind-că soţul 
wa, mai putut plăti nevoile afară din cale 
ale nevestei! Alte ori cheltuiala.  mâhnesce 
pe bărbat şi-l face să se căiască că sa în- 
surat, şi atunci devine aspru cu nevasta şi 
divorţul e gata. Ei am pledat în contra 
unui soţ care cheltuise cu nunta şi insta- 
larea două treimi din zestre, peste 20000 lei. 
P'atâta a devenit în urmă de avar în cât 
nică medicamente soţiei nu vrea să mai 
cumpere. În tot procesul ştiţi cum se apăra 
bărbatul : „ia gândiţi-vă, D-lor judecători,
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cât am cheltuit cu toaletele Dumneaiei!“ 
Ba punea, la socotâla toaletei nevestei Şi ce 
cheltuise cu cazanele şi tingirile! 

Etă der una din causele divorţurilor n6s- 
tre: femeile sunt lux6se. Noi, Bucurescenii 
în privinţa acesta ne putem. lăuda, avem 
multă eleganţă ! Mi-e temă însă că nu ne 
putem lăuda de cât cu atât. Un distins, 
forte distins din 6menii noştri de stat a vi- 
sitat acum câţă-va ani Olanda. Cână s'a în- 
tors îmi spunea cu mirare. că în era aceia 
cu mult mai bogată de cât țera n6stră nu 
v&duse nici o femeie elegantă. 

Der pentru ce la noi femeile să fie maj 
lux6se de cât aiurea? Pentru că, Dâmnelor 
şi Domnilor, dăm fetelor n6stre o rea edu- 
cațiune, s6u mai bine o rea instrucțiune, 
căci termenul de rea, educaţiuue trebue să-l 
păstrez pentru băieţi. Cu moravurile n6stre 
orientale, cu instrucţiunea, n6stră superfi- 
cială, nu facem din fetele nostre de cât nişte 
păpuşi - —" adorabile câte-o-dată, anoste u- 
neori — „ hişte obiecte de plăcere Şi nimic 

maj mult. O _mulţime de mume cred că in- 

strucţiunea acestei fiinţe care se chiamă, 

o fată de măritat este desăvârşită dacă ştie 
să se învertâscă î în salOne, să sbârnâie la piano 

un vals idiot, şi să bălbăiască un jargon



29 

nesuferit . care nu este nici româneşte nici 
franţuzeşte, 

Dar fata asta are să deviă 0 soţiă ; cum 
o se potă ea să inţel6gă, să participe la lu- 
crările soţului, să se pasioneze de cea ce pe 
el îl entusiâsmeză ? Dar soţia va deveni 
mumă, cum: o să potă ea supraveghia in- 
strucţiunea copilului ? Aşi! „Nu-mi plac fe- 
meile care ştiii greceşte şi filosofie 1), nici 
cele care nu confundă fisiologia cu anatomia; 
instrucțiunea le răpeşte farmecul!“ Dacă 
femeia vrea să, se ocupe de lucruri seri6se 
o_lu aim în bătaiă de joc, dscă este” "uşurică 
Şi şi ignorantă, după placul nostru, o despre- 
țuim din resputeri. Şi vă mai mirâţi că le , 
“plăcă” luxul ! Dupe ce le aţi închis lumea, : 
intelectuală, ce le mai remâne ca să'şi ocupe 
spiritele ? Cârpele, şi de acea femeile trăiesc 
numai pentru rochii. 

Dar în schimb suntem destul de pedep- 
siţi de nebuna n6stră trufie, căci după ce: 
am adus femeia în sclavie refusându'i rolul 
binefăcător şi util la care are dreptate, ea 

') In consecinţă s'a şi suprimat catedra de filo- 
sofie din scdlele centrale de fete. Femeilor nu le 
trebue filosofie, îşi vor fi dis legiuitorii, supersti- 
iunea le ajunge!
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"Și resbună pe noi ca o sclavă, se face 
fermecătbre şi devine astfel stăpâna, nstră, 
absolută. Nimeni nu este în lume mai tare 
de cât robul când ştie să linguşescă slăbi- 
ciunile stăpânului sei ! 

Nu vă muraţi, Dâmnelor şi Dornnilor, că 
repet adesea vorba oriental, căci cu ade. 
vărat pecetea, orientală este adânc impri- 
mată, în ale n6stre obiceiuri. Cine in D-v. 
Domnelor şi Domnilor, n'a asistat la una 

„din aşa disele serate, şi n'a fost coprins de 
mâhnire la ciudata, privelişte ce i se înfă- 
țişa?. D'6 parte bărbaţii singuri ori jocă, 
cărţi povestindu'și istorii pipărate, ori fac 
politică — şi ce politică! — de altă parte fe- 
meile singure ori se tânguiesc de slugi, ori 
desbracă de la cap până la piciore pe vecina, 
ori vorbesc tote d'odată de rochii şi e pă. 
ării. Dou& lumi deosebite, alte gânduri, alte 
aspirații. De câte ori văd asemenea, sindro- 
fii, "mi aduc aminte, fără voea, mea, de tram- 
vaiul din Țarigrad ; acolo vagânele plâcă tot- 
d'auna, două dodată: unul pentru bărbaţă, 
altul pentru femei. 

Eminescu, un poet care nu ştiu de are 
păreche în literatura n6stră, un poet care a 
ştiut, în ultimele lui opere, să întrunâscă o 
formă admirabilă cu o imaginaţie ardătore,
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a biciuit cu o rara energiă uşurinţa, feme- 
iască, : 

Ce ? când luna se strecoră printre nouri, prin pustii, 

Tu cu lumea ta de gânduri după ea să te aţii? 

Să aluneci pe poleiul de pe ulițele ninse, 

Să priveşti prin lucii geamuri la luminele aprinse 

Şi so vegi înconjurată de un roi de pierde-vară, 

Cum zîmbeşte tuturora cu gândirea, ei uş6ră, 

Saugi zornetul de pinteni şi foşnirile de rochii, 

Pe când ei sucesc mustaţa, iară ele fac cu ochii? 

Când încheie cu-o privire amorssele înţelegeri, 

Cu ridicula simţire tu la pârtă-le să degeri? 

Pătimaş şi îndărătnice so iubeşti ca un copil, 

Când ea-i rece şi cu tâne ca şi luna lui April? 

