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FEMINISMUL ÎN ROMANIA
Doamnelor,

Domnilor,

Cadelniţă din peana mea n'am făcut şi nu voi face ;
dar nici veninul invidiei şi al urei nu va curge din
buzele mele.
Scriu rar şi rar vorbesc, avend drept lege prin:
cipiul: că numai atunci putem cuteză sardicăm in
public vocea, de avem ceva de dis auditorului ce
bine-voesce să ne asculte, de dis ceva serios, de in-

teres general, folositor, neapărat.
O datoriă ce ni s& mai impune când grăirm de la

înăltimea unei asemenea cathedre, este de a

[i sin-

ceri, leali, adevăraţi, în toate sinceri, leali şi adevăraţi,
Nu la adevărurile mari, eterne, absolute cuget in
acest moment, la adevăruri ce incă numai prin intuițiune posedăm, la acele adevăruri, independinte

de timp şi loc, instinctiv urmărite prin toate phasele
percurse de. inteligenţa omenească fără a le fi pătruns adincimele, adevăruri ce abia vor fi descoperite în intregimea lor—de nu sunt menite a remânea

secretul naturei—descoperite când juna omenire işi
va ajunge îndepărtata etate a maturității.
Aci e simplu vorba de adeverurile relative, de

acele adevăruri născute din facultăţile spirituale şi
morale ale omului, adevăruri adevărate in raport
cu stadiul cultural a unei epoce, in raport cu starea

morală şi intelectuală în care s6 află societatea.
Şi aceste adevăruri au caracter sacru, ni se impun
ca legi.

Din respectul datorat «majestăţii umane» şi aceste
adevăruri nau a fi falsificate,
Impostura, or ce fel de impostură, n'are a da ochi
cu publicul şi nici a deschide gura, în fața sa. Ignoranța âncă, poarte ce nume ar puriă. Şi erorile
sunt un păcat, chiar voce de femeiă de vine acisă
le rostească, chiar subt cuvenit de «Lumină» de să
presiată.

Doamnelor

şi

Domnilor,

ca

şi Domniile-Voastre

sciu, sciu demult scopul cu care sa ridicat palatul
in care ne aflăm. Am cunoscut lung şi bine pre
fondatorul acestui măreț templu. Pam cunoscut intreg sufletul, cunoscut ideile şi simţirele din care
eră alcătuit,
În diua in care nemuritorul Constantin Essarcu
implinea al 96-lea an a vieţei sale, în acea di "mi-a
fost presintat, la Paris.

Dejă eră un erudii, dejă doctor
cenţiat in drept,

în medicină,

li-

licenţiat în sciinţele naturale.

Eră om de sciinţă, eră şi cugetător. Philosof, sociolog,

fin,

delicat,

enthusiast. Enthusiast, ca puţini alţi.
In ale Bunului şi Frumosului, de or ce

moralist,

natură,

apreciator

esthet.

Esthet

ager,

de o rară cumpătare. Pătrundător, sigur
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la privere. In gusturi athenian, roman prin tăria
passiunelor— passiunelor nobile, înălțătoare. Roman
deplin, prin patriotism.
Cugetările vecinic la patriă le avea, vecinic urmărind tot ce putea face propăşirea, fericirea patriei.
Câte planuri ! câte projecte! câte vise patriotice
patunci... Ce bune! ce înțelepte! ce mărete şi generoase!
Pentru indeplinirea ideilor sale civilisatoare —
grabnica, sigura lor indeplinire — Essarcu ar fi dat
dece vieţi, de avea dece.
Comunătatea de idei şi aspiraţiuni ne imprieteni.
O amiciă pasivă, restul vieţei; activă primii ani.

Pe la

studiile

inceput,

la

sevărşite,

reintoarcerea

numeroase

ne

in ţeară,

fură

după

încercările

comune intru de a ne respândi idei: culturale în
toate straturile societăţii, insemnate ajutoarele reciproce spre a ne impinge tara inainte. Inainte, către
perfecțiune.
Erau mulţi acei cari lucrau cu o rivnă febrilă la
edificarea giganticului monument : reinfiin area unei
patrii mari, libere, civilisată, fericită.
Erau,

din

cei

mai

in

virstă,

Cuza-Vodă,

Cogâlni-

ceanu, Prătianu, Negri, Alesandri, Costachi Rossetti,
Dimitrie Ralet, Heliade, Tel, Maghieru, Câmpineanu,

I6n Ghica, general Florescu, Nicolae Crezzulescu,
Bolintineanu, Bălcescii, Golescii, Laurian, Bărnutţ,
Costaforu, Petre Poenaru, Bosianu, Davila şi câţi alţi
uriaşi maturi, cu puteri supraumane.
Bunul esemplu e mare maestru. Pe nobila arenă

apăru şi tineretul timpului.
Cu capetele înfierbânitate de redeşteptata dragoste
de neam, cu sufletul esaltat de idealul grandios ce

ne grăbheam sajungem, alergam, cu toţii, câte cu
două pietre in fiecare mână, doar ne va fi munca
spornică cât dorul de mare, isprava gata cu iuţeala
bătăilor inimei noastre nerăbdătoare.
Essarcu, fraţii Boerescu, Aurelian, Odobescu, Urechiă Stăncescu, Ganea, Negruzzi, fraţii Calinderu
Danieleanu, Theodor Văcărescu, Creţeanu, Aman,
Grădişteanu, Şendrea, Grigorie Lahovarie, Obedeanu,
Machi Crezzulescu, Grigorie Stefănescu, Theodor
Rossetti, şi câţi alţi necitaţi dar nu uitaţi, din cei
mai de frunte, din cei mai devotați, lucram convinşi, că «Cultura ne este vieaţa, cultura viitorul»
lucram nesimțindn-ne oboseala, pentru ca să umplem aerul patriei cu idei culturale, şi înălțătoare.
Partie mare din acestia, la astă absorbătoare
muncă, işi negligeau cariera, işi perdeau averile;

dar ce le păsea! îşi făceau feara.
Essarcu aducea causei binelui obştesc

cele

mai

eroice jertfe.
EI, cu intreagaii infocare resimţită pentru unicul
seu cult, cu toată stăruința sa energică şi neincetată
a mas pind la sfirşit statornic vechiului program,
şa trăit vieața numai pentru realisarea măreţului

său ideal şi a murit
pnindu'şi

opera

cu

la adăpost

mâna

la lucru, a murit

sigur.

Religiunea sa, cultul bunului, frumosului şal adeVerului

în sciinţă, în arte, în literatură,

in morală,

in credinţi şi bune-moravuri, acest cult, această religiune este înfiinţată. Işi are propriul altar: acesta,
Sfieală m& coprinde urcându-me la el. Stă atât
de sus! Reclamă serviciul său puteri atât de mari!
Apoi, me coprinde şo remuşcare aminiindu'mi că
am fost o culpeşă desertoare, care n'a avut curagiul.

sacrificiilor ce a făcut spornica

putere

a

marelui

bărbat.
Eu 2... eu, am fost femeiă.
Munca'mi începută n'avi urmare. La calea jumătate mam oprit. Mam
oprit spre a deveni soţiă,
mamă. Numai soţiă, numai mamă.

Poate egoismul "mi-a fost greşală. Şi astă indoeală
m€ smereșşte.
Smerită, âns& pătrunsă de credinţa că mă aflu la
altarul adevărului, stau aci:
Aşu voi să repuiu pe calea dreaptă feminismul
român, mişcarea feminină adusă odinioară de. mine
in

teară,

Feminismul intrun Stat

nu poale fi prit

decâi

ii vor fi femeile : căci femeile [ac moravurile, femeile
caracterele.

Feminismul seu_este deci pentru o „naţiune chestiune

de

Inainte

vieață

sau inoarte,

de a cercelă

«care ar fi să fiă feminismul

cată. să. ne dăra. seamă de condițiuni] sogiale iin care i
ne aflm, de psychologia poporului român şi de puterile exterioare ce _au conlucrat spre a ne constitui
capitalul de idei şi simţiri de care dispunem astădi.
Multe, deosebite şi cu totul singulare au fost acele puteri.
Privind imprejurările trecutului nostru toate, ne
isbesce un netăgăduibil adevăr, acel cuncă «lo ul:
face omul». .
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Intregind axioma, putem acăoga că «fruntariile
ce are o ţeară fac. națiunea a'eia-ce este şi cum
este».

“Are înriurire asupra psychologiei unui popor şi
natura, terenului pe care locuesce, decisivă âns&
este influenţa situaţiunei topograficea pământului
locuit.
Circonstanţele noastre locale, anormale fiind din
vechime,

ne

au

alcătuit

o

stare

morală

deosebită,

de o complicaţiune neas&mă&nată; o psychologiă
naţională originală, cu totul par ticulară, unică in
feliul seu.
Puşi de o politică cu ecces prev&dâtoare, puşi la
respintenele a două lumi diferite, sacrificate sentinele aşedaţi, ca păsitori, la capul podului de tre
cere a marelor emigrări asiatice, necontenit zădăriţi de barbarii tutulor epocelor am fost, prin forta
lucrurilor, meniţi unei esistențe neliniştită, agitată,
aventuroasă.

Optspredece secoli şi mai bine decând, aduşi de
Trajan

prin aceste locuri isolate, necontenit

furăm

bătuţi de toate vănturile, isbiţi 'de toate furtunile,
strimtoraţi de toate invasiile, frecați de emigrațiunele cele mai cotropitoare, inoculaţi cu serumul
civilisaţiunilor mai mult sau mai putin îmbătrinile,

mai mult sau mai puţin amorţite, decădute.
Şi horde selbatice nenumărate, in lentele sau repedele lor treceri, âncă şau scuturat toţi aceşti secoli pe bietul nostru pământ grosul prafului de
pe picioarele lor, ades goale.
Câţi microbi de tot soiul nu ne umplură atmosphera!
Şi toţi aceşti germini nu pe țelină stearpă că-

Al

deau. Creerii românului sunt mănoşi, mănoşi ca și
pămentul patriei. Semințele, toate, incolţeau, răsereau
cu prisosinţă. Şapoi eram români de sânge. In suflete, la fund, ne stă, aşedat, un gros strat de
vechia sciinţă agonisită de două culturi mari— latină şi elină,— culturi in agoniă, n'o negii, dar
culturi a căror sufllare vificatoare nu se va reci
deplin, nici stinge cu totul.
Ce avere in astă clironomiă! Ce de theorii feliurite! ce de systeme philosofice diverse şi opuse! ce
de morale contradictorie! Neassemenate de la puniul lor de plecare pind la ultimele lor consecinţe.
Ce de elemente numeroase, diferite, heterogene,
fără afinitate, greu de contopit.
Toate incuibate din lung trecut in minţi şi inimi.

