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PSIHOLOGIA «JURISTULUI . * 

„Mai întîi să ne înţelegem. Profesiunea ce .voese să 

-examinez este şi profesiunea mea; defectele ce voiu găsi 

-omului de drept vor fi şi defectele mele. Mare parte din 
caracterele psihologice ale juristului, le-am găsit în mine, 

prin dublarea posibilă a 'conșştiinţii mele în 'examinator şi 
obiect examinat. Toate acestea le spun pentru ca să nu mi 

'se bănuiască intenţia: nu fac o critică ci un studiu; nu 
-condamn ci constat ; nu desaprob pentru că e fatal. Ori-ce 
profesiune are calităţi şi defecte, după cum ori-ce tablou are 
Jumină și umbră, după cum pe trandafiri crese şi ghimpi. 

Astăzi vorbesc despre defectele profesiunii mele ; altă dată .. 
_"voiu vorbi despre calităţile ei. Mă ocup mai cu seamă de... 

xvechii jurişti, pentru că în vechime cauzele care pronunţau : 
mai bine defectele profesiunii,erau mai numeroase. Cind dai 

«un caracter, trebue să faci ca dramaturgii, să-l dai acolo 
unde îl: găseşti exagerat pînă la monstruozitate. 

+ 

Vrem să schiţăm psyhologia omului de legi şi pentru 
«că fondamentul acestui studiu este psihologic, trebue să de- 
-clarăm că nu vom face psihologie subiectivă, raționulistă. 

  

i 

Pentru că, cu toate că sub . aspectul lui moral, spiritul nu. 

“me este cunoscut decît ca un complex de stări de conștinţă 
între care şi sub care nu se vede nici un corelativ fisiolo: 
„Sic, sub aspectul lui obiectiv, spiritul este ca un agregat de
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activităţi mintale, care au ca substrat un agregat de trans- 
formaţiuni. materiale. Spiritul este secreţiunea creerului. 

Vrem dar să facem psihologie-fisiologică şi datele elemen- 

tare. ale acestei ştiinţe, arată că pentru ori-ce activitate 

psihică trebuesc următoarele organe: a) un nerv centripet, 
care transmite impresiunile primite, la centrul pgervos ; b)o 

celulă de substanţă cenușie care primeşte sensaţiunea şi ela- 

borează mişcarea, şi e) un nerv centrifug, care transmite 
mișcarea la țesutul muscular. Aceste celule sînt legate în- _ 
tre ele prin: reţele nervoase imperceptibile şi sînt împărţite | 

“ în zone independente, dar solidare. Encefalul la rîndul său 

se divide în două părţi: un aparat superior care primeşte 
şi elaborează sensaţiunile. primite şi altul inferior. care pri- 
mește aceste sensaţiuni transformate şi a .cărui caracteris- 
tică este automatismul. Substanţa superioară cenuşie a cree- 

rului,. poate să escite plăcerea. sau neplăcerea și poate să 
inmagazineze pentru un țimp oare-care, energia unei sensa- 
ţiuni primite; cu modul acesta o sensațiune nouă poate să 

"găsească într'o anumită zonă o cantitate de alte sensaţiuni 
analoage înmagazinate, pe care să le deştepie. Repetarea 

conținuă .a unor sensaţiuni, produce abitudinea şi abitudi-. 

nea, produce . plăcere . pentru că ea dispensează de.a con- 
suma o nouă energie. Această. plăcere unită cu necesitatea 
de a consuma surplusul de energie: “disponibil prin această 

economie, face ca anumite centre repetate - să. prepondereze 

în actele! omului şi să ă influenţeze pe cele- Jalte sau să le 
"subjuge. . e 

In “encefal găsim. diviziunea funcţională, care dupe 
“cum spune Milne Edw ard, nu este decît diviziunea muncii 
din economia socială ; aceasta însemnează că anumite divi- 
ziuni ale ereerului sînt afectate în special la anumite idei 
şi la anumite acte. Iată fondul psiologic pe care-se bro- 
dează psihologia individului. Caracterul psihologic al unei 
profesiuni va îi totalul psihologic al membrilor €i, în. virtu- 
tea principiului enunțat de. Spencer, că în tot-Vauna pro- 
prietăţile totului sînt determinate de proprietăţile elemente- 

„lor cumpânente. | a 

Să vedem dar, cum se formează peinologia unci pro 
„ fesiuni. 

*
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Pentru a şti cum se naşte psihologia unei profesiuni 

- să vedem ce este o profesiune. Pentru societate profesiunea 
este o funcțiune socială şi -membri cari o compun sînt or- 

ganele, acestei funcţiuni.. Din punctul de vedere. al: indivi- 
dului profesiunea este-modul lui obicinuit de a lucra pen- 

tru a-şi cîştiga existenţa. Ideia importantă care reese -pen- 

tru subiectul nostru -din această definiţiune, este repetarea 
unor acte în aceleaşi condițiuni şi pentru acelaș scop. 

In biologie este o lege, că funcțiunea crează organul ; 
ceia-ce însemnează că o relaţiune exterioară care influen- 
țează într'un mod obicinuit un organizm, produce în acest 

-organizm o relaţiune internă corespondentă. Cu cît influenţa 
relaţiunilor externe devine mai frecuentă, relaţiunile interne 

ajung mai îndisolubile și predomină pe cele-l-alte. Aceste 

centre. prepondorante influenţează la rîndul lor pe cele cu 
care sînt in contact și le modelează după modul lor de a îi. 