Incleştând a tale braţe tâtă mintea, să ţi-o perdi, 

De la creşiet la picidre s'o admiri şi s'o desmierză 

Ca pe o marmură de Paros sati o pânză de Corregio, 

Când ea "i rece şi cochetă ? Eşti ridicul, înţelege-o 

Şi cu t6tă astă amărăciune poetul singur 

mărturiseşte că nu sunt femeile de vină, ci 
moravurile n6stre. Cum vreţi să se nască 

iubirea într'o societate în care bărbaţii şi 

femeile nu se văd mai de loc înainte de 

căsătoriă. Intruna, din sindrofiele d'adinori 

se pot 6re cunsce 6menii ca să ştie decă, 

se iubesc, se înțeleg cu adevărat, dâcă vor 

putea fi doi întrunul, s6i dâcă nu este de
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cât flacăra trecătore pe care lesne o aprinde 

o pereche de ochi negri? Şi chiar d'acele 

convorbiri banale în care se repet pe de 

rostul un vocabular la modă, nu pot să sa 

bucure tinerii, căci dabia sai întâlnit de 

2—8 ori şi aşa disele cuviinţe, representate 

prin fel de fel de rude, încep să ţipe că sa 
compromis fata : 

A-şi! abia ţi-ai întins mâna, sare ivărul la uşă, 

E-un congres de rubedenii, vre un unchii vre o 

mătuşe. 

Iute capul într'o parte şi te uiţi în jos smerit..... 

Oare nu-i în lumea asta vi”un ungher pentru iubit? 

Şi ca mumii egiptene siaii cu toţii în scaun tepeni, 

Tu, cu mânele-incleştate, mai cu degetele depeni, 

Mai suceşti vre-o ţigară, numeri fire de mustăţi 

Şi-n probleme culinare te încerci a fi isteţ. 

Cât vor ţine asemenea obiceiuri, tâmă "mi 

e că căsătoria o să rămână cea, ce este aşa, 

de des: negoţ de carne omenescă. 

Diceam mai adineaori, Dâmnelor şi Dom- 

nilor, că dacă femeilor le lipsesce instrucţi- 

unea fără de care ele nu pot să fie adevă- 

rate tovarăşe ale bărbaţilor, ci numai ma. 

şine pentru popularea pământului, bărbaţi: 

lor le lipseşte adesea educaţiunea. 

Cele mai multe din divorţurile n6stre sunt



cerute de femei, şi în majoritatea casurilor 

femeile divorţeză, fiind-că în căsătoriă n'aii 
găsit; de cât desilusiunea, fiind-că bărbaţii 

nu le-ai înțeles. 
Luerul nu m€ surprinde de loc, din po- 

trivă m'aş mira forte dâcă sar întâmpla 

alt-fel. Fiii noştri nu ştii ce este femeia. 

Când sunt de 10 ani intră în liceu, acolo 

nai ocasiunea să vâdă femei. ...... Observ 

un suris şi nu înţeleg pentru ce. In Ame- 

rica, s'aii gândit la acâstă şi aii făcut licee 
mixte. Liceele acestea au dat cele mai fru- 

m6se resultate, şi nici nu s'a întâmplat de- 

sordinile la care cugetaţi probabil adineori 

pentru că numai fructul necunoscut are 

darul să escite pornirile morbide ale omului, 

Cei care ai călătorit în Englitera aii întâlnit, 

adese ori fete care strebat singure ţara în- 

tregă, şi mumele n'a nici o temă: opinia 

„publică veghâdă la ondrea lor. Acolo nu s'a 

botezat cu numele de concistă o ruşinosă 
şi vulgară înşelăciune; vorba acestă a fost 

reservată pentru isbândele celor cari ai dus 

stâgul britanic în tote colţurile lumei. Ce 

vreţi, Dâmnelor şi Domnilor, Englezii şi A- 

mericanii încep din scâlă să respecte femeia, 

şi, când se îns6ră, ştie că, şi femeile lor vor 
fi respectate. La noi tânărul începe prin a 

[2:,374.] 3
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nu respecta femeia altuia, mai târdiii altul 

nu va respecta pe a lui şi aşa mai încolo. 

Reviii la tinerii noştri. După ce ai finit 
liceul ori numai câteva clase, se duc la, Paris. 

Acolo ce credeţi că fac? Credeţi că cei mai 

mulţi — de majoritate numai vorbesc — se 

pun în relaţiune cu societatea francesă, că 

“intră în familiele aşa de ospitaliere pentru 

streini? Aşi! compun un cere numai de 
bărbaţi, citesc Gi/-Blas, Figaro sâi la Vie 
Parisienne, serile le petrec la cafenele, la 
Varietes ori la Follies-Bergăres.... Mabille 
s'a închis! — Ce respect pentru femeie vreţi 
să capete acolo? Cele pe care le întâlnesc 
nu merită nici dragostea nici stima lor. ŞI 
când se vor întârce în țeră cum o să pâtă 

apreţia acea, delicateţă, de sentimente, acea 
frăgezime de inimă care este farmecul ne- 
spus al femeei? Aşa că a doua di după 
căsătoriă biata femeie vede cu groză că a, 
fost înşelată în aspiraţiele ei, şi atunci...... 
tribunale sunt destule, avocaţi cu prisos şi 
şedinţe de două ori pe septămână. 
Am Să vă relatez în astă privinţă două 

casuri pe care le cred forte caracteristice. 
Aveam un prieten care se însurase de 

vro câteva luni numai, din amor credea el, 
din capriţiu mi se pare mie. Lucrurile se



35 

petrecuse ca mai tot dauna forte prosaic. 

Logodnă pomp6să, şi după câte-va săptă- 

mâni cununie şi mai pomp6să. La prietenul 

mei venia adesea un văr al săi a căruia 

fidanţată — locuia, într'alt judeţ — de mai 

bine d'un an de dile îi trimitea câte o seri- 

sore în fie-care diminsţă. Biată soția. prie- 

tenului meii care în timpul cât fusese logo- 
dită nu primise de cât tradiționalul buchet 
de fie-care di pe care florarul are grijă săl 

espedieze regulat, şi nu mai puţin celebrele 

cofeturi, plină de gelosie şi copilăr6să din 

fire spune prietenului mei : „Ştii ce, iubi- 

tule, am să te rog un lucru care mar face 

nespus de fericită: scrie'mi scrisori de amor 

şi ei “ți voi răspunde!“ Ei bine ce trebuia 
să facă un bărbat inteligent ? Săi scrie nea- 

părat şi să fie şi vesel. Prietenul mei a 
făcut alt-fel, a ris şi risul i-a fost amar, 

căci nu se ride fără păcat de inima ome. 
n6scă ! 

Altul însurat din amor şi fâră zestre..... 

se vede că adesea căsătoriele din amor sunt 

fâră zestre. ,... a doua di de nuntă începe 

să se tânguiască că n'are bani. „Lasă dragă, 

ii dice soţia, ne iubim şi asta este destul.“ 

Peste câte-va minute vine slujnica şi cere 

parale să cumpere zahăr. Ia de la coconiță 
g*
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puţină dragoste, răspunde bărbatul, d-nsiei 

spune că cu dragoste se are de tâte Ei: 

bine, vă întreb, o femeiă care a fost aşa 

de crud lovită a doua di chiar după nuntă, 

ce pote să devie de cât stofă de divorţ? 
Analisăm împreună căsătoriele n6stre şi 

mi se pare că suntem cam departe de defi- 
nițţiunea n6stră : uniunea a două fiinţe care 

se iubesc. Vă veţi întreba pâte cum de nu 

se despart 6menii şi mai des. Bi, Dâmnelor 

şi Domnilor, cercetaţi câte căsătorii unde se 

ignoră s6u se trece cu vederea lucruri care 

ar trebui să ducă la divorţ; dibuiţă şi ică 

şi colo ce cuvinte de bani, de posiţiune so- 

cială, de protecţiune, de greşeli reciproce 

mai ţin în loc lanţul conjugal, şi nu vă 

"veță mai mira. 