ȘI câte altele sădite, cu timpul.
Veni cehristianismul, cu divinăii idealitate. Lume
nouă, idei nuouă.
Cwedinţele să deplaseadă. Să schimbă. Nasce altraismul. heface omenirea. Dreptul se face nedrept. SE ivesc drepturi nepresimţite Lumina devine intuneric, intunericul lumină.

Iarăşi plămădeala nouă în suflete—in
cugetări,
|

suflete şi

Byzantinismul, cu rafinările sale, âncă ne sporesce
bogatul

însă

nu

ral, il sporesce

indestul

de

intemeiatul capital mo-

cu subtilităţile emanate

din subtilul

spirit elin. Spirit subtil şi sophistic, totd'odată.
_Ensuşi islamul n'a lipsit da ne face parte din
compromisul avut al istovitei rase turane.
|
Nu sunt de trecut cu vederea, ne fiind fără influenţă assupra-ne, şi neincetatele marşuri şi ocu-

pațiuni soldăţesci. ce, incepând cu medievalele tre-

.
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ceri

ale

cruciadelor

occidentale,

acele, ades repetată, nemlesci,
care, precum bine o sciiţi, bine

ay

ajuns

pină

la

turcesci, rusesci
aţi simţit-o, abia

mai dăunădi avură doritul capet.
Era modernă, era suprimărei spaciului sosind,
mesura
patru

să umplă
generaliuni

până la debordare. Ultimele trei,
ale tărei,

apr oape intregi,

au

cu-

trierat şi curieră lumea ca să adune ideile timpului.
Toate cele pretutindene găsite, cu gramada fură
repede culese, aduse cu brate pline, le vedeţi cum
stau roiu in țeară, la indămâna tutulor.

Care cum voesce, care cum
poate, prinde

ce

sintemplă,

de toate, ii indeasă pin6

nimeresce apucă ce
işi

indeasă

crierii cu

la înăbușire.

Capetele ne au devenii vulcane in perpetuă ebulițiune. Inimile âncă.
Ce frămentări ! ce fierbere ! ce clocote foră folos.
Ce aglomeraţiune de bun şi reu, de ideale mărețe, de utopii irealisabile şi de sec materialism !
Ce comori de netrebnici gologani de plumb şi de
neprețuite monede de aur!
Aur ne pus în circulaţiune, ne utilisat, cu neputință da se utilisa pe cât timp toate, bune şi
rele, da valma amestecate, nu constituesc decât
«un chaos luminos».
Zadarnic muncim, zadarnic vom munci, zadarnic
ne ostenim, zadarnic ne vom osteni, zadarnic ne
aplicăm theorii sociale potrivite şi nepotrivite psy-

chologiei naţiunei; zadarnice, etern zadarnice vor
fi storțările celor mai buni, celor mai inţelepţi pind
ce nu șe va despărți ântei, din imensul chaos, despărți lumina de umbre, binele de reu, adevărul de
minciună.

Cele mai titanice opinteli nu vor da resultatut
visat, dorit, asceptat, trebuitor de nu va inveța fiăcare din noi, barbat, femeiă, bătren, tenăr, mare,

mic, de nu va înveţa

a sci bine

unde

merge, pe

ce cale are a inaintă.
A vieţui pe pipăite nu s& poate. Nu s& mai poate.
Vieaţa e serioasă. Area fi privită în ochi. Drept
in ochi. Lung.... adinc.... Trebuesce cunoscută, inţăleasă.

Vieaţa

cu datoriile

ce are. Datorii cătr&

Dum-.

nedeul ce ne a creat, cătră noi &nşine, către aproapele nostru, cătră omenire.
Nesocotite nu pot fi datoriile sociale. Omenirea
indeplinindu-le, ne-a făcut ce suntem, ne-a dai ce
avem. Omenirea a muncit, astădi âncă muncesce
pentru noi. Ea are drept la resplată. Indeplinirea.
aatoriilor ce ne a impus este dreptul seu de idemnisare. Un drept sfint, ce area
fi deplin respectat.
Esistenţi nesocotite, nechibsuite, aventuroase, esistenţi ce trăesc din espediente morale nici la individi, nicila popoare nu au soliditate, nu au dile lungi.
Numai corectul are mers sigur. Corectul, cinstitul.
Cinstitul cu sine, cinstitul cu alţii, cinstitul cu toţi.

Cinstea !... lată o biată. compatrioată
rează

ce se diste-

din ce in ce mai mult,

Ar fi timpul so readucem in vechiai

patriă pre:

biata pribeagă ; bătrina, vestita, cinstita. Cinste Pomanească.
So readucem cu totul, pentru veciă. So readucem:
şi sadunăm.în jura”i o lume aleasă, nobilă—nobilă
prin cugetări. simţiri şi fapte. Acea lume s'o imprejmuim cu ziduri de fier, iar porțile numai cinstiţilor:
să fiă deschisse. Cinstiţilor in lucruri mari, cinsti-

.
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ţilor in lucruri mici, cinstiţilor in trebile „publice
cinstiţilor in cele private.
Nici rang, nici avere, nici Ensaşi sciinţă foră cinste
să nu păşvască
intrare!

in

sacra

arenă.

Nui'i

cinste?

nu'i

Dea Dumnezeu ânsă ca repede, ca prin farmec
de repede cercul cinstiţilor să se marească, tot marească pind ce va coprinde ţeara- toată.

Multe pe lume pot remânea nesciute foră insemnată pagubă ; dar nimerui nui este permis da ignoră valoarea cinstei, precum nimenea n'are a ignoră

pentru

ce trăesce

şi cum

are

a trăi,

Să scie barbatul — tot barbatul — că nu Ya pus
Dumnedeu pe lume numai pentru muscalul ce'l preumblă, pe bani scumpi, dilnic la şosea, nici pentru
mesele de joc de pe la cluburi şi casine; să scie

femeia —toată femeia—-că mai înaltă îi este menirea
pe păment decum d'a pune in circulațiune toaletele
ultim sosite la «Bon Goât», şi pălăriile, nenumeratele

pălării ale modistelor în renume.

|

Dacă esistenţa naţională ne este acum asigurată,
dacă nu -mai avem, ca in trecut, a veghiă neincetat cu sabia scoasă la marginele ţerei, dacă nu mai
ducem frică de bajonetele vecinilor sau de firmanele

lor,

să

ne

folosim

de

binecuvântata

pace şi o-

dihuă întru de a ne reculege moralmente, intru de
a ne regulă moşia, întru dea stabili principiile,
credinţele, dogmele neaparate vieţei noastre morale,
dogme foră de care o esistenţă naţională e tot atât
de imposibilă, cum e imposibilă eşistenţa Uhniversului fOră legea atracțiunei, a acelei legi physico-
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morale
lui mai
orbita'i
Mare
get, cu
mani

nici ceeasă din

ce nu permite nici celui mai mic,
mare Wintre corpurile ceresci să
assemnată.
este datoria unei națiuni d'a luptă
arma sau cu peana, întru aparare

foră prede duș:

i să

impune

ameninţători;

acea, de a face

şi mai

philosofiă

puternic

in momentele!

liniştite,

philosofiă morală, philosofiă practică.
Da ! philosofia morală, philosofia practică este neaparata noastră necesitate.
Prea ne am deprins la traiu neprecugetat, la somnolența judecății, prea ne am lep&dat de tradiţionalul bun-simţ romănesc. Prea ne am inve&ţat cu
ușuoarele imitațiuni străine, cu adaptaţiuni neprecumpenite, nepotrivite, siricăcioase.
Utopiile neprecugetaţilor sau sunt vane, sau reufăcătoare.

Imagina sfinxului,

ce are a renasce din

cenuşa

sa, nare-a seduce pre omul cuminte. Viitorul nu
apartine lui Siva, destructorul, ci lui Brâma, edificatorul. Aparține «cugetărei cu înțelepciune creatoare».

Trăim într'o epocă interesantă. Agitata, dar intevesantă. Avem subt ochi o lume ce să sbate in
durerile nascerei, a renascerei. Noi, romănii, âncă.

suntem coprinşi de frigurile metamorfoselor. Noi
âncă suferim de epidemia epocei. Şi nouă ne strigă
electrisătorul
inte.

geniu

Şi puterile noastre

al umanităţii : Inainte! tot ina-

intelectuale simt fiorii, mag-

neticii fiori a necunoscutului, a atrăg&torului ideal
inăscut,
Loreley cântă un cântec straniu în depărtare.
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Fermecătoarea syrenă ne răpesce, pe nesimţite. Să
fim tari, să resistăm vocei inşelătoare. Să fugim de
ea, or cât de ademenitoare îi ar fi incăntările. Nu
pentru noi e căntel seu. Nu pentru noi astădi.
Naţiunele imbătrănite, în afundele lor săpături,
desgroapă multe fantasme, multe năluce, Să nu ne
dăm sufletul pe mănele lor. Să nu ne facem deităţi din ele. Să nu ne lăsăm tiriţi în virtejuri amețitoare ce duc din prăpăstii la morment.
Pre noi ne asceaptă era de aur. So pregătim
cu prudenţa ințelepeinnei, cu răbdarea dragostelor
mari.
Să ne preparăm viitorul socotit, cu luare aminte,
pe temelii experimentate şi trainice; să!l preparăm
ca pe un lanţ de pietre scumpe, inşirând încet, incet mărgeritar de mărgăritar, şi numai mărgăritare
alese, mărgăritare foră meteahnă, mărgăritare cercetate d'amenuniul, cu lupa esperţilor, cu adincele
lor priviri.
Dela instituţiunele ce ne dăm atirnă ishănda sau
peire.
Pentru ce vecinicie inovaţiuni din amor de inovațiune sau din dăunos snobism, ca să facem şi noi
ceia ce fac alţi, ce fac toţi?
Popor primitiv nu suntem ; dar, prin renascere,
suntem. juni.
|

Suntem o naţiune ce urcă dealul, spre culme. Sâ!

urcăm

cu ochii la zenith.