„Se întîmplă cu ele ceia-ce se întîmplă cu un centru magne- 
tic, care magnetizează corpurile metalice cu care vin în con- 
tact direct şi acestea la rîndul lor:pe cele-l-alte. <O schim- 

bare moleculară într'o parte oare-care a unui animal vie- 

ţuitor, zice Spencer, în Principii de Biologie, produsă de o 
cauză exterioară sau interioară, va modifica, și va schimba! 
aproape întrun mod cert cîte-va din substanţele coloide in- . 

conjurătoare, care la început n'au fost implicate în mişcare, 

și se va.respîndi ca o undă de schimbări către cele-l-alte 
părţi ale organizmului». In virtutea acestui determinism bio- 
logic, influenţa unui centru oare-care de funcțiuni, se va re- 
simţi în toate cele-l'alte funcțiuni, cari vor fi modiiicate în 

sensul acelei influenţe. Cu modul acesta, influenţa unei pro- 

- fesiuni se resimte în toate direcţiunile vieţii profesionalului, 

atît în funcțiunile lui fisiologice cît şi în cele psihice. -Şi 

„dacă profesiunea lui ar ajunge ereditară, cînd ştim că mai 

tot-deauna modificaţiunile achisitive se moştenesc de către 
descendenţi, âm ajunge să determinăm profesiunea unui în- 

divid după diametrul părului său. «Rezultă, zice 'Topinard, 

în Z'Anthtropolgie, rezultă din lucrările: D-lui Pruner-Bey, 

„că părul dă caractere anatomice precise şi că el singur 'ar 

putea fi luat ca bază a unei clasificaţiuni a raselor umane. 
S'ar desena în ele trei grupuri, cărora ar corespunde: 1) - 
părul turtit, adică lins, caracterizează pe Negri ; 2) părul
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gros, dur și rotund aparţine i Mongolilor, Chinezilor, Malesi-- 
lor și Americanilor ; 3) părul intermediar prin formă ȘI Vo- 
lum, particular raselor europene». DN 

Influenţa mediului se resimte şi în cele-l-alte funcțiuni 
fisiologice. Intr'un mic tratat intitulat: <Zfistoire naturelle 
du dăvât», doctorul Delaunay stringe un mare număr de- 
observaţiuni şi pretinde că poate să stabilească tipul cere: 
dinciosului. El zice că preoţii sunt mai mult stîngaci decît 
laicii; că cei religioşi au toraxul.mai îngust şi sîngele mai 
sărac; că urina lor este mai puţin densă, mai puţin colo-- 
rată, mai săracă în materii fixe; că ei sunt predispuşi către 
“sexualitate, că de aceea ei între anii 1878 Şi 1879 au avut | 
de şease ori mai multe condamnaţiuni pentru atentat la pu- 
doare, de cît-restul muritorilor; că preoţii mănîncă mai 
des ca laicii; că au braţele mai lungi decit cei-l-alţi; picioa- 
rele lor sunt mai lungi şi mai late; vocea mai piţigăiată; | 
capul normaliștilor-a dat 59 em. în circomferinţă; semina-. 
riștii sulpiciani, numai 56 cm.; mai toţi sunt dolicocefali 
(cap lung şi strîmpt); partea posterioară a capului e mai 
desvoltată; fruntea strîmptă, arcadele sprincenelor proemi- 
nente; ei sunt prognaţi, ete. cel puţin parte din aceste ca- 
ractere sunt profesionale. 

Psihicul influenţează asupra fisicului şi prin repetarea 
acestei influenţe se poate schimba, după Spencer, nu numai 
țesutul muscular dar şi cel osos. Cu modul acesta avem fi- 
pul birjarului, tipul escrocului, tipul hoţului şi Lombrozo 
vrea să găsească şi pe al criminalului născut. Alt-fel merge 
un militar și alt-fel merge un civil şi pe militar îl recunoşti 
și la ţară cînd a intrat în viaţa civilă, după umerii lui ri- 
dicaţi, după capul sumes şi după bătaia tălpii. Alt-fel merge 
un ţăran, alt-fel merge un tîrgoveţ și alt-fel merge un aris- 
tocrat, al cărui pas trădează sentimentele lui de mândrie și 

“ideile lui asupra rolului său social. 
Caracterul psihic al profesiunii este tot atit de pronun-- 

țat ca şi cel fisiologie. Influenţa fisiologică pe care am vă- 
zut că o exercită centrul cerebral desvoltat prin profesiune, 
se resirînge şi asupra psihicului, de oare-ce materia fiind 
în corelaţiune cu spiritul, ori-ce influenţă asupra materiei 
se reperentează în spirit şi ori-ce influenţă asupra spiritului 
se traduce printr'o' modificare” organică. 'Poate ideile şi sen-
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timentele profosionalului trebuc să se acomodeze ideilor şi 

sentimentelor pe care le-a exagerat ocupaţiunea lui repe- 

tată: după cum animalele, prin fenomenul așa numit i- 

metism, ia culoarea mediului încunjurător unde trăesc, pen- 

tru a se apăra sau pentru a ataca mai bine pe vrăşmaşi, 

"tot ast-fel ideile și sentimentele secundare, printr'un -72îme- 

tism psihologie se adaptează ideilor ' şi sentimentelor pro- 

fesiunei. Acest fenomen reese mai clar dacă vom faceo 

comparaţiune. In timpul visului o idee capătă ascendență şi 

restul dormitează : toate sensaţiunile pe care le-am primi în 

somn sau toate ideile care vin -în contact cu ideia pre- 

ponderantă,- vor fi interpretate în sensul acesteia din urmă. 

Dacă ne esto frig la picioare, are să se deştepte ideia 

“de apă, şi apoi de Dac, de înec; un sgomot auzit ca prin 

vis are să fie un strigăt de ajutor al înccatului, etc. : Feno- 

menul este şi mai evident în alucinații. 