Alţii, şi mai ales părinţii care mărită cu 
sila fete ceva mai simţitâre, obicinuesc să 

dică că vine amorul după căsătoriă. Nu tâ- 
găduesc că se” întâmplă uneori şi acâsta. 
Aşa de exemplu am cunoscut odini6ră un 

doctor din provincie, bun bărbat dualtfel, 

care înainte da se însura avea ciudate idei 

asupra, femeiei. „Nevasta mea se va ocupa 

numai de carnea cu vardă, dicea el, eii nu 

vroii să citescă poesii, vroii să fie femeiă, 

cinstită.“ Sa, însurat, a dat peste o femeii
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deşteptă şi acuma mi-e t6mă, că nu numai 

citesc, dar şi fac poesii împreună. Mai de 

multe ori însă nu vine amorul după căsă- 

toriă. Mi-aduc aminte d'o fârte frumâsă 

dmnă din Moldova care ne povestea divor- 

țul ei întrun mod fârte hazliu. — Mama, | 

dicea ea, ma măritat cu sila. 

Căci ştiţi, Domnelor şi Domnilor, că ai 
fost părinţi care şi-aii măritat fetele cu sila. 

Moda s'a schimbat: adi părinţii csreă să'şi 

despartă copii cu sila. 

— Dacă spuneam mamei că nu'mi place 

logodnicul, continua acea dâmnă, ea 'mi res- 

pundea: nu-i nimic, amorul vine pe urmă. 

Ei bine m'am măritat Duminecă, am aştep- 

tat luni, marţi şi mercuri, şi dacă am v&- 

dut că amorul tot nu mai vine, am plecat 

eu după el. 
Nu ştii dacă la găsit ori nu. 
V'am arătat până acum cred, Dâmnelor 

şi Domnilor, câteva din causele divorţurilor 

n6stre. Mai sunt multe pe care sunt forțat 

să le las do parte; este una însă de care 

trebue să vă vorbesc, căci aci paremi-se că 

punem degetul pe una din rănile societăţei 

n6stre : este uşurinţa cu care ertăm. Noi 

eşim dintro epocă de toleranță esagerată, 

am moştenit obiceiurile prea milostive ale
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boerilor daltă dată care pote se credeai 
prea mari, prea sus puşi pentru ca greşe: 

lele semenilor lor să-i potă îngriji ori păca- 

tele inferiorilor să le merite indignaţiunea. 
S'aii dus boerii der nepăsarea morală a r& 

mas. Nimic nu ne sperie, nimic nu ne 
turbură. 

Cutare a făcut cutare mişelie, este func- 

ționar şi fură, este avocat şi vinde prici- 

nele : S&racul! are cinci copii! 

D-lui X a pângărit casa prietenului lui 

celui mai dW'aprâpe: dâr numai el este? 

Sunt invitat la Y, tâtă lumea ştie că în 

casa aceea sunt doi bărbaţi, doi care con- 

tribue; Să merg ori uu ? Fă! ce să faci? 
Domnul Z îşi înşală nevasta cu neomenie, 

toță ştiu că are concubină la mahala: 
ŞI apoi! 

Credeţi D-vostră că cu un asemenea sis- 
tem veţi putea vr'o dată îndrepta ceva? 

Credeţi că p6nă ce nu veţi închide sal6nele, 

până ce nu veţi respinge mâna celor care 

păcătuesc într'una, veţi schimba. moravurile? 
Nu, absolut nimic nu veţi face, pentru că 

nu t6ma de puşcărie face pe omul slab să 

fie cinstit ci frica de opiniunea publică ? 

Etă dâr unde trebuie să căutaţi leacul. 

Nu veţi împedica nici luxul desfrenat, nică
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căsătoriele de adinâori, nică divorţurile până 
ce nu veţi fi mai severi cu vinovaţii, până 

nu veţi fi nu puritani, nu, dâr drepţi. Tre- 

buie să deosebiți pe omul care merită stima, 

D-vâstră de cel care n'o merită. Altfel cei 

slabi — şi aceştia sunt cei mulţi — vor pu- 
tea. dice, şi cu drept cuvânt, că în zadar 
sar trudi pentru bine, când şi pe unii şi pe 

alţii îi puneţi în acelaşi cazan. 

Cu tâte acestea, Domnelor şi Domnilor, 

cum v8 diceam de la început, suntem în 

progres. In t6te înainteză ţara nostră. Cine 

ar putea tăgădui progresul material ? Cine 

nu ştie de asemenea ce progres intelectual 

am făcut noi? Ştiţi D-vostră că de unde 

acum 7-—8 ani librarii noşuri nu vindeaii 

de cât romanurile lui Ponson du Terail şi 

ale lui Xavier de Mont6pin, — şi vorbesc 
de cei mai buni —, anul acesta numai libra- 

rul Haiman a vendut 150 exemplare din 

Primele Principii ale lui Herbert, Spencer şi 

200 din tractatul lui Taine asupra înteligen- 

ței 2 Dr în moravuri progresul nu este re 

tot aşa, de evident? Da, el este tot aşa de 
însemnat. Permiteţi-mi să cred lucrul acesta 
din fundul inimei, pentru că tot ce mi se 

povesteşte despre moravurile n6stre d'altă
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dată m& face să dic că suntem întrun pa- 

radis pe lângă starea de odinidră. 

Un singur exemplu va fi destul cred să 

vă convingă despre acesta. Mic este faptul 

în sine, der din faptele cele mici se pste 

„mai bine cundşte caracterul unei epoce. 
Eram odată la o întrunire publică în care 

se trata, eterna cestiune a Dunărei, şi, între 

altele multe care n'avea nici în clin nică în 

mânecă cu Dunărea, un bătrân Senator din 

Moldova ne spunea: „Ştiţi, Domnilor, cum 

făceam noi curte în vremurile nâstre 74% — 
Lasă că D-nâlor făceaii curte la femei mă- 

ritate şi nemăritate, fără deosebire. — „Ei 
bine noi nu vream să ne ostenim ducându-ne 
pe la, aceia căreia voiam să-i facem decla- 

rații, ci d6r i trimiteam lăutarii sub ferestre 
şi oftaii ei în locul nostru, iar noi stam 

acasă şi fumam din ciubuc.“ 

Ei bine, vă întreb, mai cuteză astădi ci- 
ne-va în ţera românâscă să puie pe altul 

să ofteze în locul lui? Şi dacă ar face una 

ca ac6sta, îndrăzni-vor 6re să o spună? 
Nu, şi acesta, mi se pare că este un progres, 