Să ne ferim din resputeri de idei şi instituţiuni

morbide, lipsite de vitalitate, de ideile Şi instituțiunile naţiunelor ce s& svircolese în spasmele agoniei, căutând puteri de .traiu peste legile firesci.

Instituţiunile

ce au

a ne desvoltă

puterile

mo-

1?

Au na fost în toţi timpii şi la toate popoarele
familia stilpii ce au susținut edificiul social ?
Cum sar putea a nu recunoasce un adevăr atât
de vădit, cum că: unde n'a fost familiă, n'a putut
fi şi nu au fost Stat, natiune, cultură, progres.
Când, pe vremuri trecute, sau incercat de inovaţiuni s&toşi legislatori a nu pune Slatului familia drept basa organisărei sale, clădirea le-a fost

totd'auna ephemeră,

ephemeră cum ar fi o clădire
risipită de capriciile

—
=

inălţată pe valuri nestatornice,
suflărilor de.vent.

0200432692

rale — singurele puteri ce asigură vieaţă naţională
lungă şi sănătoasă— acele instituţiuni să ia natura
drept măeastră-inspiratoare. Fa scie tot, prevede
tot. Toate cele ce intru bine sunt menite, toate
cele ce la bine ne pot duce.
De prisos aflu să repet că din toate instituţiunele
sociale ce ne sunt chestiuni de esistență, familia
este chestiunea, de căpiteniă, de influenţă hotăritoare de viitor.

Popoarele cu totul sălbatice, neconstituite ânco
in acele micute state cu propriul lor self-governement ce numim «familiă» ne dovedesc tot atât cât

şi intreaga seriă zoologică a acelor animale

ce nu

cunosc vieaţa de familiă că lipsa unui traiu timpurar
comun a, fiilor cu părinţii lor este piedica sigură

ce va incătuşă vecinic or ce îel de înaintare.
Lucrul să esplică uşor.
Să privim, de esemplu,
— fOră alusiune.
/

struţul,

îi C4

COSA TAI M
a,
A

N

regele

Zaharei,
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cu toate nevoile esistenţei ce intimpină în întinsul
deşert dilnic cutrierat, struţul a remas în o stare,
de stupiditate f6ră asemănare în creaţiune.

Enigmatică

nu este causa, O aflu—din intimplare

adică, mai bine dis, prin aceleaşi observaţiunişi de-

duceri o află şi cunoscutul biolog.

Jacolliot
—o aflu

în logica consecinţăa imprejurărilor nascerei şi vietuirei sale.
Eşind din ou clocit numai de nisipul pustietăţii
și arşiţa, soarelui, struţul vine pe lume fără părinţi
in jurul lui, foră o mamă ce să'l nutrească, ce să'l
povețuească, cel puţin, cum şi cu ce el singur are
a să nutri.
Vecinicul orfan, în des&verşita'i nesciinţă, înghite
dobitocesce ce'i easă inainte fiă nisip, oase, pietre
sau, fier,
Etern abandonat, etern lipsit de sfaturile esperienţei piere, serimanul, inainte de a fi deprins să'şi

susţie convenabil esistenţa, inainte de a sci sâ'şi susţiă şi apere dilele.
Ce deosebire între gigantele or nitologiei şi acel al
patrupedilor !
Elefantul, ţiindu'şi puiul dece, doispredece ani
lungă sine, dece, doispredece ani ii comunică esperieaţele sale, îl iniţiează la trebuinţele vietei, il deprinde cu indeplinirea datoriilor impuse de comunătate, îl eserciteadă la lupte şi resboaie cu feluriţi

duşmani şi nu uită all invăţă ingenioasele tertipuri
cel vor scapă, în orele de pericol, de mrejele omului,
puternicul

seu

prigonitor.

In

dou&

cuvinte:

dece,

doisprezece ani ii face educaţiunea practică.
F6ră da trece prin şcoli speciale, numai cu no-

„țiunile

primite de

la părinţi

semi-cultul elefant,
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odată capturat, uşor deprinde

diverse meserii ome-

nesci, uşor face din el bogatul Hindu un vatav de
curte de toată increderea, o bonă de copii ingrijitoare, constiintoasăşi sigură, mai sigură şi consciintoasă decât unele din acele «Frauleins» ce aducem
pentru pasa copilaşilor noştri, cu mari spese din
țeri străine

Evident este caceastă superioritate intelectuală e
vesultatul lungei vieţuir: subt ingrijirea părintească,
vesultatul educaţiunei primită in decursul unui timp
indelungat, cu mult mai indelungat decum este obicinuit in regnul animal.
Convingătoare, dar, este deducerea “că natura n'a

putut face omenimei dar mai folositor decât dându-ne
o copilăriă lungă şi neputincioasă ce ne silesce a stă a
putra parte din viaţă subt ocrotirea aripei părintesci.
In aceşti numeroşi ani de conviețuire, câte din

cunoscințele genitorilor
ne am

noştri nu ne putem şi nu

putut apropia ? câte

din experienţele

căşti-

gată de ei nu ne am ensușit şi nu ne ensuşim ?
La aceste toate adaogindu-ne nucă esperienţe
proprie, din generaţiune în generaţiune adunăndu-să capital la capital comoara spirituală sporesce
neincetat
sporesce pină la acea uimitoare sumă

ce a intrecut și va
îndrăsneți

întrece

prevederele

celor mai

cugetători.

Odată cheia progresului în mânele noastre, odată
secretul propăşirei cunoscut, cum sar mai cutedă
atinge, nimicci factorul principal al acelui progres, factorul perfecţiunei prin necontenită perfecționare?

Lipsind viaţa de familiă, mersul civilisațiunei
nu
poate decât a s& schimba în o repăşire din re-

gres in

regres

spre a să

reintoarce la primitiva

s &lbătăciă.

Ferească-ne Dumnedeu

şi să ne ferim şi noi de

Evanghelia lui Bebel. Destrugerea familiei este dărăpănarea întreg edificiul social ridicat, în chinuri

şi munci grele atât amar de veacuri, de

neobosita

umanitate.
Bolnavul nu are lipză de ucigătoare otravă casă.
piară spre a putea reinvia. In astă condiţiune reinvierea e problematică. Dovedit ânsă remâne prin
experienţele timpului că sciinţa şi voinţa multe vin-

decări miraculoase au seversit şi pot seversi.
Leacuri, deci, să cautăm,; de leacuri sigure să
ne folosim.
Nu slăbirea sau nimiccirea familiei este a să ur-

mări in interesul propăşirei şi a fericirei neamului
nostru ci întărirea, reintărirea ei. Acesta are a fi
scopul sociologului prevă&dător, a moralistului sincer:
şi convins, a românului înțeleptesce iubitor de:

patriă.

|

Nu detragerea mamei dela datoriile menirei ce:
i au fost asemânate-de Ensuşi Creatorul ci renovaţiunea femeei, a _femeei- soţiă, femeei-mamă, fe-.
meei-stăpânitoare a micului stat ce are o guvernă:
casa şi gospodăria
sa. Renovaţiunea ei prin o cul-

tură înțeleapta, o cultură întinsă, ocultură adâncă:
dar specială, aceste sunt iminente necesităţi ce au

a fi cu grăbire
meni$m.
Bine-făcător

indestulite
i

de

va fi femenismul

un bine-făcător fece va recunoasce,

odată cu egalitatea morală a ambelor sexe, deossebirea, însemnaia “deossebire a menirei

lor.
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De ar mai iputea fi vorba despre legendara inferioritate morală” a f6ăeei, aşu aduce drept elocuent
Soiinta n'a desminaţit âncă ceea, ce ne invaţa

reli-

giunea

este

—

toate religiuăile =

ciimeă

«femeia

ultima expr esiune a Puteti” Creatoare»;
"Dumnedeu—ne G arată Pentăteuhul—făcând soare
şi lumină, cer şi pămEnt şi toate câte sunt întrinsele, sevărşindu-le, sa oprit să'şi considere opera,
apoi a dis:
— Mai lipsesce ceva: şi a creat omul.

Şi iarăşi sa oprit, şi iarăși a privit
rul seu, şi iarăşi a esclamat :

toate din ju-

— Mai lipseşte ceva!
ladată, din barbatul ce "i stă inainte,, a scos. parte
aleasă şi din ea a format Femeia.

Mai frumos$şi mai bun n'a fost Chip d'a se face.
Deplin mulțumit, Dumnezeua şi strigat:
«Acum creşteţi şi ve imulţiţi» adică : reproduceți"mi cap d'opera.

ŞI sinului, bratelor iubirei șşingrijirei celei mai
superioare fiinţi pământesci a incredințat” Atot- Po-

tintele prancul, omul de ăia

dat.
îiuavea „de dat.
Sarcină mai nobilă ni

Drept dar ceresc ă şi primito femeia.
Bărbatul, puternicul la-_muşehi

barbat, luă asu-

praşi missiunea- da alergă, „da munci, da adună
trebuinciosâl& pentru. sugariul neputincios, pentru
neindemânaticul seu. [iu pind şi lui ii vor cresce
puteii de om. Pentru d&nsul Şi mama ce are ast:
lingă el spre a'l alaptă, a! cresce şi ingriji.
Datoria impusă barbatului, el n'a lipsit d'a o în-
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deplini. Sporadice caduri contrari ie avură barbaria
de urmare.
Prin bogăţiile sosite cu civilisaţiunele antice şi
moderne, prin lungul lor cortegiu de lucs și rafi nări, de ilogisme şi artificioase convenţiuni, multe
din primele intocmeli socialo-morale fură scoase
din ţiţinele lor. Ades chiar femeia.
lato ce a şi făcut-o. după împrejurări, cănd asuprită sclavă, cănd vilă curtezană şi nu rare ori,
ales ultimii secoli, papuşă împodobită menită
a servi
de obiect de jucăriă. Rare ori o mai vedem edivinitate penată.»

Acum, subt cuvânt de a i să dă nouă demnitate
de a o ridică mai sus de cum a stat, i sc pune în
spinare povara agonisitorului, i să dă in mână toiagul pribegiei.
Nesocotința ! A impinge femeea-creatoare in furtunele lumei, a o sili la părăsirea vetrei de pace

Şi linişte! A o smulge din dulcele

cuib unde

re-

măn în jale şi neingrijire droaie de copilaşi în prada
feliuritelor pericole. Nesocotinţă !