Tot ast-fel, dar întrun mod mai puţin exagerat, se întîm- 

plă şi cu ideia profesională; toate manifestaţiunile „spiritului 

vor resimţi influenţa ci. Jfolicre dă un exemplu exagerat de 

acest fapt în «Le Bourgeois gentilhomme». Profesorul. de 

dans al ridicolului parvenit, spune că arta sa este cea mai în- 
semnată şi are un desăvîrşit rol social, pentru că de ce socie- 

tatea merge rău? pentru că legiuitorul face <pasuri greșite». 

Dacă el.ar lua lecţie de dans, ar şti cum să se ferească de 
asemenea pasuri şi societatea ar fi salvată. Profesorul de 
muzică protestează la rîndul lui şi spune că muzica este 

scăparea omenirei, pentru că de ce suferă ea ? din lipsă de 
armonie socială. Or, cine te poate învăţa legile armoniei 
—dacă nu muzica? Un comerciant la Paris îmi spunea, că 

- cestiunea socială e cestiunea comercială, pentru că comer- 
ţul este inima unei societăţi. . 

Influenţa profesională se resimte în toate direcţiunile ; 

idealul politic, social, idea de dreptate, idea de morală, de 
religie, tot psihicul social este transformat şi văzut. prin 

prisma profesiunii. Cusătoresele s'au declarat monarhiste 

în timpul marei revoluţiuni,. pentru că republica va distruge 

luxul îmbrăcămintei. - 
„Această influenţă reese în toate sferele de activitate in- 

telectuală. Sunt curioase comparaţiunile pe care le fac pro- 

fesionalii, pentru că mai toate sunt luate din cîmpul lor de 

.



8 a PSIHOLOGIA JURISTULUI 

activitate şi ar fi un studiu :curios de făcut în această pri- 

vinţă. Poporul nostru, popor de păstori și de agricultori, 
îşi trage comparaţiunile din ocupatiunea și din mediul lui. 

Flăcăul e faluic ca un <brad>, ochișorii lui sunt c7mura 

cîmpalui», mustăcioara lui espicul grîului», iar faţa lui 
«spuma laptelui». Tot ast-tel în Cîntecul Cântecelor, părul 

negru ondulat al fecioarei ebrec, popor de păstori, e ca o 

turmă de oi'negre care coboară după o măgură. 
Influenţa mediului se vede și în cele-l-alte direcţiuni 

“ale spiritului. emeea care s'a ocupat tot-dauna cu viaţa 

casnică și a cărui experienţă a fost tot-d'auna mărginită 

între cele patru ziduri ale căminului care a fost tot-d'a-una 

supusă bărbatului, are simţul practic desvoltat; facultatea de 

ideațiune foarte mărginită ca în ori-ce experienţă res- 
trînsă ; adoratoare a puterii “şi perversă ca ori-ce. sclav; 

neprevăzătoare şi impulsivă pentru că nu i s'a presentat 
“cîmpul larg al experienţii sociale, în care să se obicinuiască 

a se înfrîna; rutinară şi zaisoneistă pentru "că între patru 
ziduri, nu poate intra mult «poa», etc. 

Iată cum poate o profesiune să modeleze și spiritul și 

corpul. Esto principiul adaptării la mediu în toată rigoa- 

“vea lui, care a produs diversitatea biologică, diversitatea 

genurilor, a speciilor, a varietăţilor şi a indivizilor. Dacă 
această adaptare ar. fi îndelungată şi continuă la indivizi 

gi descendenţii lor, profesiunile ar putea deveni curate 

specii, curate genuri şi am putea spune specia birjarilor, 
specia măcelarilor, a juriştilor, ete. 

ă - E 

- După ce am văzut cum se formează psihologia unei 

profesiuni în general, să vedem cum se formează psihologia 

specială a profesiunii de jurist. Am stabilit că psihicul unei 

profesiuni se naşte prin ocupaţiunea repetată, care face să 
prepondereze ideile şi sentimentele 'adecuate şi prin influ- 

onţa pe care aceste idei și sentimente principale o exercită 

asupra ideilor și sentimentelor secondare. Pentru ca să ve- 

dem cum se formează ideile și sentimentele principale ale 

juristului, să vedem care este ocupațiunea lui obicinuită. 

So definim; Este jurist individul care a învățat princi- 

piile dreptului roman şi ale dreptului actual, în scopul
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«de a demonstra prin seris și mai cu seamă prin grai, că 

aceste: principii generale se aplică la cazurile speciale, 
care se presintă spre a fi judecate după formele legale. 

Să luăm în parte fie-care din principiile care se -des- 
prind din această definiţiune şi să vedem influenţa pe care 

ele o exercită asupra spiritului omului de legi. . 

* 

Juristul caută să aplice prin interpretare, măi multe 

principii generale fize, cazurilor speciale care se presintă 
în decursul timpurilor. Din acest principiu. decurg trei 
consecinţe: | 

1. Dreptul este reglementare ca fenomenelor politice, eco- 
„.nNOomice, religioase, artistice, morale, ete. Aceste fenomene 
multiple au în -tot-d'auna o "'dosvoltare independentă, pentru 

că evoluţia socială este influenţată sau. de resbele „civile, 

sau de.resbele externe, de revoluţii, sau de cuceriri, de in-. 