căci cel puţin ofteză singur dacă ofteză 
câte odată, 

Etă, Dâmnelor şi Domnilor, cele ce voiam 
să vă spun asupra, moravurilor; ar fi însă
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o desertare din parte-mi dacă nu v'aş vorbi 
şi asupra cestiunei juridice, de şi dragostea 

mea pentru acestă sciinţă este forte bol- 

navă, şi din di în di mai slăbăngă. Cu tote 

acestea cred că n'ar fi răi să vă arăt că 

legea, n6stră nu este în nimic vinovată, ci 

că din contra, dacă ne am decide să facem 

o reformă, ar trebui să lărgim legea. Şi mai 

nainte de ori-ce tâtă lumea, înţelege că ces- 

tiunea divorțului fiind de domenul inimei 

omenesci, legea mai că nu are ce căuta, 

căci după cum nu este nici o lege care se 

pâtă împedica pe două fiinţe să se iubescă 

altfel de cât cu formele legale, tot aşa nu 

pâte fi nici o lege care să facă să, se iu- 
bescă şi să trăiască cu adevărat împreună 

două fiinţe care nu se pot suferi. Aşa dar 
legea nu pâte face mai nimic în astă ma- 

teriă, chiar când ar ajunge la mijlâcele 

lui Despot-Vodă. Cu tâte acestea legiui- 

torii nu prea, vor să'şi recunâscă necom- 

petinţa. Lucrul nu trebuie să vă mire: 

legiuitorii ai început prin a reglementa 

totă viaţa omului. Ce aţi dice de esemplu 

de un cod care ar voi să se ocupe de ale 

stomacului ? Vi sar părea de sigur o ano- 

malie, ca să nu dic mai mult, şi cu tote 
acestea ştiţi că codurile d'alţă dată se ocu-
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pai şi de stomac. Legiuitorii din dilele n6stre 
se mulțumesc cu mai puţin. 

Der de ŞI S'aii ocupat legile de astă pro: 
blemă, să nu credeţi însă că tâte ai des- 
legat-o la fel. Adi când ni se vorbeşte de 
familie, religiune ete. sunt Gmeni care cred 
că în vecii vecilor lucrurile acestea ai fost 
organisate ca acum; d'acea te botâză duş- 
an al societăţei când vrei să le schimbi 
în ceva. Istoria însă ne spune că nu este 
ast-fel; tâte în lume sai schimbat Şi se vor 
schimba. Aşa, căsătoria, ca, şi divorţul — aste 
două lucruri se țin-—sa schimbat eu totul. 
Căsătoria nu s'a născut, dupe cum ne spune 
Biserica, ci întrun mod mult maj prosaic. 
Bărbaţii fiind mai voinici şi-aii robit fe- 
meile cari le plăceaii. In Oceania chiar ați 
aşa, se petrece lucrul, cel care e mai tare 
ia femeia cea mai frumosă ; ast-fel sunt fe- 
mei cari în timp de 9 luni schimbă 9 stă- 
pâni. Acestă robie a femeci, robie care n'a 
dispărut pe deplin, vă esplică o mulţime de 
obiceiuri curi6se. Dânsa ue face să înţele- 
gem cum şi pentru ce văduvele Indienilor 
se ardeaii de vii pe rugul bărbaţilor lor 
morţi, obiceiii perpetuat până în dilele nostre 
in stătulețele în care Europenii nu sunt
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domni absoluţi, obiceii pe care când şi când 

Pai avut mai tâte poporele ariene. 
Dar să ne oprim numai la legile asupra 

divorţului. 
Sunt unele cari ai dis lucrul următor: 

nu p6te să mai fie căsnicie acolo unde soţii 

nu mai vor. Deci când soţii sau unul din ei 

numai declară că nu mai pâte să trăiască 

cu cel-Palt, fără să-l întreb pentru ce şi de 

ce, îi dai dreptul să divorţeze, supuindu-l, 

bine înțeles, la Gre-cari termene şi acesta 
pentru ca să fii sigur că vrea să divorțeze, 
să nu fie numai o cestiune de capriciii ca 

aceea, pe care Moliere a descris'o aşa de bine 

în le Depit amoureu. 

Aşa Romanii nu cereai motive soţilor 

care voiaii să divorțeze; ceva mai mult, Ro- 

manii nu puneaii nici un fel de pedică di- 
vorţului, nici măcar termene ori formalități. 

Veţi dice pote că strămoşii noştri trebue 
să fi necunoscut cu desăvârşire sentimentul 
de familie? Ei bine nu, din contra Romanii 

în privinţa acesta sunt inatacabili. Şi obser- 

vaţă că aii trăit 5 secole cu legea acesta 

fară să se întâmple mai nici un divorţ. 

In cele mai multe din Statele unite ale 

Americei, acolo unde astă-qi este focarul ci- 

vilisaţiunei, voinţa unuia din soţi este sulfi-
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cientă. ca divorţul să se pronunţe. Şi cu tâte 
acestea, Dâmnelor şi Domnilor, Statele unite 
staii sus în privinţa, virtuţilor casnice, mai 
sus chiar de cât Europa catolică de esemplu. 
Multe spirite superficiale nu pot pricepe a- 
acesta : divorţ liber şi moralitate. Multe însă 
nu pot pricepe spiritele superiiciale ; când le 
spui că în Statele unite căsătoria nu este 
supusă mai la nică uă formalitate nici civilă 
nică religicsă, când le adaugi că consimţi- 
mentul părinţilor nu este nici odată necesar, 
şi că cu tâte astea Statele unite fac pro- 
grese de giganţi, li se pare că le povesteşti 
basme. 

In Austria când unul din soţi declară că, 
nu mai pâte trăi cu cel-l-alt, el capătă di- 
vorţul fără să fie silit a spune pentru ce, 
cu condiţiune numai ca reclamantul să re- 
pete acestă declaraţiune de trei ori la dife- 
rite intervale, şi după fie-care declaraţiune 
să conlocuiască cu piritul. Iar dacă, după a 
treia, încercare, soţii nu aii reuşit să se îm- 
pace să pronunţă divorțul. Societatea atunci 
este convinsă că acea căsătorie a devenit 
cu neputinţă. 

In Grecia un project de lege, — pote chiar 
acum să fi devenit o lege pentru că dateză 
d'acum doi ani —  reglementâză divorţul în
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modul următor: când unul din soți declară, 
că este incompatibilitate de caracter între 
el şi soţul sei, se acordă separațiune de 
corp pentru 3 ani, şi, dacă după acest timp, 

tot persistă în declaraţiunea sa, separaţiu- 

nea, se preface în divorţ. 

Şi aceste legi sunt forte cu minte pentru 
că nu este bine ca judecătorul să pâta în- 

treba pe şoţi de ce se despart, pentru că 
societatea nu are interes să cunâscă desor- 
dinele casnice cari ai adus divorțul, pentru 
că este desgustător şi injust ca să, forțedi 
pe cine-va să acuse fiinţa pe care a iubit'o 

saii a, credut c'o iubeşte măcar un minut. 