Tronul femeei nu este la Forum, nici la Capitol ;
ci lingă leagăn.
Nu agonisirea pânei familiei este lucrul seu ci
crearea, formarea de suflete omenesci ; de sullete
mari şi minţi înțelepte.

(A

dă femeei rol bărbătesc este a o deplasă, a o

Ș declasă, a o cobori de pe piedestalul inalt pe care
4 ensaşi natura, de la început, a aşedat-o.
Peu ințeleg interesele generale ale umanităţei
“cei ce propov&duesc un feminism ce are de scop da
' face din femeiă un fel de «hărbăţoaie».
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Acest feminism nu este şi n'a fost

vreodată fe-

minismul meu.
Aşu dori, Doamnelor şi Domnilor să imi permiteţi de a vă cită, drept dovadă, câteva pasagie din
o vechiă conferinţă ce am ţinut la Atheneul Pomân—
abia femeiasca 'mi cocheteriă ingăduesce mărturisirea datei — ţinut în anul 1866 şi publicata 1871,
in anul căsători ei mele,
In

menţionata

meia_este

vorbire

temelia familiei,

încep

prin

a spune:

«Fe

iar familia temelia .socie=

tății»..

“ Mai departe, adresându- mă bărbaţilor, die:
pre fiă-care“ cu menirea să, dar pre ambii ccu drepvurile - ŞI- datoriile lor. ka. ma format, aceste două
ființi identice, aânsă egale. Dumnezeu dete un soare
mare ce să luminede
pre toţi d'opotrivă, foră a admite că ar putea veni nesocotiţi ce să puie mâna
pe rade, voind numai denşii a le absorbă pre toate.
Ei bine! Unde a condus omenirea. bărbatul de
cănd inainteăză singur, lăsând femaia, în ignoranța
copilăriei ?_ Unde e progresul real ? Unde reala tericire ?

Barbatul şa intins, şa mărit sufletul . prin

toate

acele numeroase şi inalte cugetări dobândite - prin
veacuri de cercetări şi studii, pecând. pre_femeiă a

lasat-o_într 'un-cere-de idei atât de_r restrins_âncât”
theodisea medievală,

în consiliu eucumenic, s'a cre-

dut in drept de a pune la indoeală chiar esistenţa
sufletului. la femei.
De mar fi fost femei care, prin puteri geniale
inăscute, prin âncă ne indestul de esplicata forță
a intuiţiunei, femei ce să rumpă lanţurile puse în-

“4

teligenței lor şastfel s'afirme egalitatea naturală a
facultăţilor intelectuale a ambelor sexe -- şi astădi
âncd, cu aparenţă de veriditate, sar crede în inferioritatea morală a femeei».
/ Aiurea adaog: «Voiţi, Domnilor, o soţiă cu gusturile voastre, cu ideile, cu simţirele ce aveţi ? Doriți ca ea să veadă toate cum singuri le vedeţi, să
inţeleagă toate cum sunt intelese de voi? Visul vi

s6 poate realisă, și eată cum:

femeia care va avea

instrucliune câtă aveţi va cugetă cum cugetati, va
simţi cum simţiţi, va judecă toate din acelaşi punct
UL de vedere.
|

Sufletele ambilor soţi avend, in acest cad, mii de
afinități s& vor uni deplin, s6 vor fusionă pentru
_tot dauna. Înţelegere periectă domnind între ei,
J” unul altuia va ajută intru aplanarea greutăților vielei practice, unul pre altul se vor ridică moralmente.

Când

femeia

va pricepe deplin

frumuseţile spiri-

tuale ale soțului seu, el va fi pentru d&nsa o carte
vecinic interesantă, admirabilă şi admirată. Sufletul
are foi nenumerate şi tot Vauna nouă.
O ideiă necunoscută,o cugetare puternică, o simțire generoasă reintineresce neincetat pre soţ în
ochii soţiei sale, cănd aceasta scie ceti in sufletul
ce el are.
Amorul, ce inceteadă iute, prea iute in mulie că-

sătorii, va dură cât dureadă

vieaţa între

fiinţi d:o

potrivă superiore, căci, «sufletele mari nu imbătrănesc».
Adresăndu-mă& femeilor, femeilor din anii 66, tot în
aceaşi conferinţă, le agrăeam:
«In

numele

căminului

vostru

părăsit,

în

numele
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familiei voastre desorganisată cereţi, Doamnelor, a
a fi inalţate la mărimea intelectuală ajunsă de soţii

voştri. Aţi venit pe lume îndestrate cu toate daru-

rile intru de a fi egala Celui cu care waţi impreunat spre a vă trăi traiul să vi să dea dosa de idei
şi simţiri ce să vă ridice minte şi suflet in acele
regiuni inalte unde sboară sufletul şi mintea barbatului deplin cult. Cine ar fi mai iubită şi onorată
decât

soția

a cării inimă

are sonuri ce formeadă

cu

inima Lui un deplin, armonios acord?
Unde nu este femeiă frivolă, nu pot fi barbali ce
să ne dea dreptul de a ne plânge de dinşii.
Dovedită este influenţa binefăcătoare a femeei de
reală valoare morală prin intregul istoric a desvoltărei omenimei. Tot dauna și in toţi timpii, la or
ce națiune barbatul s'a urcat sau coborit la nivelul la care stătea femeia cel a născut, femeia cel
a crescut, femeia cel a inspirat. .
Or cât de departe ne am uită în present şi trecut, v&dend, ne vom convinge că risipa averilor,
desordina moravurilor, delapidările bunului public,
delictele şi crimele, obicinuit, direct sau indirect,
au de autoare morală femei uşuratice sau perverse,
femei cu simţiri mici şi estravagante mari, cu pofte
nem&surate şi nemărginite pretenţiuni.
Cultura numai, o cultură înțeleaptă poate singură
schimbă asemenea stare de lucruri, cultura ce a
prefăcut, cultura ce, necontenit, va preface omul.
Nu «vedem noi cum pricepuţi grădinari, prin cultură rațională schimbă forma, culoarea, dimensiunea florilor, a neinsufleţitelor plante, le schimbă şi
preface în mod miraculos, le înframuseţedă de necunoscut ?

A
De vor fi fetele noastre creseute in. seriositate,
deprinse la muncă folositoare işi vor sacrifică, negreşit, parte din timpul consacrat esageratelor toa-

lete, indeletnicirei cu deşărtăciuni, dar, cultivăndu'şi
minte şi inimă, vor dobândi frumuseți netrecetoare,
frumuseți de care să vor bucură întreaga lor vieata
și ele inşile şi toţi acei ce le vor inconjură: părinţi, soţu, copii, rude, prieteni, societate, pină şi
posteritatea.

Sunteţi, Doamnelor, născute cu puteri mari ca
sinpliniţi fapte mari, cu inteligențe rare ca se formaţi oameni superiori, nu este, deci, decât a vi să
dă mijloacele — ş'aceste mijloace suni sciinţa-—spre
a ajunge sindepliniţi mai bine decât multe alte femei din lume marele, preponderatul rol ce ve este
asemnat

în

familiă,

în omenire».

Nu pierdeţi di vedere, vă rogu, Doamnelor şi
Domnilor, caceste cuvinte le rosteam acum aproape
patru decenii, le rosteam p'atunci, pecănd, revenită
în țeară întru da organisă învăţământul fetelor
noastre, nu aflaiu româncă profesoare sau invățătoare — inv&ţătoare sau profesbare de carte, de
sciinţă.
Şeolele publice pentru fete, deşi s& puteau nu-

meră pe degete, totuşi „pentru instru cţiunea elevelor funcționau in ele numâi băibati, uneori preoţi.
Pacel timp presentaiu Camerei Legiuitoare un
project

de

organisarea

invăţ&mentului

fetelor

ro-

mâne, project, prin care în diua de 7 Februarie
1863 (vedeţi «Monitorul Oficial» al epocei) ceream:
I Invetement elementar obligator şi gratuit.
n Infiinţarea de ŞCOal6 - primare- -elementare pen-
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tru fete, suficiente spre a să putea aplică legea ce

ar face invățămentul obligator.
III Admiterea,

chiar cu preferinţă, a femeilor ro-

mâne in instrucţiunea publică, ca! profesoare Şi în-

v&ţătoare.
1V Crearea, de Şcoale Normale, pentru a s& formă
destoinice institutoareșiŞi pr rotesoare românce.
V Crearea de şcoale de fete primare-superidre.
Un inv&ţ&ment corespandător gymnasiilor de băeţi.
VI Crearea de şcoale de arte şi meserii feminine,
adică «scoale profesionale».