venţiunile filosofice, ştiinţifice şi industriale, care schimbă faţa 
societăţii. Or, unul din aceşti factori poate să influenţeze 
mai de aproape fenomenul cconomie de exemplu, și mai 

puţin pe cele-l-alte. Atunci desvoltările fenomenelor” sociale 

sunt deosebite şi prin urmare şi principiile de drept care 

le reglementează, trebue să varieze de la fenomen la fe- 

nomen. Aceiaşi diferinţă se poate găsi şi în același gen de 
"fenomene. Astă-zi, alte principii juridice conduc fenomenele 
comerciale, altele pe cele industriale şi altele pe cele agri- . 
cole. Avem libertatea desăviîrşită, d:eptul “ideal în drep- 

tul comercial, dreptul” mai puţin liberal în cel industrial 

„Și cu totul tutelar şi cel agricol. In alto părţi dreptul e 

rudimentar și trebue complectat. Dar în ori-ce caz, princi- 
piile juridice diferă cu fenomenul pe care'l reglementează, 

și într'o legislaţiune dată avem un haos de principii ' care 

se bat cap în cap, din care nu poţi scoate o filosofie uni- 

tară, o teorie generală. Omul: însă este un animal logice şi . 

el vrea să coordoneze, să unifice totul; logica este organică 
„în om. Pentru ca să coordoneze principii atît de deosebite, 
trebue o muncă titanică. Un principiu. este un principiu 

bine definit, şi pentru ca să'l poţi împăca cu un alt prin- 

cipiu deosebit, trebue să denaturezi sau pe unul sau: pe 

cel-l-alt. Pentru ca să poţi ajunge la acest sfirşit, te agaţi 

x
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- de cuvintele care enunţă acele principii, şi torturîndu-lo şi 

denaturîndu-le, storcînd înțelesurile lor figurate, ajungi să 
„împaci cel puţin cuvintele între elo. Mecanismul acestei 
alambicări îl vom arăta la sfirșitul acestui' paragraf; de o 

cam dată să vedem resultatele. In ori-ce caz, în acest punct 

este o mare asemănare între drept și religie, pentru că 

punctul de plecare este acelaşi şi procedeul identic. Ple- 
cînd de la Biblie sau de la Evangelie, care enunță cîte-va 
principii şi principii diferite, teologii timpului, argumen- 

tează, torturează spiritul şi litera, comentează, denaturează, 

se împart în secte și eresii, pină cînd în fine ajung la o 

unitate factice, artificială, literală. Așa s'a întîmplat cu creş- 

tinismul, cu judaismul, cu budismul, ete. | 

Tot ast-tel şi cu dreptul celor XII table.. Sabinienii și - 
_: Proculeianii animați de idealuri deosebite au torturat litera 

- legii, au forţat înţelesul iei şi au creat unitatea dreptului - 

"roman. Acelaș lucru se întîmplă şi eu dreptul musulman din 

Coran pe care îl elaborează Hanifiţii, Malekiţii şi Chefeiţii, 
care sînt Proculeianii şi Sabinianii arabi. Mecanismul era 
denaturarea cuvintelor. » 

2. Dreptul reglementează fenomenele sociale întrun 

stadiu- de ovoluţiune dat. Pe cît dreptul este cutanaier, prin- 

cipiile lui se modelează după societate, ele merg cu ea şi ur- 
mărese toate capriciile desvoltărilor ei. E ca un pod plu- 

titor care se lasă după mersul apei. Cînd dreptul se fixează 

în corpuri de legi însă și cînd societatea este progresistă, 
«putem afirma, zice Sumner Maine, că trebuinţele sociale şi 

opinia publică sînt tot-d'a-una mai avânsate de cît Dreptul». 

Invenţiunile noi, contactul imitativ cu alte popoare, progre- 

„sul economic, politic, ete. nase trebuinţe noi, sentimente noi, 

o Dreplate nouă. 'Tot ast-fel se întîmplă și cu:religia care 

ca şi dreptul răsare din ideile, din sentimentele și din tre- 

buinţele timpului în care s'a născut. Pentru ca să poată îm: 
păca noua desvoltare socială, jurisconsulţii și teologii, recurg . 
la subteriugii copilăreşti. Cum ? Prin ficţiunea legală, zice 

Sumner Maine, care este o cafirmaţiune ce ascunde sau 

se preface că ascunde alteraţiunea survenită într'o regulă 

de drept, a cărui aplicațiune se schimbă pe cînd textul 

vemâne acelaşi». In fapt, adaogă el, «dreptul s'a schimbat 
cu desăviîrşire; ficţiunea presupune că a rămas ceea-ce era».
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Prin ficțiuni; dreptul vechiu este ca o găoace sub care se- 
" ascunde dreptul nou, întoemai ca oul de cuc care se ascunde- 
sub pitulice. Şi aci sensul legii este unul şi simplu şi pen-. 

tru ca să-l aplice la casuri noi, trebue să-i torturezi sensul. 
denaturîndu-i litera. Zardși cuvântul. a 

3. Un text de lege este un principiu general şi ori-ce. 
idee care cîştigă în abstracţiune perde în precisiune. Şi atunci,. 

pentru ca să-l aplici unui'caz special dat, trebue să inter- 
" pretezi textul. Dar pentru că şi aci sensul legii este unul și: 

același și pentru că juristul caută să-l aplice şi atunci cînd: 

el nu este aplicabil, pentru că fio-care parte cată să deducă. - 
sensul care-i convine, trebue să lase sensul și spiritul legii 

Şi să ia textul. Trebue ca prin comentare şi interpretare, să. 
"torturezi litera și să storci înţelesul care ţi convine. Iarăşi. 

- cuvintul, 

Care este mecanismul ' acelor “intewprotări literale  de- 

care am văzut că se serveşte juristul în cele trei oca . 
'ziuni date * E disecarea cuvîntului şi estinderea lui figurată,. 
întoemai cum în linguistică la sensul propriu al cuvîntului : 

se adaogă un înţeles figurat. Să luăm o metaforă ore-caro :: 

tatăl este capul familiei. Atit cuvîntul-eap ca organ fisiolo- 

gic, cît şi cuvîntul de şef de familie, au o mulțime de pro-. 
prietăţi distinctive; dar ele au şi proprietatea comună de a 
fi de-asupra; capul de a fi peste restul oruwanelor și tatăl: 
de a fi peste restul familiei. 