Ortodoxă sau nu, acestă teorie mi se pare 
sfântă şi morală. 

Vorbiam, Dâmnelor şi Domnilor, de Aus- 

tria şi uitam să vă spun că în Austria di- 

vorţui este liber numai pentru necatolici, 
căci catolicii, aci ca, şi pretutindeni ai oprit 
divorţul. In schimb ce este dreptul ai in- 

trodus ali-ceva : separaţiunea de corp. 

Vedeţi lucru ciudat! cei care ocolesc di. 

vorțul sunt siliţi să, inventeze separaţiunea, 
de corp, care este tot un divorţ plus con- 
cubinagiul forțat, infanticidul indispensabil, 

copii naturală obligatorii şi disprețul şi ura 
reciprocă eternă. Aşa că lui Louis Legrand
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care ne spunea că nu vrea să ajungă în 

doga României, "i am putea răspunde: tot 
mai bine ar fi să ajungeţi în doga n6stră 

de cât să r&mâneţi unde sunteţi. 

Căci, Domnelor şi Domnilor, catolicii au 

darul să se jâce cu cuvintele. Discută în- 

tmuna cestiunea, divorțului ca şi când ar fi 

vorba să alegem între divorţ şi indisolubi- 
litatea, căsătoriei. Dar nu acolo este proble- 

ma, toţi am preferi indisolubilitatea, căsăto- 
riei, am primi-o chiar cu corolarul veduuiei 

elerne aşa cum a visat-o Auguste Comte, 

numai să fie în firea omenâscă. Fi bine, ca- 

tolicii singuri când ab născocit separaţia de 

corp, ne aii probat cu prisos că nu este. ŞI 

atunci este vorba de a alege numai între 

divorţ şi separaţia de corp. 

Acâsta 'mi aduce aminte o forte frumâsă 

comedie a lui Augier: Madame Caverlet, 
Clericalii, adversarii neimpăcaţi ai divorțu- 

lui, repeta pe t6te tonurile: „cereţi divor- 
ţul şi nu vă gândiţi că săracii copii vor trăi 

cu taţi şi mame vitrege, uitaţi că, vor fi 

mai multe feluri de fraţă şi surori?“ Şi Au- 
gier în acea, piesă răspundea: „Cu divorțul 
ori cu separaţiunea de corp tot părinţi vi- 
tregi vor avea copii, tot mai multe feluii 
de copii vor fi, diferența este numai că cu
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divorţul vor fi părinţi vitregi legitimi, copii 

de două feluri legitimi, pe câtă vreme cu 
separaţiunea de corp vor fi concubini şi con- 
cubine în loc de părinți vitregi.“ 

Şi acuma alegeţi. 

O altă legiuire cu minte este legiuirea re- 
voluţiunei francese, reînviată dar cu esage- 

rațiune de către Comuna din Paris la 1871. 

Legea, din 1792 dice: cine nu mai pote trăi 

cu soţul sei nare de cât să facă o simplă 

declaraţiune. După o lună de la astă decla- 
rațiune soţii vor apare dinaintea unui con- 

siliă de rude şi prieteni care vor cerca să-i 

împace. Dacă nu vor reuşi, se vor mai face 

două asemenea tentative după două şi trei 
luni de la cerere, şi, dacă împăciuirea tot nu 

se pâte face, căsătoria se consideră desfă- 
cută. Şi observați că nu r&mâne nici urmă 

din cele destăinuite dinaintea rudelor şi a. 
micilor. 

Acâstă lege este, cred, demnă de studiat; 

este liberală, şi tot de odată împedică şi 

divorţurile eare ar putea proveni dintro iri- 

taţiune momentană şi trecătâre. Din parte-mi 

aş priimi bucuros acâstă lege. Mi se pare 

totuşi că ar fi bine să rămână numai ter- 

menul de şâse luni, şi să se suprime consi- 
jiul de rude: legea nu îrebue să împingă
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câtuşi de puţin la, desvelirea secretelor din- 

tre bărbat şi femeiă. Unde însă legea din 
1792 păcătueşte r&ii, este când pe lengă di- 

" vorţul fără arătare de motive, mai înființeză, 

şi divorțul pentru cause determinate, o in- 

stituţiune care nu pâte avea nici scusa, o- 

portunităţei într'o legiuire care proclamă li- 
bertatea divorţului. 

Tot acest cusur îl avea şi legea care ne 

a guvernat pe noi până în anul 1865. Intwa- 

devăr codul Caragea cun6şte divorţul fără 
arătare de motive, căci el acordă, despărţirea, 

„când nu voeşie unul pe altul şi nu se vor 

învoi pent în trei ami“, Gisposiţiune plină de 

înțelepciune şi de adevărată moralitate pe 

care ar fi fost bine să nu o gonim din le- 

gile nostre, dar în acelaş timp codul Cara- 

gea mai cundsce şi divorţul pentru... dece 
cause determinate, şi ce cause! care mai de 
care mai imposibil de reprodus. 

Şi atât de iute se uită în lumea acesta, 
Dâmnelor şi Domnilor, în cât mulți se spe- 
rie ca do resvrătitâre noutate când li se 
propune înfiinţarea divorţului fără motive 
determinate, a divorţului pe care Vaii cu- 
moscut şi Vaii practicat părinţii noştri. 

Codul Napoleon, pe care '] avem şi noi, 
face parte dinti'un alt grup de legi. Legile
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acestea, plecă de la puntul de vedere că di- 
vorţul nu trebue îngăduit de cât pentru a- 
nume motive prevădute în cod şi cântărite 
de către judecători. Inutil de a vă mai spune 
că tote aceste legiuiri ai: făcut bancrută de- 
săvărşită,. 

Causele determinate de divorţ nu sunt 
pretutindeni aceleaşi. Una numai este ad- 
misă de tâte legiuirile. Sunt chiar țări, En- 
glitera bună-6ră, unde nici că mai există 
alte cause de divorţ, afară de acesta. Este 
vorba, de păcătuirea femeei. Cât despre adul- 
terul bărbatului, în unele ţări el este o causă. 
de divorţ dar numai în anume şi anume 
nuanțe, în altele nici odată, 

Diferenţa, acesta între bărbat şi femeiă 
este forte vechiă; Isus chiar a consacrat/o, 
după câte spune Matheii. Pothier, un legist 
vestit şi de la care mult sai inspirat re- 

dactorii codului Napoleon, ne esplică ast-fel 
motivul acestei diferenţe : „Nu se cuvine fe- 
meri, care este o ființă, inferidră, să se o- 

cupe de purtarea bărbatului, care “i este 

superior. * 

Pare-mi-se că mai drept vorbia Juvenal 
când. dicea : 

Dat veniam corvis, vezat censura, columbas. 
Iărtă corbiă şi strânge în cote pe porumbei. 
(21.814 4
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Mai sunt o mulţime de alte cause prevă- 

dute de diferitele legi. Codul cel mai bogat 
în astă privinţă este cel prusian. In Prusia 

poți să divorţedi în cas de: b6lă incurabilă, 
abandon, nebuniă, beţiă, când femeia probeză 
că bărbatul seii nu este în stare s'o facă fe- 
ricilă ete. etc. O mulţime de motive care 

(de care mai glumeţe. Aşa că atâtea sunt 
causele de divorţ, în Prusia în cât în reali- 
tate divorţul este liber. Şi cu t6te acestea, 
cine ar putea să dică că în Prusia morala, 
casnică este mai slabă de cât aiurea? 