VII. Crearea de legi

ce să

pună

învăţământul

legea

instrucțiunei

fetelor subt suprâveghierea inspectoarelor femei şi
a comitetelor-de- inspecţiune- mixta:
Acest Project, la propunerea lui Ion Bratianu,
recomandat,in unanimitate de voturi i, spre Studiare unei comisiuni compusă din D.D. deputați
lancu C. Cantacusino, Zizin I. Cantacusino şi Nicolae Nicolescu, toti eminenţi bărbaţi de Stat, in
urma raportului D-lor aprobător, a fost adresat de
Cameră Ministerului de Culte şi Instrucțiune
Publică spre a fi transformat în «Project de Lege»

ce, fiind votat, să fiă aplicat.
Ceia ce

sa şi îndeplinit.

publice primară de la 1864,

E

o

Prin acea lege instr ucțiunea elementară a "devenit obligatoriă şi gratuită pentru fete şi băeţi; iar
femeia română a intrat. oficial şi legalmente -În arena muncei intelectuale.
Aproape nouă ani, cât'mia fost în mâni mijloacele şi puterea de a lucră in interesul desvoltărei culturei feminine, mulţumită energiei şi inteligenţei

minunate

ce

caracterisă

pre

femeia

noas-
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tră, feminismul a inaintat în. Romănia cu e , Lepediciune. uimitoare”
La 187, păr sina patria, am. lăşat-o cu sute de
şcoale primare de fete, în care, afară de.preoții,
inv&ţători de religiune, funcționau în toate clasele
şi pentru toate materiile de invățoment numai femei d'ale noastre.
In şcoalele normale şi cele secondare âncă apă.
reau deja la cathedre tinere rumânce ce'le obţinusă prin concursuri sutţinuțe contra vechi protesori, bărbați.
Onoarea da fi repurtat prima vietori iă d'acest fel
fu partea mea; precum şi acea da. fi fost prima
româncă ce a "dobendit, la Paris, brevetele. de _capaci iiate dela _Sobronna,.. diploma de” absolvirea
cursului de_pedagogiă — cu ecceplional succes—

țină de celebra

da fi fost

pedagogă, D-ra

şi prima

femeiă

in

Sauvan, precum
Franţa

ce obţinii

certificate de studii inalte urmate la Coltge de
France.
Deja,
- la -1863, “concurând cu Domnii profesori
Ioan Majorescu și Ieremia Circa pentru - cathedra
de Morală şi Pedagogiă la Şcoala, Centrală din Bucuresci,. acea cathedră a, fost obţinută, şi ocupată
de mine pină la retragerea mea voluntară, la 1872.
“R&spăndindu mi ideile 9 ani şi în școală şi'in

societate prin

cursuri publice, piin: conter inţe ţi-

nute in toate oraşele țerei_ cât şi prin «Amicul Familigis „Îoaia.a feministă, pedagogică, literară Şi are
că «am adus, ferninismul in Romăniav.
“Conscientă sunt âns€ şi de datoriile

de respunderea

luată

asupra'mi

contractate,

prin . importarea
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unor idei
la reu.

ce

pot

duce

la bine, dar pot duce şi

Această grijă a şi fost puternicul indemn ce m'a
indatorat salerg indată ce, din nenorocire, 'mi au
incetat datoriile de familiă, salerg în patriă unde
sunt, m'am convins, multe femei care, priu sciință,
au ajuns perfecțiunea ; dar unde, în genere, .vechiu'mi feminism, deraliat şi rătăcitor, apucă căi
nebătute, ce nu duc la bine.
E, cu adevărat, nevoiă de a pune stavile noului

feminism substituat celui introdus de mine, de a
pune stavile unui feminism desăvărşit revoluţionar,

intransigent,

unui

feminism

ce

tinde

la masculini-

sarea sexului nostru,a sexului-lrumos, dulce, ângeresc, cu misiune divină, unui feminism a cărui
triumf final ar fi: degenerearea femeei, anihilarea
familiei, ruina societăţii.
ME întrerump. O parentesă e neapărată. E vorba
de un adevăr ce nu'i permis de tăcut, ce ar fi injust da nu recunoasce, ingrat de trecut cu ve-

derea.
Am adus, diseiu, adus cu revenirea mea în ţeară,

la1863, feminismul_in România; nu, eu,
ans revendică onoarea de. a fi fost pr ima

nistă română.
“Cu mult mai
fost

ilustra

i

inainte

şi mult

româncă-scriitoare

măeastră, a desceptat,

pociu
temi-:

a

creat

mai
care,

insemnată a.
cu

o peană

chestiunea

femeei

române, chestiunea femeei din orientul chrestin,
şi elocuența
românca care, cu o putere de logică

vară a pledat inaintea Europei culte cauza
n ismului,-abia. ivit.

femi-
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Acea

femeiă,

care

este

şi remâne

măndria naţiu-

nei. noastre, eră fiica unor buni,
umani şi patriotici Domnitori ai țerei, eră născută cu numele de

«Elena Ghycan,-devenită,

de

tineră,

celebră

ca e-

rudită şi strălucită scriitoare; subt pseudonymul,
«Dora d'Istria».
Măritată fusesă cu principele Maşalsky Kolţoff
ostaş

rus.

Pe timpul când a
peană, multe şi mari
in ţeara ce patunci
cia, parte-integrantă

luat - Dora d'Istria renumita'i
prejudecăţi domneau în ţeară—
făcea parte-integrantă din Turîn multe, prea multe, aproape

in toate.

Greu, imposibil de învins pentru puterile, pentru
demnitatea femeei erau, cu deosebire, prejudecățile

ce vijiiau în asr contra muncei
tură ar fi fost;
intelectuale.
Femeia

dar mai cu

cugetătoare,

femeia

sale, de or ce na-

seamă

contra

idealistă,

muncei
|

femeea

ar-

tistă-poetă, ca şi femeia cu philosofiă, in ochii,
in gura lumei eră «o esaltată» în batjocoritorul înțeles al cuventului, eră «o smintită». In cel mai
bun cad trecea de ecceritrică ridicolă, nedeamnă
de considerațiune.

De almintrelea, cu

d'asemenea

porecle erau în-

fieraţi şi bărbaţii ideilor nuouă, luminații, generoşii, patrioticii boeri democratisaţi carii incercau
deja, p'acel timp
să 'şi împartă moşiile în dous,
cu fratele popor.
Esaltaţi, smintiţi ii numeau şi pre nemuritorii

noştri bardi carii, cântând cănturi divine, au adus
libertatea,
dernă.

dreptatea,

egalitatea
- in

România

mo=

31
De erau generoşii iubitori de patriă nebuni, sublimă le a fost nebunia. Fiă ca asemenea smintiţi

să revedem

între noi ades, şi acum, şi in veciă.

Bărbaţii puteau luptă şi luptară. Lupta inalță
pre bărbat, pe când asupra femeei aruncă umbre
ce fac pete. S& scie, să simte că femeia este venită

pe lume

pentru linişte si pace.

Inţeleapta patriciană română, spre aşi salvă şi
peană şi nume, fugi de rugina prejudecăţilor, fugi
in depărtare şi în depărtare remasă viaţa iatreaşă.
Cu condeiu străin, in idiome străine a creat

Doră

&'Isfiia, o bogată” literatură feministă, a um-

plut occidentul de theorii feministe, uneori nepractice, esagerate ; genetalmente,

ânsă, de. mare

folos

in fond căci, la urma urmei echilibrul se stahilesce

in îoate; năturalmente
ii dont esageraţiuni opuse
reesă adevărul bine cump&anit.
Departe de noi trăiă, nici un moment âns€ din
acea depărtare Elena Ghyca n'a uitat de ţeară, de
surori.
Aproape

în fiă-care

lesce sarate,

să

din: scrierile

dovedească

pretutindenee matură

pentru

sale,

ea să sI-

că femeea

latină de

cultura _epocei. Și

i au buciumat
tocmai aceste pled6ării-strălucită
civilisată.
lumei
întinderea
toată
în
renumele

Greşită şi nechibsuită a fost

nepăsarea

noastră

da nu face la timp oportun paşii trebuitori spre
a readuce intre noi pre ilustra pribeagă. Trebuia

readusă ca să “i punem

în mână condeiu românesc,

ca so deprindem la dulcele graiu al poeticei noastre limbi, limbă atât de viu colorată, atât de delicată în bogatele'i nuante, atât de accentuată şi energică, la trebuinţă, de armonioasă şi precisă
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trebuiă readusă ca să veadă, ca să
tot dauna;
simtă că, «scriind românesce “ti pare că aduni flori».
Atunci, de sigur că numai românesce ar mai îi

scris.
privindu-ne

Şi totuşi, chiar

marea,

indiferența,

nemuritoarea, scriitoare româncă, stingându-să, românesce

românesce

a simţit,

a cugetat,

românilor

şa lăsat comânâul.

|

Jale! că nu ne a fost dat ca şi produsul geniului
seu să remâie patriei deplin. românesc.

Din scrieri francese şi italiane am cules în prima
“mi juneță, pe la naţiuni străine, ideile femeniste
ale remarcabilei cugetătoare.
Cu adev&r pociudidice: natura ma făcut pedagogă,

_
Dora Asiria
A
Tăministă.
|

o

îi

Elenei Ghyca a fost mai îndrăsneţ,
Feminismul
mai averifiirar; mai ulframontan decât acel ce întră
in ideile mele, a fost acel feminism de curând născut dintr” O reacțiune. neprecugetată ce, in esplosiunea violentei sale pasiuni, procupăndu-se numai

de femeiă a uitat

copilul,

pecănd,

eu

nici-odată

n'am vădut in femeiă decât mama umanităţii, mama.

educatrice.
In urma multelor evoluţiuni ceau umplut ultima
jumătate a, secolului espirat, aceste incep a fi şi
ideile feministe a timpului în care am intrat.
Privind phasa nouă în care apare astădi feminismul engles, american, german, frances îndoeală nu

incape caceste idei vor şi rămânea «princiile viitorului», de este menit ca finalmente să triumfede
bunul-simţ al omenirei şi să nu urmăm calea retrogradării.
Mi sa imputat

daci, chiar

daci,

de la

astă no-
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bilă cathedră de înaltă morală şi ales aticism, imputat numai

acum

câteva luni

—

citedu

proprierele,

de şi nu prea esthetice şi potrivite cuvinte şi imagini — imputat că «făcendu'mi studiile la luminare
de seu, nu pricep femeia intelectuală şi d'aceasia
o mărginesc la umilul rol de soţiă, ae mamă, de
doică, bonă şi guvernantă».
Negreşit,

cu

totul

deosebit

decum

acea

inţe:eptă

şi elegantă oratoare înțăleg, eu, măreţia şi josnicia
femeei. Eu, eu sunt mândră, ca de onorator apostolat, de a propagă şi promovă un şir de principii,
un. feminism raţional şi prudent ce singur şi sigur

_poate duce. femeia,- omenirea la perfecțiune şi fericire.
Sunt
nu are

fi tot dis şi d'a dice «că sciința
mascilin îsă-temeia- ci da face

4

măndră da
menirea da
a

săvărgiten..

0

Aceasta este iminenta webuinţă a. „timpului
Afirmână “cele dise, cred a spune
dev&rat,

De ar fi femeia, toată
mama

un

adevăr

a-

trebuitor, neapărat.

după

idealul

meu,

ferneia,
după

toată soţiă,
multele

toată

frumoase şi

lăudabile esemple ce avem subt ochi, sigur atunci
nihilismul străin nu ar află in România emisare ce

să le r&spăndească

anarchisticul credeu,

cu

naivă

nesciință sau rea credinţă premeditată. Nu ar fiin
România agente de destrugere ce sincerce a dobori dogmele fondamentale ale societății, a dobori

instituţiunele pe care siatul e inființat

şi aşedat.