“Să coneretisăm mecanismul disecării juridice, făcînd . 
anatomia unui cuvînt de drept pe care s'a greaft dejă o- 

ficţiune. "Tatăl de familie la Roma se numea pater şi clasa 

aristocratică. a senatorilor patres. Idea de pate» la-romani. . , 
cuprindea în sine mai multe noțiuni; ea implică noţiunea. 

de stăpîn al bunurilor şi persoanelor familiale, de şef po-. 
litic, de şef religios, nesupus unei alice “şefii familiale şi pînă. 

la un punct pe aceia de şef sacru, care va deveni zeu. Ea 

-mai cuprinde încă şi proprietatea că toate aceste noţiuni, se-- 

pot exprima printr'un cuvînt care are silaba pa şi silaba 
ter. Idea de patriei, patres, cuprinde noţiuni cu totul deo-- 
sebite: noţiunea de clasă legislativă, de instanţă judiciară, 

etc. ete. noţiuni absolut deosebite de acele ale ideei de pater. 

Aceste două idei aveau însă noţiunea comună, că erau ex- 
primate prin aceleaşi litere, prin acelaş cuvînt; iată tot. Ce--
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tăţenii romani chiar dacă ajungeau la tuncţiuni-onorifice în 
stat, chiar dacă. ajungeau senatori, patres, continuau să fie 

supuși autorităţii şefului de familie, pater. Justinian însă 
voiă să-i scoată de sub această. autoritate şi a eludat legea 

cu raţionamentul următor: un senator este şi el un pater 

al poporului, ori un pater după dreptul strict nu poate să 

fie supus autorității unui alt paler. Jocul de cuvinte este 

evident şi nu trebue să mai insistăm. Prin simplul fapt că 
două idei absolut deosebite se pronunţă prin aceleași litere, . . 

s'a putut făuri o ficţiune, pe care s'a grefat o întreagă re- 
voluţiune juridică. . 

Procedeul acesta este tipic şi el este comun tutulor in- 

"terpretărilor, comentărilor, distincţiunilor şi analogiilor juri- 

dice. El constă, precum am mai zis, în disecarea cuvintelor, 
în anatomia vorbelor, în aşezarea lor sub microscop pentru 

a găsi toate noţiunile pe care le implică idea corespunză- 

toare, în scopul de a alege pe aceia ce ne convine. Este o. 

necesitate fatală meseriei noastre. Ea ne face spărgători de 
cuvinte, scărmănători de vorbe, ciuruitori de frase, de 

puncte și de virgule ; ea ne face, cum ni se spune, chiţibușari. 

Dreptul este domnia. cuvîntului -şi după cum ziceam altă- 

„dată, în Drept, totul este cuvîntul, în cuvînt este dreptatea 

"şi dreptalea este cuvîntul. Ă 
Acest obiceiu sufletesc ne face să fim chițibuşari în toate 

“ raporturile noastre și de multe ori în discuţiunile mele, am 

surprins disfineţiuni de felul acesta, care în urmă m'au fă- - 

cut să roşesc. Dar nu noi sîntem de vină şi acelaş fenomen 
se observă şi la teologi care, după cum am spus, au acelaș 

rol profesional. Din această cauză publiciştii cari au ridicu- 

lizat profesiunea noastră ne învinuesc de aceleași slăbiciuni. 

Erasme în «/P Eloge de la Foilee» vorbeşte de această ten- 
dinţă chițibușară, inerentă profesiunei noastre. <Adevăraţi 

Sisiphi, ne numește el, care torturează cele cîte va mii de 

legi, fără să se intereseze dacă ele au vre-un raport cu 

afacerea lor şi cu mare îngrămădire de glase şi citaţiuni, 

ei ajung să probeze câ nu e nimic mai greu decit știința lor: 

Şi exemple de felul acesta sînt numeroase în istoria 
dreptului. Dreptul englez bazat pe precedente, case lau, şi 
respunsurile prudenţilor la romani, erau un complex de fic- 

țiuni. Rabinii au făcut acelaşi lucru cu legea lui Moise. După
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acest legislator anul sabalie, din şeapte în şeapte ani, stingea 
toate datoriile prin prescipţiune şi cum această disposițiune, 
nu mai convenea moravurilor timpului, rabinii au scos prin 

„interpretare cite-va: escepţiuni şi au declarat că această pre- 
scripțiune nu se aplică mărfurilor cumpărate pe ceedit, sa- 

" lariilor şi obligăţiunilor impuse de tribunale. Atunci graţie 
acestei interpretări din urmă, creditorul n'are decît s să-și 
depună titlul la tribunal, care- -i dă în schimb un titlu judi- 
ciar şi transformă datoria în obligafiune împusă de tribu-. 
nal. După Mfischua, cea mai veche. coditicaţie ebrec, nu exista 
pedeapse cu “moarte ci numai ezilul, care este comun mai 
tuturor societăţilor primitive. Legea spune ca criminalul să 
se scoală dintre voi, adică să se scoată din societate. Rabi- 
nii, au interpretat : să se scoată dintre voi, din viaţă şi au 
scos pedeapsa cu moarte, printr'o ficţiune foarte figurată. 
In dreptul roman asemenea probabil că nu exista la început 

_pedeapsă cu moarte, decît pentru sclavi, servi şi atunci ca 
să execute pe cetăţeanul roman condamnat, printr” o ficţiune! 
au zis că şi el esto seruvus poenae. Inaintea unui judecător 
englez se.judecă acum vre:0 trei sau patru ani, procesul unui' 
reclamant care pretindea că fusese insultat: de un altul, cu 
cuvintul: injurios. de vacă.: Judecătorul spuse că aro şi cl 
două vaci şi ele sînt aşă de blinde, aşa cuminţi, atît de fo- 
lositoare, incit pune pe cele mai mult preţ decit pe mulţi 
oameni şi nu consideră ca o insultă: comparaţia ce-i sa fă- 
cut cu un animal atît-de ideal. Inculpatul a fost achitat prin 
disecarea ideei și cuvîntului vacd. La jurisconsultul Yves, 
canonizat sfint după. moarte, se presintă un hângiu: foarte . 