Prusia, aşa de reacționară din fire, să 
practice divorţul liber! Etă o ciudată reve- 
laţiune pentru multă lume. In Prusia, însă 
mai este ceva care să pue în mirare pe 
mulţi : nicăieri libera cugetare nu este mai 
răspândită ca în acea țară. In Berlin d'abia, 

„55 9] se mai botâză întro religiune 6re- 
care, la căsătorii proporţia scade Şi mai 
jos, 29 %/; numai primesc binecuvântarea, 
bisericei, şi când este vorba de înmormân- 
tare numai 1 la 9/, mai cere ajutorul reli- 
giuneij. 

Nu pot, Dâmnelor şi Domnilor, să vă 
înşir tote causele de divorţ admise în dife- 
ritele ţări. Cum v&durăți Prusienii sunt forte 
bogaţi, ai 200 articole asupra acestei 'ma-
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terii, şi tot n'aii prevădut tot. I-a complectat 
Legiuitorul din Herţegovina: acolo bărbatul 

pote cere divorţul când femeia îl fură, ori 

când, permiteţi” mi naturalismul espresiunei, 

mir6se greii. Etă de sigur o forte legitimă, 

causă de divorţ, care probabil se găseşte şi 

prin Prusia, şi pe care totuşi a uitat'o 

Landrecht-ul | 

Romanii. din imperiul de jos găsise o altă, 
causă, de legitimare a divorțului : decă fe- 

meia, mergea la, teatru. Nu ştiu ce ar fi dis 

Romanii pentru femeile care ar fi mers la 
Ateneii ? 

Vedeţi dr, Dâmnelor şi Domniior, că le- 
giuitorii mai reuşit în sarcina acesta d'a, 

prevedea, cuusele de divorţ. Și de aceea alţii, . 

în statul Missouri din America de esemplu, 

în desperare de causă, au lăsat la arbitra- 

rul judecătorilor causele de divorţ. Nu cred 

să, fie cineva care să propună un asemenea, 
sistem şi la noj. 

Daltminteri bancruta legiuitorului în ma. 

teriă de divorţ nu este numai în privinţa 

causelor bine cuvântate care justifică divor- 

țul, dar în tâte cestiunile. 

Presupuneţă că o femelă a greşit, bărba- 

tul nu vrea să ierte, — şi pote că nu face 

4*
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răi — şi se desparte. Putea-va vinovată să 
se mărite cu complicele său ori nu? 

Legiuitorul nostru dice nu, dacă i-aş da, 

voe să se mărite cu complicele atunci ori- 

ce femeiă, care ar vrea să divorţeze şi par 

găsi nici un motiv legal, war avea de cât 

si. greşescă cu omul cu care doreşte si se 
mărite. Deci 6tă legea dată în lături, âtă, 
divorţul obţinut fără o adevărată, causă 
legală ! 

Legiuitorul engles qice altfel: datoria, unui 
gentleman care a dus o femeie în ispită este 
să se îns6re cu dânsa, cel putin astfel îi 
repară on6rea. 

Cine are dreptate? Englesul bine înțeles, 
dar atunci, cum bine a vădut legiuitorul 
nostru, legea se pâte eluda, Ştii că lucrul 
vu se va întâmpla, mai nică o dată, dâr este 
posibil şi asta este mult, 

Altă nedomerire. Soții odată despărțiți, 
să se mai potă căsători împreună ori nu? 

Sunt cuvinte Şi pentru şi contra. Legea 
nostră dice nu, nu permit să se facă o că- 
sătoriă pe care tribunalele mele ai judecat-o 
deja imposibilă; trebue să mi se respecte 
hotăririle; cei care vor să divorţeze să se 
gândescă, şi să se resgândeâscă înainte da 
face acest pas. Nimeni nu a ar&tat mai
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bine de cât Păre Didon că morala dice da, 
atât mai bine daca se vor recăsători. 

Noi avem codul Napoleon, divorţul pentru 
trei saii patru cause determinate : adulterul 
bărbatului saii al femeei fără deosebire, con- 
demnaţiunea unuia din soţi la o pedâpsă 
ruşin6să şi injuriele grave, injuriele acelea, 
în care poţi pune tot ce vrei, şi pe care în 

aparenţă se întemei6ză 95 la sută din di- 
vorțurile n6stre. Şi cu tâte acestea toţi 

ştii că se pote divorța pentru oră-ce motiv, 
şi chiar fără. motiv. Divorţurile respinse de 

tribunale nu sunt de cât vro 10 la sută, 

şi acelea de sigur numai din causă că recla- 

mantul n'a ştiut sai n'a voit să insiste. 
Pentru ce acâsta ? pentru că curentul a 
rupt bariera, pentru că magistraţii ai în- 
țeles că nu pot să fie mai buni judecători 
asupra traiului comun de cât soţii ei însuşi, 

pentru că, cum 'mi spunea dilele trecute un 

dislins consilier de curte, înţelegerea, şi casa 
bună nu se face cu da sila, nici cu hotă- 
Tir nici cu jandarmi. Ce vreți să faceţi unei 

femei care numai vrea să stea cu bărbatul 

şi fuge d'acasă? In tâte dilele bărbaţi pă- 
răsiţi se duc de se plâng la parchet — la 

noi de tote se plâng 6menii la procuror — şi
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procurorul stă cu mâinele încrucişate, căci 
n'are ce face. 

Aşa, dar dacă la noi în ţâră cel puţin le- 
gea restrictivă n'a împedicat nimic, care să 
fie consecințele ei? 

Cei care vreţi să vă faceţi o ideă în pri- 

vinţa acesta, daţi-vă, rogu-vă, ostenslă da 

vă duce până alături la tribunal. Veţi intra 

într'o sală îngustă, cu o atmosferă încăr- 
cată şi nesănătosă; în fund veţi vedea doi 
ori trei judecători tineri, — nu le faco 
crimă că sunt, tineri, dar nici calitate în 
materia acesta nu pote să fie —, mai în- 
coce, la bară, doi avocaţi care, fie pentru 
amor propriu, fie ca să merite banii pe care 
i-a luat, insultă din răsputeri, stropesc cu 
noroiii, ca Maitre Aspic al lui Louis Veuil- 
lot, dou fiinţe care s'au iubit p6te, spuind 
în gura mare lucruri pe care nimeni nu 
trebue să le ştie, Şi, în mijloc, la o masă 
verde, un grefier care serie tâte acestea 6 
să r&mâie posterităţei. 