A smulge pietrele temeliei este a periclită intreaga

clădire, fiă-care o scie bine şi

nimărui

nu'i

este

so uite, un moment.
[să

permis

Sr
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Mama visată, mama dorită de
a s
'sci să'şi crească copiii ce are, le
i
> scință în minte, destul simţ al
în inimă ca Sinţeleagă, să simtă
N
9%

mine, mama ce at
ar pune destulă
frumosului moral
cumcă împlinirea

datoriilor ce are nu injosesc ci ardică pre om ; Sinteleagă, să simtă cumcă inţeleapta şi consciihțoasa
implinire a datoriilor impuse femeei de &nsaşi na-

tură este justa măsură

a inălţimei morale şi

lectuale a fiă-căreia dintre

inte-

noi.

Vai! de femeia cu mintea destul de deşeartă de

inţelepciune, cu sufletul destul de despoiat de poesiă ăncăt nici să poată concepe demnitatea, dulceața şi măreţia datoriilor de soțiă şi mamă.
Vai! d'aceia ce are a duce o întreagă viaţă cu
atât gol in piept, cu atât gol în crieri!
Sunt departe da ignoră, cum sa pretins, încercările şi cutedanțele feminismului modern, de la
ivirea sa şi pind astădi. Nu la iscoditele Juminări
vulgare ci în marele centre a luminelor occidentale am cunoscut toate acele idei; le am studiat

din copilăriă şi ani

îndelungaţi.

Astădi âncă le urmăresc, or unde să află. Sciu
pre cele sănătoase, sciu pre cele ce sciopăteadă, sciu
şi pre cele periculoase, prin eccentricităţile lor. Atund pre toate le am meditai.
[ “Tot ce este frances, german sau englesesc nu'mi

_-s8 potrivesce. Mai puţin nise lovesc

theoriile

în-

! vechite a tuturor feminismelor străine.
Ideile nasc pretutindeneşi ori unde din trebuinţi
locale,

adinc

simțite.

Fominismul secolului XIX-lea

apăru,

prin

forţa
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imprejurărilor, in Englitera, de pe la prima treime
a acelui secol.
Pe la anii 26 —98 incepură temei englese a manifestă publice un şir de îndreptăţite protestări:
Situaţiunea socială uhei insemnate părţi din. ele s6.
află in condițiuni excepţionale, afară din drepturile
omului, afară din legile naturei, cu totul intolerabile.

Populaţiunea feminină a Marsi-Britania covărşiă
de un timp insemnat cu 6—8 milioane
pulațiunei masculine. Politica colonială.
numai

unul

din

ambele

sexe,

a

trebuit

cifra podisţerănd
în mare

parte, să fiă causa unui reu, cu fatale urmări.
Nascerele copiilor de sex bărbătesc, âncă, puruvea arată in Egliterra un minus, din suma totală,
foarte notabil.
Doamnelor şi Domnilor, opriţi-ve gindirea, vă
rogu, puţine momente asupra lucrului şi, cugetând,

"veţi înţelege că departe

de a fi

comică,

ridiculă

starea celibatarelor perpetue, a v&duvelor-născute,
a fetelor-bătrâne, ea are ceva tragic; ceva mai tragic decât moartea, căci, în moarte, nu murirea este
tragică, ci singurătatea celor condamnaţi la supravețuire.

Este mult, este adinc tragic da 'şi trăi

întregul

traiu în solitudine sufletească. Este mult, este adinc tragic da inlimpină toală esistența vecinice
stavile la imboldurile naturale ale fragedei inim

femeesci, inimă
votament.

atât de

s&toase „de

iubire şi

de-:
|

Ce pustietate in jurul unei asemenea femei ! Soţu ?

tovarăş ? niciodată. Niciodată copilşi fieaşca lui n inghiere. Niciodată intimitate, espansiune, sinceră amiciă, deplină incredere. Niciodată sprijin sigur,
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ajutor desinteresat, niciodată milă şi compătimire
neumilitoare.
„Și ce drame in greutăţile vieţei practice, in asprele lupte de toate dilele.
Cât de multe! cât de triste!,..
Țipetele desperărei au s6lbătăciă în glas. Mirare
nu ne poate prinde că a trecut peste limitele legilor sociale isbucnirea durerei femeilor englese.

Reacţiunele

violente sunt r&sbunări

firesci,

Fi-

resce esageraţiunele pretind mai mult decum li s&
cuvine ; firesce, cautând a scapă de valuri inecătoare, au mers pina se prinde de ascuţite tăiuşuri,
firesce femeia lipsită de avantagiile sexului seu s'a
agăţat de cele bărbătesci,
In conservativa Engliterră noul feminism, cu totul revoluţionar, slab şi fără autoritate, greu sar fi
incuibat de la inceput.
Cu grabă treci Oceanul.
,
Lumea Nouă, p'atunci âncă foră de principii des&virşit hotărite, toră dogme adinc inplăntate lesne
ii putea oferi nădăjduita, ospitalitate. Totul este posibil în State născânde, in organisaţiubi improvi-

sate, totul posibil acolo

unde, în

repediciunea

lu-

crărilor de constituire, lipsesce timpul precumpenirei, lipsesce timpul lungelor procese de adiuci

philosofări. A şi fost posibil totul.

Feminismul, importat de două englese,

„foră dificultate, drept de

dobenăi,

cetăţăniă in lesne-primi-

toarele de oameni şi idei june State-Unite Americane.
|
In noua'i patriă s6 aşeadă, sintinde, infloresce,
sporesce cu vigoarea puterilor ne-usate.
Două, trei decenii apoi, in deplină desvoltare, re-
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vine

>
la “locul

natal, decis

thron bărbătesc.

de

a pune

femeia

pe

.

Opt millioane de nemulţumite e puternic contingent pentru armata resvretitelor. Deşi pe păment
+ engles, primele resboaie, cu uşoare lapte, fură Căştigate.

Drept pe la mijlocul veacului, femeia englesă, ca
şi americana, apare în publice cu fruntea ridicată,
si mândră s'instalează in locuri multe, alăturea de barbat.
Fâncţionarismul feminin, aproape în toate bran.
şeie activităţii omenesci, începe oficial. Inainte de
a fi dreptul legalmente recunoscui, el este .consacrat prin usu : E chestia d'a se repară cu grăbire
soeial-econoimnica greşală a neprâvă&dătoarei politice
coloniale.
Indirjit prin succesul seu local, feminismul insular işi ia curagiul aventurarilor, trece Canalul, inundă Continentul, să stabilesce, se lăţesce în Eu
ropa Centrală şi Occidentala, deși, ce'i adeverat, nu
totd'auna ca oaspe bine-venit.
Sciindul nihilistic de fire, el, ce n'are decât disoluțiunea familiei, a familiei şi a societăţii drept scop
final, anarhisticul nihilism slav ii tinde o mână frățească şi, ca tovarăş de principii, introduce _femi-- nisrăul masculinisator la vecinii noștri, de la nord
la sud.

Tiptil a trecut Prulul şi eată!l intre noi.
Ca lelele inştlătoare pe nevădute ne smomesce ;
femeile, le ademenesce a părăsi barbat, casă Şi COpii, ca lelele, cu amegitoare seducțiuni.
Piedici multe veninoasa burueană n'avea de in-

timpinat. spre a să

inrădăcină

şa

odrăsli

intrun

păment

deprius a hrăni şi sterpituri.

Atât

bunele

cât şi relele noastre însuşiri şi năravuri pregătiseră
brasdele

priitoare de lung

Anteiu, românul

sau scurt

timp

s&pate.

e deschis la cap; românca şi mai

mult. Inteligența femeei române are o ugerime de
percepţiune şi o putere de asimilave nepomenită aiurea. Apoi, cercetări ame&nunte, scrutinarea, ana-

lvsarea lucrurilor şa ideilor nu prea intră

în

de-

prinderile sale. Din neprecugetare şi molişiă de caracter este tolerantă, lesne-primitoare de tot ce e

nou şi necunoscut. Amorul de căştig. din iubire de
cheltue.i, âncă la multe o împinge. Astă aplecare
i a și dat pasiunea căriilor, pasiune mai rispăndită,
mai intocată la femei decât la barbaţi. O pasiune
nebună, ce “i ia toate ghindirele, ce o face să uite
de legi și datorii, să uite de sine, să uite de soțu,
să uit«: de copii, de timpul ce trece, de orele de di,
de orele de noapte, pierdute toate in nepotolite in-

cercări da 'şi &nsuşi banul

rudelor,

lor, banul tutulor celor intimplător

In astă uitare de

tot şi toate

banul

amici-

intiluiţi.

interesele

familiei

lăncedese, gospodaria să destrăbalâadă, averea scade,
fetele cresc lipsite de destre.
Poate destrea lipsi! grija ei nu mai dă dureri de
cap la multi din părinţii de astădi.

Statul să trăească! părintele Stat. EI arc a duce
nevoile,

toate.

r&sfățat

copilele, de mici le a ţinut la carte pre

EI, du

toate, tot la carte,

mici

numai

le u crescut,

de

la carte; Statul

mici

a

le a dat

diplome de tot soiul, nu este oare tot Statul dator
să le poarte grija viitorului, să

şi .căpătuească ?
Au

nu

posedă

le şi

mărite,

să le

|
fetele, câte sunt,

teşcherclele

_re-.
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cerute şi Statul funcțiuni de dat de destre? —- De
destre sau ca rentă viageră.
Trăească,Statul! trăească funcţionarismul feminin!
D'acum duse sunt grijele familiei, dusă e nevoia

de muncă

şi economiă, duse chinurile şi nesomnu!

de ghindurile viitorului. Dacum mausul are a fi
tinta vieței, mausul totul.
Intindă-se lungi şi late mesele e cărţi prin ma-

halalele Bucurescilor, prin oraşele mici și mari ale

provinciilor
erei, delectede'şi mamele inima la
cărli, tot la cărţi: partea serioasă a vieăței e treaba
Statului. Inainte, deci, la maus, la maus şi pocker,
inainte!.....