“ încurcat, pentru că doi streini îi încredinţaseră un sac, cu în- 
- datorirea de a nu:l remite decît atunci cînd îi va vedea pe 
amîndoi împreună. După puţin timp, unul din cei doi străini” 
se presentă, îi spusecă cel-l-alt murise şi cere sacul. Sfin- 
tul Yves îl învață să: spună judecătorilor: ca deponentul 
present să se ducă să aducă de faţă pe cel-l-alt și atunci îi 
va da sacul. Să-l caute în infern ! Judecătorii lui Sehacke: 
speare achită pe Stefanio pentru că Sy lock. n'avoa dreptul 
să tae decit carne, nu carne și sînge. Din Biblie. s'a. scos. 
arderea pe: rug, pentru că Biblia oprea să se facă sînge de 
om ; oriccu rugul nu faci sînge: s'a scos pedeapsa cu moarte - 
do. acolo de unde o condamnă „expres. Legea ateniană pedep-
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“sea pe calomniatorii de omusid; -un calomniator de pari- . 

-cid este achitat pentru că legea nu. pedepseşte c de cit ca- 
ilomnia de omucid. 

Erasme ne dă un specimen de interpretarea Bibliei. în 

privinţa ereticilor. Un teolog întreba care este textul din 

:scriptură care ordonă să ardă pe eretici, îl loc de ai con- 
“verti prin persuasiune. Un altul respunde că se găsește în 

:apostolul Pavel care spune «Hoereticum homimen post unam 
et alteram correptionem devila», ceia ce însemnează: evitaji 

po eretic după ce Vaţi prins cu cresia o dată sau de două 
i. Teologui explică îndată că devila este o greșală și că 

apostolul Pavel a zis.de vita: scoteţi-l din viaţă. Apoi mai 

este un text: mmaleficum ne patiaris vivere ; ori ereticul este 

“un rău-făcător, <ergo».. In legea Oves, 3, $ I, este un text 

care a fost foarte: nult interpretat: trebue să se citească 
-aşa cum este scris şi raţional, exim guogue plenius coercen- 
dum, qui a stabulo abegit domitum pecus, non a sylva, 
neci grege ; sau să se citească: /enius coercedum cect. Defe- 

rinţa este deo literă dar această literă decide dacă un om va fi 

-spînzuratsau nu. Cu ocasiunea procesului regelui Carol Ial 

“Angliei, un jurisconsult.eare se aştepta ca odată cei ce judeca- 
seră procesul să fie pedepsiţi, îşi dete părorea fără punct şi vir- 
gulă în 'următoarele cuvinte : Regem vestrum.oceidere - noi. 

Lite timere bonum est si omnes consentiant . ego "non -con- 

tradico. Punctuîndu-şi frasa astfel: Regem ventrum occidere 

-nolite timere ; bonum est. si ommnes consentiant,. ego ol 
contradico, scotea înţelesul care convenea împrejurării . în. 
-care se găsea, pentru că ea însemna :- N'aveţi teamă să omoriţi 
pe regele nostru ; Aceasta este un bine. Dacă toţi consimt eu 
nu mă opun de loc. Punînd punctuaţia următoare: Rege 
vestrun occidere nolite. Timere bonum est et si omnes con-. 

ssenliani, ego non, contradico, scotea înţelesul ce ar fi con- 
venit reacţiunii, pentru că frasa - însemna: Nu omoriţi pe 

regele vostru, este bine să vă temeţi de consecinţe. Chiar 
cînd toţi ar consimţi la aceasta, eu nu consimt,cumă opun. 
„Este exemplul cel mai elocinte de un spirit de- jurist care 
“poate să tae firul de păr în patru. o 

Teologii ne dă un altul şi mai subtil: misterele. Nu-. 
melui lui: Christos. Ei vor să probeze că în literile chiar 
“care compun numele mîntuitorului, se. găseşte tot.ce s'a zis



PSIHOLOGIA JeRISTULVUI 15 

despre el. Şi anume: cuvîntul Jesus are numai trei cazuri 

în latineşte ; aceasta este imagina trinităţii ; -primul cas se 
termină în s (jesus), al doilea în m (jesum) şi al treilea în 

au (jesu). Aceste litere unite însemnează s, sumar, înce-. 

putul; 7 mediu, mijlocul şi 4, ultimaun, sfirşitul lucruri-. 