Acesta, se chiamă, pentru cei care nu vor 
să raţioneze, morală socială, Şi noi r&spun- 
dem: nu, acâsta este imoralitate socială ; 
daţi-ne divorțul liber ca să fie o ipocrisie 
mai puţin în legile n6stre, daţi-ne divorţul 
liber ca să ne scăpaţi cel puţin de acest
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spectacol desgustător care n'a împedicat nici 

un singur divorţ, care în schimb însă des- 

moralis6ză simţul publice. Diceţi divorţ, liber 

dacă nu aveţi cw'agiul să spuneți nici un 

fel de divorţ, 
La acestea tâte este o objecţiune. Daţimi 

voe să vă spun cum mi sa presentat mie. 

Acum vr'o două săptămâni vorbiam de 

conferinţa acâsta cu un camarad al mei, 

vechii şi iubit amic pentru care am 0 a- 

dâncă stimă şi o nemărginită afecţiune, şi 

i spuneam de ce sunt pentru divorţul liber. 
Şi el îmi răspundea: N'ai făcut nimic, nu 

se vor mai înjura dinaintea judecătorilor, 

se vor înjura însă pe la rude şi pe la prie- 

teni; când omul este cu ânima atât de mică, 

atât de strimtă încât să uite că datoresce 

respect fiinţei cu care a trăit o qi măcar, 

pentru că'şi datoreşte respeci lui însuşi 

care a ales-o între tote, ori la tribunal ori 

la mahala tot o să înjure. Am tăcut, am 

rămas pe gânduri. 
Nu trecuse multe dile şi iată că vine la 

mine un biet om câre se vedea a fi forte 

respectabil şi *mi dice: 

— Domnule Ionescu am săţi cer o con- 
sultaţiune. Am o nevastă..... 

— Atât mai bine pentru D-ta.
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— Dar nevasta mea este rea foc. Aş 

vrea să, mă& scap de dânsa, Ce să iac? 

— Copii ai? | 
— Din fericire n'am. 
Cel d'ântâiii lucru neapărat a fost săi 

recomand răbdarea. 
— Rabă, rabă, rabăd de multă vreme dar 

este atât de rea că numai pot răbda. iii 

D-ta, că într'o vreme de răutatea ei îmi lua- 

sem câmpii şi mă dedesem până şi la, darul 

beţiei ? Aş vrea să divorțez şi nu ştii cum 
să fac? 

— Mai cârcă, mai rabdă cât-va timp. 

— Domnule nu se pâte. Inchipueşteţi 
că am adoptat o biată orfană, o nepâtă a 

mea în vârsta numai de un an, şi şi pe 
densa, o chinueşte. | 

— Nevasta d-tâle este...? 

— De astă dată n'am ce dice, e cinstită. 
— Ei bine cereţi divorţul prin consimţi- 

mânt mutual. 
Şi fiind-că omul meii nu prea, părea con- 

vins îi adăogai: 

— Ori dânsa nu vrea? 
— Ba ar vrea, dar cere săi dau 1000 

galbeni, şi n'am de unde. 
Vedeţi, Dâmnelor şi Domnilor, că şi cu 

acesta se pote face speculă. Dai atâta, con-
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simt la, divorţ, de unde nu am să te stră- 
gănesc până “ţi vei lua lumea în cap. 

— Dar nevasta d-tale te înjură, te ocă- 
reşte ? 

— Cum nu Domnule alt nici că face. 

— Martori ai? 
— Cum o să am martori Domnule? Ce 

Winaintea martorilor o să mă înjure nevasta ? 

— Nu te al plâns vr'o dată la rude, la 

prieteni ? 

— Cum, Domnule, să mă plâng la prie 

teni de nevasta mea? Nar fi să mă înjo” 

sesc pe mine, dacă a'şi spune satului întreg 
ce se petrece între mine şi nevasta mea. 

Ei aş vrea chiar să rămână lucrurile astea 

între noi. Ce e dreptul este o r&utate de 

femeiă, dar ori-ce ai dice mi-a fost nevastă. 

— Nui nimic de făcut, Domnule, nu-i 

paragraf în lege pentru d-ta. 
Etă dar un om neînsemnat, un conductor 

de drum de fer, care are destul respect, de 

sine şi destulă demnitate ca să simţă că 

nare dreptul să necinstâscă pe fiinţa căreia 

i-a spus odini6ră : te iubesc. Recun6scă, deci 

iubitul mei prieten că sunt şi 6meni care 
nu vor să'i ştie mahalalele. 

Sunt alţii, Dâmnelor şi Domnilor, pe care 

cu drept cuvânt pot dice că legea, actuală
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îi face să fie nedrepţi cu nevestele lor. Aşa 

un prieten din Craiova îmi spune un cas 
ciudat. O femeiă cerea divorţ în contra băr- 

batului pentru anume cuvinte, după părerea 
ei bine-cuvântate. Bărbatul nu vrea despăr- 
țenia, şi pe când soţia se plângea la tribu- 

nal de multe şi multe, el îi trimitea nişte 
scrisori cât se pâte de focose, o numia în- 

ger prea iubit, idolul şi comâra sea, şi 

iscălea, adoratorul ei pentru vecie. Intr'un 

cuvânt o pasiune nesfirşită.... a doua di 

la tribunal o înjura surugieşte! Ce se în- 

templase ? omului nostru, de temă se vede 

să nu fie ridicol, nu-i mai venise la socotelă, 

să recunscă meritele unei femei care se 
plângea în contra-i. N'ar fi fost mai bine să 

rămânem cu poesia din ajun? 

Altă dată chiar soţii care ar preferi tă- 

cerea sunt siliţi să se insulte unul pe altul. 

O să vă povestesc un cas pe care, ca mai 
tâte cele-l-alte, îl iat din propria mea expe- 

rienţă. Aveam un prieten din copilărie, un 
adevărat om de inimă, care se însurase cu 

o forte frumâsă şi inteligentă femeiă. După 

trei ani de căsătoriă divorţul devine inevi- 

tabil. Pentru ce? nu ştiu, eu am fost avo- 

catul lui şi totuşi nici odată nu a voit 
să'mi spună nimic. Ba încă 'mi adăuga:
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„Să nu enm-va să dici ceva în contra nc- 

vestei mele, să spui că este un ânger.“ 

Şi ei mă gândeam în mine: dacă este un 
ânger de ce se despart? Ştiam cu t6te astea 

că el nu este vinovat şi acâsta 'mi era de 
ajuns. Amicul mei, om cu omenie, propuse 

soţiei s6le divorţul prin consimţimântul mu- 

tual. A stăruit şse luni ca so convingă, “i 

a vorbit, a conjurat?o în numele copilaşilor 
lor, “i a scris nişte scrisori cari vor remâne 

cea, mai frumâsă pagină din viaţa lui, şi n'a 

reuşit. Ştiţi de ce, Domnelor şi Domnilor ? 