Inainte!?..... Dar pin unde?... dar pină cănd?..
Fetele, toate cresc, sinmultesc. Funcţiunele erei
n'ajunge barbaţilor. Cum se mai agonisească soţii
dilnica pâne a familiei cu uslă nouă concurenţă?
Cum săşi mai asigure tinerii esistența spre a putea forma familii nuoiie ? Cum să s& mai iasoare?
Gospodăriă ce are in capul seu o funceţionară costă
scump, foarte scump ; costă mai atât de scump cât
gospodăria unei cartoforesă.
Şi una şi alta, veciuic departe de cămin, lasă
toate ale casei in prada servitorilor. Copiii, de capul lor, rup, strică, risipesc, cheltuese. Doamnei
funcţionare, in toate dilele pe strade, de dimineaţă
pinon seara la birou, nui mai ajung haine, încăltăminte, mănuşi, pălării, bani pe birje, bani pe

iramway, bani pe cusut toate ale sale, toate ale familiei. bani pe dres cele multe ruinate prin lipsa

ochiuluj supraveghetor a stăpânei casei, bani pe
toate cele ce nu poate face acul gospodinei, bani
pe doici, dadace, bone, guvernante....,
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Apuntamentele ?..... Abia acopăr pe jumatate cele
câteva sute de lei lunari pacostele iscate din absenţa celei ce nu mai poate purtă grija de casă, de

barbat şi de
Nu!

capul

nu

(erei:

şintre femei.

nicioasă

copii.

ne trebuesce

lăţirea
Destul

asupra

unia

şaceastă

nuouă

epidemiei

ne este cu influența

din

urgiă

pe

funcţionarismului
sa

per-

două pănti a naţiunei;

căci este in natura acestei apucături a slei facultăţile intelectuale, a păli, a slăbi caracterele, a reduce toate puterile omului la automatismul
maşinei vecinic supusă unor motori străini, vecinic subt
neevitabila presiune esterioară.
Observaţiuni minuţioase şi lunga practică a vielei ne convinge că, «nici o comoară pe lume nu
este atât de nesfârşită ca mintea gospodinei ecunoame şi ind&mânaticele ei mâni». . |
Tot astiel este de adeverat că nu sunt comori
destul de bovate ce să nu să strecoare, ca apa.

printre degetele femeei nepăsătoare şi nechibsuite.
Cu cât mai mult servesc aratatele imprejurări feminismului greşit, feminismului periculos, cu alât
mai dăunoase devin intereselor feminmne, bine in-

ţelese.

!

( Indoita sarcină cu care sinpovoară acum femeia
„intrece puterile omenesci. Luănd ambele datorii a„+ supra lor, femeile au şau prețuiţ forţele prea sus,
"au nu șau dat indestul seamă de greutăţile nuouei
situaţiuni, au, nesocotind datoriile acceptate, le au

grămădit toate pe umere, decise a nu le implini în
intregimea

lor, nici pe unele, nici pe altele.

4

Suntem, omenirea intreagă chiar este pentru
lung, lung viitor în o stare culturală în care nu
ne putem lepădă de dogmele trecutului.
Să revenim cu sinceritate şi bună-credinţă la acele ce au făcut mărirea şi fericirea străbunilor .
noştri, la vechiul contract social din care au emaaat progresele

omenirei

făcute

pind

in present,

să

restabilin in fostu'i templu pre femeia-saţiă, femeia-mamă, femeia creatoare de suflete, femeiadeitate a familiei.
Aşădând-o pacest inalt soclu, s'o impodobim şi
cu darurile ce o vor face bunul. geniu. al familiei,
bunul-geniu al posterităţii.
Să *i asigurăm loc de onoare în fruntea casci
şa gospodăriei, să incredinţăm cu totul dragostei
ce are, înţelepciunei şi desăvărşitei sciinţi ce va
avea crescerea copiilor, educaţiunea inimei, înobilarea simţimentelor lor. Să facem earăşi din casele
noa-tre locuința păcei şa bunei rândueli, a line-:
lor plăceri sufletesci, a indestulirei reale şa cin'stei foră prihană.
Fericirea este serioasă şi modestă de fire. Ea
fuge- de lucs şi pompă, de sgomot şi mulţime. ka
lingă căminul familiei bucuros s'oploşăsce, Trăesce
din simplicitate şi iubire. Caută ce este natura],
neartificios, dulce- mişcător ; ce este gemiitlich, sentimental corespunqător dorințelor sufletesci curate
şi măsurate.

In zadar ai incerca

şi grandioase

so afli in saloane strălucite

festivități.

Aceste

sunt

mai

mult

arene de luptă a vanităților cu inima seacă Şi cri-

eri plini de gărgăuni.

plă, serioasă şi modestă

Fericirea a fost şi este simde fire
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Pedagogia

ar fi o

şi faptele noastre
nagiului,

a bunelor

minciună

rezultatul

de

nsar îi simţirele

educaţiunei, a anțre-

deprinderi.

So voim numai, so voim cu lăriă şi ne vom
deprinde, ne vom redeprinde la seriositate, la bine,
precum ne am fost deprins la superficialitate, la reu.
Desbărăndu-ne de desărtăciuni factice, ne reapropiăm de natură, şi natura e plină de poesiă, plină
de răpitoare încăntări, ales pentru omul, pentru

femeia cu coarde delicate in inimă, în simţiri. Cătă
poesiă, căte incăntări —şi ce delicioase—in dulcele
cuib familial, alăturea de alesul inimei, in mijlocul
drăguţilor de copilaşi !
Vast, interesanti este şi teremuul intelectual, teremnul liniştitei munci feminine ce îi slă inainte,
spre esploatare. Sunt artele —atât de mulie— este
Sciinţa, Literatura, sunt mii de industrii frumoase,
artistice şi productive, sunt toate acele elegante
meserii uşor de esercitat la gura sobei, aproape,
tot dauna aproape de pruncii mari şi mici.
Pentru femei _fOră grijele familiei este invăţămentul public şi i privat, in are femeia este mai
mult decât trebuitoar e, este indispensabilă.
Pentru femeile libere de toate alte datorii-e ingrijirea orfanilor, a bolnavilor, a suferindilor. de
tot felia], a tutulor lipsiţilor d'ajutor şi minghiere.
Aceste ocupaţiuni reclamă cu decimele, cu sutimele de mii de inimi fragede, de capete pricepute.

N'avem destule mâni albe şi

delicate

câte ne ire-

huesc pentru vindecarea multelor şi feluritelor
dureri omenesci, câte ne trehuesc intru d'a, inlocui
mamele, surorile unde lipsesc. Novadă că recurgem
chiar pentru trebuințele familielor noastre, recur-
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gem,in nevoi numeroase şi adinc simţite, la feliurite străine cărora incredințăm, nu tot dauna cu
folos, cele mai scumpe interese ce. avem.

A sămănă idei nu *mi pare
muncă
zadarnică,
nici timp pierdut.
Nu dic că ar fi meseriă lucra- tivă pentru producent; cugetătorul este ânsă un
misionar al Providenţei care numai un scop are de
urmărit: propovăduirea celor ce află intru binele.
obscesc.
Winticele binetăcătoare cu care ne ajută Puteri
Superioare vor imprăsciă s&minţele sănătoase in
mai mici sau mai mari depărtări, săminţi ce, unde
nu te ascepţi, incolţesc, resar, odrăslesc. eresc mari
şi viguroase, peste prevedere.
Păment sterp n'a avut şi astădi âncă nu are
teara noastră.
Dureros este

|
pentru

sociolog,

pentru

inoralist

d'a sci că strigătele sale de alarmă, resunânăd în
consciinţe, pentru un timp le neliniscesce, turbură
deprinderi influențate de alte curente morale, perturbă obiceiuri devenite prejudecăţi. Dar ce poate,
el, sermanul! Furtunele, cu toate străşniciile lor,
sunt in natură, sunt neapărate. Neapărate spre a
curăţi aerul de miasme nesănătoase. Cu resignatiune

chreştinească

să

acceptăm,

pentru

moment,

reu necesar. Binele urmeada, nici indoeală,
Deslănţuească: chiar tempeşte, lămurit cată să
mărturisesc că greşit să leagănă păriuţii timpalui
in ilusiuni inșelătoare, deşi lucinde, cănd urzesc,

un

cum fac astădi, viitorul
Greşit işi risipesc

fiicelor ce au. :

avutul

foră vrijă dacel

viitor,

4.

greşit işi pironesc mintea, numai asupra succeselor
de esamine a fetelor lor; greşit işi pun speranţele
toate numai în noatele certificatelor scolare, considerate de capital al cărui rentă e pentru vieaţă asigurată.

Nu businare pline de diplome bărbătesci pot, în
“împrejurările noastre, pot pregăti soartă. liniştită,
viitor fericit la toate fetele ce avem.
- Alte au a deveni idealele femeei române, căsnicia
fiind misiunea sa pe păment.
In vederea acestui scop are copila noastră a fi şi
preparată

pentru

astă

misiune,

preparâătă

- educaţiune specială corespundătoare
va avea de implinit,

In căsătoriă, acea asociare in

printro

datoriilor

care doi

ce

tovaruşi

se sympatizează să unesc spre viețuire comună,
urmărind interese identice intru ajungerea unor
resultate dorite, in acea asociare prosperarea, poate
fi asigurată nutnai prin munca divisată a ambelor
părţi. Cu inteligenţă și lealitate divisată, potrivit
legilor firesci.

Inteligentă, leală şi practică va!fi astă distribuire
când va fi barbatul ceia ce a fost ile când a eşit
din

primapi

—când
sistenței
trătoarea

tratoare.

sălbătăciă—poate chiar inainte d'aceasta

va fi, el, agonisitorul celor

trebuitoare

familiei, iar femeia administratoarea,
celor

adunate.