lor. Pe lîngă acestea tăiaţi cuvîntul în două părţi egale și 

“ veţinoţi numai litera medie, s. In limba ebreo s=syn; or, syn 

este un nume scoţian care însemnează, păcat. Ceia-ce în- - 

semnează că Christos ne-a mîntuit de păcate. Ă 

Aceasta este judecata comună sofiștilor. Şi i iei îşi bazau 
deducţiunile lor, pe noţiunile secundare ale ideilor. cu care . 
argumentau sau escludeau. o noţiune cuprinsă într'una din 

acele idei. Este cunoscut sofismul cu tatăl şi fiul: Se aruncă 

un văl pe capul părintelui ; fiul trece pe lingă el fără a-l 
recunoaşte şi atunci i se reproşează că nu cunoaşte pe -ta- 

tăl său. Ori ideea de a cunoaște implică ideea de a privi 

- de a vedea, pe care solistul - o înlătură, de oare-ce fiul nu 

văzuse pe tatăl său. . | N 

Corolar. Toate aceste fapte. probează în destul că 

profesiunea noastră ne face să distilăm cuvintele și această 
distilărie linguistică are o mare influenţă asupra spiritului 
„nostru : ea îl falşifică. Noi ajungem cu timpul să perdem - 
noţiunea reală a ideilor și cuvintelor, să 'scăpăm înţelesul 
lor propriu. Care este cauza ? Ori-ce idee şi deci ori ce cuvînt 

are anumite noţiuni preponderante în sfera lui. Cînd zicem 

de exemplu, pater, ca să luăm cuvîntul examinat, noţiunea 
preponderantă este şefia familială şi toate cole-l-alte remîn în - 

- umbră. Cînd facem o judecată, adică dacă stabilim un ra- 

„port între două idei, îl stabilim după noţiunea lor. prepon- 

derantă. Dacă ajungem şi mai cu seamă. dacă ne obicinuim 

să scărmănăm noţiunile secundare şi să facem judecăţi cu 
ele, perdem obiceiul de a judeca normal, perdem sensul real 
al ideei şi ne obicinuim a judeca sofistie.. | 

“Efectul vădit al acestui fenomen îl vedem la aşa nuiniţii. | 

oameni de spirit care fac calambururi cu noţiunile secundare 

ale cuvintelor. Şi ei snt niște spărgători de cuvinte şi de re- 
gulă oamenii de spirit sînt foarte puţin productivi. O probă că 
spiritul -lor e sucit, este asemănarea între spiritul lor şi spi-
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ritul omului din popor şi mai cu seamă cu al copilului. Toţi 
vorbesc foarte impropriu, pentru că n'au găsit noţiunea pre- 
ponderantă care caracterirează normal o idee. Ţăranii cei 
mai proști vorbesc aşa de impropriu că nu poţi, să-i înţelegi; 
îţi vorbese de dl din' pod (Dumnezeu), «strămţari» (ciocoi) 

„<vin francezii de la fir» (porcii) ; vin cedlugării de baltă» 
(bivoliţele). Criminalii au. asemenea argoullor foarte impro- 

-priu :—spioana, (luna), <ddi la mir» ete. Copii zic mamă la: 

toate femeile ; copilul de care ne vorbește Taine ca să spună 

că «soarele apune» zice. «ca brăile, coucou> ete. Toate aceste 
“ - espresiuni sînt bazate pe analogii secondare şi depărtate. 

Tot ast-fel se esplică și mania „sobrichetelor la ţară. 

Această falşificare'a judecății so manifestă în multe oca- 
siuni și exemplele sînt abondente. Parlamentul din Grenoble 

_dă.o decisiune în-13 Februarie 1637, în favoarea. unei dame 
d'Aiguemâre care pretindea că a născut un copil la patru 
ani după plecarea bărbatului său, fără să mai fi avut. ra- : 
porturi sexuale cu vre un alt bărbat. Ea susținea că de și 

soțul ici n '0 mai, vizitase în acest restimp şi nici n'o' mai 

văzuse, ca şi a închipuit în vis actul sexual făcut cu ci, și 
în urma acestui vis a 'resimţit sentimentele însărcinării şi a 
şi rămas însărcinată. Curtea după o matură chibzuire, ordonă 
ca copilul des pre care este vorba; să fie declarat fiu legitim al. 
d-lui d'Aiguemtre şi ca d-na d'Aiguemăre să fie considerată ca 

fomee cum se cade şi onestă. Un judecător din Tuluza opreşte 
pe un antreprenor de teatre să joace piesa J/6tromanie a lui 

Piron.. 1 citează la el şi-i face morală :- Mai zilelo trecute 

“al jucat „varul, comedie cu exemple rele, în care un fiu 

fură pe tatăl său. De cine este făcută această piesă ? — De 

A 

Molitre, Domnule judecător. — Este aici domnu ăsta ? să-i . 
arăt cu cum trebue să aibă moravuri și să lo respecte. Este - 

aici 2—Nu, Domnule judecător ; este șaptezeci şi şapte sau 
- sapte- zeci şi opt de ani de cînd a murit— Cu atît mai bine; dar 
alege mai bine.comediile pe:care le joci.— Cu ocasiunea prin- 
derej lui “ton Pipa, ucigașul -cârciumarilor, s'a dovedit şi 

complicitatea “unui cîreiumar; doui judecători. de instruc- 
ție spuneau că acum înţeleg pentru ce: asasinul avea ne 
cz pe cîrciuurari.. „ Pentru că complicele lui vrea să scape de.” 
concurenţa celor- alţi cîvciumari! După Codul civil este acordat 

un privilegiu creditorului cărui ere eanţă ese din cheltueli făcute
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cu cca din urmă boală a debitoriului. Ce se înţelege prin 

cea din urmă boală ? Unii jurişti au spus că legea vrea 

să vorbească de boala de care a murit debitorul. -Atunci 

medicul, care avusese fericirea să scape pe debitor, nu poate 

să reclame privilegiul pe care-l poate reclama medicul al 
cărui bolnav a murit. E o primă de încurajare. În aşa nu- 
mitele questiones criminale, se torturau sclavii pentru delic- 

tele stăpînilor. Un magistrat din Bâle, a hotirît. arderea : 

unui cocoș pentru că ouase un ou. In Beauvais, (Franţa), 

un taur a fost condamnat la spînzurătoare pentru că omo- 

vîse pe un tînăr. In Anvergne, judecătorul numește omizilor 

un curator ; cauza este pledată contradictor şi sentinţa de- 

cide ca ele să se retragă întrun loc determinat de ca, etc. 