Pentru că după legea actuală când divorţezi 

prin consimţimânt mutual te despoi de ju- 

mătate averea în folosul copiilor, şi femeia 

era prea tănără ca, să pâtă face un aseme- 

nea, sacrificii ! Şi a trebuit să pledez, şi cu 
inima strivită am fost silit să citesc în pu- 

blic scrisorile acestor fiinţe care se iubise» 

şi de jale a plâns şi soţii, aii plâns şi jude- 
cătorii. 

Aşa că, Dâmnelor şi Domnilor, nu este în 

legea. nâstră, nici o scăpare pentru cei care 

nu vor să-şi necinstâscă suvenirile ; divorțul 

prin consimțimânt mutual este aşa de difi- 

cil şi de nepractic, că d'abia să petrec 2 ori 

3 pe an, une-ori nici unul.
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Un distins om de stat vorbind despre di- 

vorţ cu D. Esarcu, iubitul nostru President, 

„care nu numai că stăruie pentru Atheneul 

nostru, dar şi mult ne ajută cu luminile 

sale, dicea,: „Ştii că legea D-vostră cu acest, 

aparat de pledoarii, de sentințe, de publici: 

tate fie. şi în ascuns, încuragiază mult la, 

divorţ, produce un fel de friguri contagi0se 

întocmai ca, acela, cărora le dă naştere cri- 

mele celebre.“ Observaţia, este forte dreptă 

şi 'mi a amintit un cas curios. 
O femeiă din laşi ceruse divorţ, în contra 

soțului sei, un inginer de merit, pentru cla- 

sicul. cuvânt de injurie grave; densa însă se 

făcuse vinovată de un alt păcat şi mai mare 

de cât injuriele, ori cât de grave ar fi ele. 

Etă că mă pomenesc cu bărbatul că vine la 

mine şi "mi cere să fac şi din partea lui o 
cerere de divorţ pentru motiv de... adulter. 

— Dar pentru ce D-le să faci lucrul ăsta ? 

Nu vrei să te scapi de dânsa? 

— Ba da. 

— Ori vrei s'o bagi la puşcărie? 

— Nu, să mă ferâscă cerul.... nu sunt 

aşa, de să&lbatec. 
— Atunci pentru ce vrei D-ta să ştie totă, 

lumea că ai suferit un lucru, care de sigur 

nu este o ruşine, dar nici o ondre nu este.
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-- Vroiii să se pronunte divorţul în fa- 

vorea nea. 

Şi observați că n'avea copii, şi că acesta 
mare nici o consecință. Etă 6meni, Domne- 

lor şi Domnilor, pe cară legea nostră î îi face 

să uite pentru un moment penă chiar Şi a 

devăratul interes al demnităţei personale. 

Su t aprâpe de sfârşitul conferinței mele, 

Dâmnelor şi Domnilor, şi cred că am ajuns 

cu slabele mele mijloce să obţiu un lucru: 

că divorţul are cause profunde sociale, că 

îndreptarea lui nu pâte să vie de la lege, 

şi că dacă legea ne ar putea face un bine, 

ar fi să ne scape cel puţin de ruşinea de 

a fi nevoiţi să ne spălăm rufele murdare 

dinaintea altora, 
Desbaterile judecătoresci, Dâmnelor şi Dom- 

nilor, mai ai un cusur asupra căruia voii 

dice numai un singur cuvânt : ele fac împă- 

căciunile imposibile. Căci, Dâmnelor şi Dom- 
nilor, cum aţă voi D-vostră ca un om care 

se respectă să se mai împace cu o femeiă 

ale căreia păcate adevărate ori neadevărate 

le-a spus dinaintea magistraţilor ? Şi cine 

ştie ? P6te dacă soţii ar fi fost lăsaţi în voia 
lor... Când însă soţii ai intrat pe mâna 

avocaţilor cari dinti”un lucru cât de mic fac 

o pricină celebră, şi mai ales pe mâna gre-
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fierului care nu scie să uite, ei se găsesc 

angagiaţi pe ondre a nu se mai împăca. Şi 

ast-fel fiind, tare 'ml e t6mă că, afară de 

Gmenii cari nu se respectă, ori de cei care 

sunt împinşi do dragoste iresistibilă, rare 

ori veţi vedea împăcăciuni după ce soţii aii 
compărut spre conciliare dinaintea Tribuna. 

lului ! 

La, tâte cele ce vam spus, Dâmnelor şi 

Domnilor, aud o observaţiune : 

Ce faci cu copiii ? 

Oh! acesta este o cestiune cu totul deo- 
sebită. Pentru a o atinge 'mi ar trebui c6- 

suri şi pacienţa D-vâstră a fost deja, prea 

mare. Pote că într'una din dile o vom trata 
împreună. 

Şi acum, Dâmnelor şi Domnilor, acum 
când am v&dut că nici legea nici judecătorii 

nu pot face nimic, mă întreb: 

Unde să fie îndreptarea bâlelor de care 
suferim ? 

Indreptarea este în bună-voinţa, în ener- 

gia n6stră a tuturor. 

Fie-care să lucreze în sfera lui de acţiune; 
să nu 'şi dică sunt singur şi cu o fl6re nu 
se face primă-vară, pentru că fie-care în lu- 
mea acesta este o forță, un factor al evo- 
luţtunei. 

"Să nano manie chetiăiua 4 întrun secul 
"i i
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de positivism, înti'o vreme în care nu mai 

credem în răsplata şi nemurirea, teologică, 

pentru că ştim că marele X care stă şi va 
sta tot-bauna, la, sfârşitul tuturor descope- 
ririlor n6stre ne va, rămâne vecinic ascuns, 
pentru că pentru noi el este incognoscibilul. 

Credinţele cele noi aii şi ele majestatea, 

lor, promit şi ele celui care cultivă binele 
şi S'adapă de virtute şi răsplată şi nemurire. 

Sciinţa ne arată din ce stare de incon- 
ştiinţă, de sălbătăcie, de ignoranță a por- 

nit omenirea, ca să ajungă aci, dânsa ne în- 

vederză, că acest mers spre bine nu se va 

opri nici odată, tot densa ne spune ca pro- 
gresul de care atâta ne mândrim este ie- 

sultanta, tuturor forțelor sociale, şi, o repet, 

forţe suntem toţi, fie-care în cercul activi- 
tâței lui. , 

Făcend dar binele ştim că noi, ai noştri 
Şi urmaşii noştri trăim, şi vom trăi într'o 
lume mai bună, avem ;c&iştiința că după ce 
am profitat de munca;,de sacrifitiele, de vir- 
tutea, celor ce ne ai celți n'ain' lăsat 
să, se psrdă în zadar forța pusă în; no, ci 
am lucrat şi noi la, progresul acestei ome- 
niri din care toţi facem parte, şi care densa 
este nemuritore. 

Şi acâsta, este o răsplată, şi acâsta este o 
nemurire pentru cei care ştii să cug 
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