Bine

cumpenita

epăs-

adminis-

,

Luxul şi imbuibarea pot deveni elemente den'o-

ralisatâre in caduri
din neprevedere şi

multe; dar mizeria provenită
nechibsueală, ales miseria cu
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mănuşi albe

are înriurire şi mai

fatală şi asupra

familiei, şasupra naţiunei.
Etă ce pune în mâna femeei viitorul patriei, ce
„face acest viitor dependinte de sciinţa, înțelepciunea

şi consciinţositatea ce ea va avea..
Eto pentru

de

practic,

ce şi eu doresc

destul

de

un

cuminte

feminism

ca

să

nu

destul

aibă

“de scop de a pune femeia in locul barbatului ci
7„
da o ridică la nivelul lui, pacelaş tron, alăturea de
_el—a_ajăturea,. ca femeia. Ca femeiă cu mai puţine
diplome de specialități *căi pot rămânea, străine Și
mai multe certificate de inalte studii, de depline
cunoscinti neaparate femeei—femeei-soţiă, femeeimamă.
Incetede—e timpul—incetede acea cultură intetelectuală lipsită de spirit practic, lipsită de basa
moralo-reiigioasă pe care area
[i aşedată, incetede
acea cultură intelectuală greşită ce a schimbat in
teară pină şi concepțiunea vieței, philosofia sa.
Mulţi şi multe, prin acea cultură periculoasă, au
ajuns a nu privi vieaja decât ca etern. carnavai,

unde fiă-care deghisat în milionar are numai a se
desfată necontenit cât ii este esistenţa de lungă,
desfătă cu tot prețul, pind şi cu preţul onoarei.

Ameţiţi de necontenitul sabbat, nici timp nu le
rămâne d'a cugetă, d'aşi da seamă de tristul desno-

dământ ce au mai toate aceste tragi-comedii jucate
pe scena

societății, comedii

în

care victima

fatală

devine €&nsuşi comediantul. Ei, şades, nenorocitii
lui urmaşi.
- Cele mai simţitoare neajunsuri vor şi incetă cănd
„s&

va dă femeei multa,

irebuitoare

intru de

nesfirşita,

ai

serioasa

formă minte

sciinţă

sănătoasă,
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spirit solia, judecată limpede şi dreaptă, inimă nobilsimţitoare, suflet cu demnitate, când i-se va inoculă philosofia indispensabilă vieţei şi cunoscinţele
toate ce vor face din ea perfectă pedagogă.
Românii sunt, în Europa, a treia naţiune în rândul acelor la care nasc mai mulţi feciori decât fete.
Deşi băeţii sunt mai puţin resistenţi la morburile
ce seceră pruncii în prima lor etate—ii seceră in-

treit în lipsa mamei de la leagăn
— totuşi mortalitatea
lor nu merge pin a creă la noi văduve-născute.
„Statul român, cu întinsele pămenturi ceare âncă
nelocuite, cu bogatul seu material, brut âncă neprelucrat, cu comorile sale subterane âncă neesploatată, cu trebuinţa simţitoare de capete şi mâni

pentru lucru şi îndămănarea sa d'a nutri guri cât
de multe, Statul român e unul din acele state unde
căsătoriile au a fi o necesitate naţional-economică
şi o măsură de politică prevedătoare.
Sporirea populaţiunei sale este pentru Romănia,
din toate puntele de vedere, chestiune de esistenţă
naţională.
N'o putem negă, n'o putem ascunde relativ suntem
puțini

la numer

Intre vecinii

în

orient

de

ginta

noastră.

noştri, a căror cămpii

au fost ingrășate

cu carne

nu rare

ori

şi sănge românesc, st

află —s'o notăm bine—s6 află noroade la care cu
17 la sută nasc şi cresc mai mulţi. barbați decât
femei. Condiţiune ce contribuea le inmulţi neamul
in mod anormal. In mod anormal, deci, sporesce

numerul

vecinilor

ce

ne

pot

namici.

Neamul
a supuue

deveni

rivali şi i-

|

ne riscă mult, poate
femeia

tot, de vom

noastră la asupiitoare

urmă

munci băr-

&i

bătesci ce împiedică și nascerea şi crescerea

şi a-

jungeiea la deplină desvoltare a fiilor trebuitori
națiunei.
Farăşi ating o prejudecată: Supunerea femeei la

muncă

impovorătoare

şi sdrobitoare,

prin

unele

din fruntariile ţerei, demult este intrată in moravurile poporului, in massa naţiunei.
Aceasta şi esplică uşurinţa şi grăbirea cu care
chiar in lumea cultă, bărbații ne du făcut parte

larga, la munca de agonisitor, indată ce acest drept
a fost reclamat in numele ernanciparei femeei de
câteva nesocotite şi neprevedătoare feministe.
Din vechime

clădirea

colibei

dejă,

femeia

poporului

lor,

imparte

munca

nostru,
in

două

la
cu

bărbatul. Lucrul isprăvit, ea remâne singură pentru a intreținea curăţenia, a spală, frecă, lipi, vărui cât e anul de mare şi vieața de lungă. Femeia
macină grăunțele, face mămăliga, duce bărbatului,
pe arşița soarelui, pe furtuni şi vijelii, măncarea
la câmp depărtat. Femeia ingrijesce de copii şi de
trebuinţele lor toate. Ea vede de hoarele casti, de:

„vitele cornute. Ea mulge vacele, stringe fruptul, il
duce, cale de ore, la tirg, de vindare.
femeia seamână inul şi cânepa, le culege, le
pune la topit in apa pină lu breu, le bate, dără-

cesce, piaptănă;
pruncul

in brațe,

toarce

chiar

ţesă pănda,

umblănă,

chiar cu

o ghilesce, o croesce

şi coasă haine pentru toţi ai casei. Ba, le şi impo-

dobesce cu broderii muncite, de neasămenat gust
artistic,
Tot femeia prăşesce porumbul, plivesce holdele,
adună finul, leagă snopii, clădesce căpiţele,
culege
pometul. Din pădure culege vreascuri şi
din pa-
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jisce buruene de ieac şi de văpsit, şades, ades am
v&duto ţiind de coarnele plugului, pe când barbatul, cu braţele subt cap, doarme la umbra car ului,
pe dunga micului ogor.
Cănd

le privesc

toate

aceste,

'mi

vine

să mă

re-

ped la sfinta noastră ţerancă şi cu respect şadmirațiune să'i sărut vredaica mână de mucenică.

Gu aceiaşi admiraţiune şacelaş respect mă inchin
şi la cele mulie intelectuale care, cu eroicul lor
curagiu, s&vărşesc cu o mână munca de femeiă,
cu alta grea muncă de bărbat.
“Din suflet le admir; dar şi tremur pentru ele.
Tremur pentru ele şi pentru generaţiunele la care
vor da nascere,
Natura este resbunătoare, de i să calcă legile
firesci. În invierşunarea sa, urmăresce cu resbunarea pin) şi al noulea neam. Al nou&deci şi
noulea.
Surmenagiul. femeei —or ce fel de surmenagiu—
ne ameninţă cu' neurastheniă, cu hysteriă, cu desechilibrare generală. Să evităm neamului nostru
acest faliment național].
Pagube multe ne va aduce; foloase nici i unul.
Cel puţin nu vedu, eu, care ar fi avantagiile asupritoarei, eccesivei activităţi feminine.

De

interes

ar fi să -cercetăm

cât feminismul

d'am&nuntul

intru

masculinisator, femeia emanicipat +

înaintea dreptului d'a muncişi muncă bărbătească,
intru cât a reușit a ridica. cel pujin,
situaţiunea sa morală in țeara noastră,
ravuri, fiă in lege.

prestigiul,
fiă in mo-

49

Timpul ne opresce da inşiră fapte doveditoare,
constatat ânsă& remâne că thermometrul cu care
or cine face esperiențele necesare întru -de a'şi dă
seamă de starea lucrului, drept resultat dă «o decepţiune». In obiceiuri şi deprinderi respectul pen:

tru femeiă stă âncă tot subt zero.
Cum stă în
textual :

legi,

Codul Civil
o

ne o arată.

Cited

Art. 1242. Numai bărbatul are administraţiunea
averei dotale in timpul căsătoriei.
Art. 197. Femeia nu poate porni
autorisaţiunea

bărbatului ?ei, chiar.în

judecată toră
eadul cănd e

comerciantă publică,

Art. 327. in timpul căsătoriei
cită autoritatea,

tatăl singur eser-

părintească.

Ari. 307. Cercetarea paternităţii este oprită.
Alineaţ. Prin nici o disposițiune a Codului Civil nu st acordă co=
piilor naturali un drept de succesiune
în averea
tatălui lor, chiar
cănd, priu escepţiune, cercetarea paternităţii şi prin urmare a filiaţinnei sunt per mise,

Art. 677. Copiii

naturali succed

mamei lor, as-

cedenţilor şi colatoralilor mamei, ca copiii legitimi.
E “destul. O vedeţi 'lămuriţ, Doamnelor, suntem
eterne minore “cănd e vorba - “de: drepturi Şi veci-

nice majore, responsabile, "inaintea datoriilor,

Epoca în care trăim nu este epocă de barbariă.
Consciinţele sunt desceptate. 'Toate consciințele.
Cine nu scie astădi că «datoriile implică drepturi».
Femeia cea mai modestă nu ignoreadă că şi ea
ave drepturi, drepturi: c&- nu i pot fi. nici vecinic

_negate, nici vecinic luate. Emanciparea. sa

civilă — civilă

nu civică — e o

“necesitate a timpului. E o necesitate a timpului-ca_. i
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„temeia noastră să - fiă, şi ea, -pusă_ in. posesiunea
“ârepturilor sale naturale.
“Un drept al seu natural esie d'a putea dispune

de propria sa avere, că şi

bărbatul;
un drept al]

seu natural este ca răpitorul onoarei sale femeesci
să fiă obligat d'a impărți cu d&nsa respunderea Şi .
„pedeapsa greşalei comune; un
drept. natural este .
ca născătoarea pruncului. să esercite asupra Aceiaşi autoritate ce are şi tatăl lui.
În paguba moralității publice să mai retusă astădi femeei române drepturi de care să bucură aproape toate femeile lumei civilisată.
Când, în Codul Civil, vor fi inscrise aceste drep-

turi în locul paragrafelor nelogice

şi

neechitabile

mai sus pomenite, atunci, protegiat de lege, feminismul in Romania
își va putea implini datoria

da cresce fiii țerei in acel respect pentru femeiă..
ce singur a făcut şi va face bunele-moravuri la
or ce popor,
Femeia de cinste şi de toţi cinstită, ea, numai
va dob&nâi puterea 'de a dă bărbatului ajutor şi
sprijin

pentru

ca cu

toţii

împreună,

în

energică

iubire de patriă, Sajungem la realisarea dorințelor
fiăcărui român, or cât de departe ar merge, or cât .
de cutedătoare ar fi. Astfel numai vom pune mânu
"pe «Supremul Ideal».
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