Efectul acesta se obsorză şi la teologi. Ei asemenea 

discutau în concilii savante dacă femeea aro suflet ca băr- 

batul și Erasme ne spune că ci îşi pot spune întrebările 

următoare: Mântuitorul ar fi putut lua figura unei femei, 

a unui diavol, a unui măgar, a unui dovleac, etc.; şi ad- 

miţînd că el ar fi luat forma unui dovleac, ar fi putut el 

să predice, să facă miracole și să fie cruciiicat. 

__ "Toate aceste efecte sînt şi mai mult . întărite prin stu-. 

diul dreptului roman,.pentru că acest corp de legi, arată 

în desvoltarea lui toate subtilităţile de care am văzut că 

se serveşte un jurist pentru unificarea dreptului, pentru 

conciliarea principiilor lui cu exigenţele timpului și pentru 

aplicările lor la cazurile speciale. Principiile din care a eşit 
dreptul roman posterior, sînt scoase dintro epocă cu alte 
idei, cu alte sentimente şi cu altă psihologie decît a noa- 

stră. Şi, dacă nu cauţi să esplici toate . aceste cestiuni, chi- 

nezeşti pentru noi, printr'un studiu comparativ, dreptul ro- 

man ţi se pare o țesătură ciudată şi imposibilă de subti- 

litiiţi curioase care-ţi sucesc mintea. 

Corolar. Un principiu juridice este ui Dai rd 

social: el este ideea. ce o societate dată, își face despre 

Dreptate. Ori o idee de dreptate oare-care, esto legată de 
sentimente puternice : şi profunde, care cuprind întreagă 

noastră ființă. Ori-co individ are. o concepție sau alta des-. 

2
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pre dreptate, şi prin urmare este încăldit - de un sentiment 
sau altul. Am văzut că juristul din cauza profesiunii lui, 

are o anumită concepţie ipertrofiată care este un obiceiu; 

că din cauza unui ast-fel de obiceiii trebue de multe ori să 
se opună sentimentelor timpului şi că trebue să îmbrace 
lideile şi sentimentele părţii pe care o represintă, chiar cînd 

acestea nu sînt ideile şi sentimentele lui: -el trebue să fie 
un bun actor. Dupe cum actorii care împrumută multe 

sentimente, toate variate şi de multe ori opuse, ajung să 
fie oamenii cei mai puţini -sentimentali şi ajung culmea 
i 
ț “indiferentismului, tot ast-fel şi juristul îşi usează facultă- 

|țile lui emotive și ajunge la cel mai inare grad de ascuti- 
imentalitate. 

E O altă cauză şi mai hotărîtoare este obiceiul profesio- 

nal, pentru că ori-ce profesiune este un -obiceiu şi obiceiul 

este moartea sentimentului. O sensaţiune oare-care are o 

parte pur intelectuală, cunoştinţa ce ne-o procură, și alta 

emoţională, plăcerea sau displăcerea ce ne-o provoacă, ceea 

ce psihologii numesc /onul sensaţiunii. Tot ast-fel este şi 

cu ideea; tot ast-fel şi cu acţiunea. Ori-ce act nou, ori-ce 

sensaţiune nouă, ori-ce idee nouă deşteaptă. prin asociațiune, 

în pătura cenușie a creerului ideile, sensaţiunile, actele 

şi emoţiunile cu care au fost asociate la început. E tocmai 

ca un diapazon care face ca diapazoanele de alături să 

vibreze în aceiași notă.. Cind însă aceleaş idei, sensaţiuni - 

sau acte sînt repetate, ele: trec din partea superioară a 

creerului în partea lui inferioară (a celulelor mari). 

“In această zonă ele percurg circuitul obicinuit și sim- 

plu al acţiunii reflexe, prin nervul centripet la centru şi de 

“la centru prin nervul centrifug la muşchi, fără ca să mai 

deştepte, ca în partea superioară, ideile și sentimentele aso- 

ciate. <Aci, dice Luys, nu mai este sensibilitatea, emotivita- 

tea care joacă rolul principal, ca atunci cînd reţeaua sen- 

soriului propriu dis, este mişcată ; acum se desvoltă numai 

“activităţile pur automatice ale celulelor, cu o energie spe- 

'cifică foarte semnificativă. Dacă sensibilitatea este nota 

activităţilor psihice, automalismui este caracteristica ace- 

stui câmp special al vieții creerului». Când profesiunea 

Sa transformat în obiceiu, profesionalul devine un auto- 

-mat. Tot ast-fel la început 'copilul coordonează mişcările
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lui cu multă atenţie şi mai tîrziu merge automatic; tot ast- 
"fel cînţi la pian cu toată atenţia şi cu tot sentimentul și 

în urmă cînţi ca un automat; tot ast-fel ajungi să pronunţi 

cuvintele: că X a murit, fără ca să-ţi mai deştepte toate 
ideile penibile: şi sentimentele dureroase deşteptate de o 
fiinţă care moare: cuvîntul ajunge un simplu sunet; tot 

ast-fel preoţii pot să discute şi să ridă la o înmormîntare, 

“cînd jalea este pe figura tuturor şi durerea i-a amuţit pe 
toţi. Ei îşi îndeplinesc rolul ca niște mecanisme de ceasor- 

micărie. Situaţiunea juristului este identică. In aplicaţiunea 
principiilor generale la cazurile speciale, justiţiabilii dispar 

cu toată truda lor, cu toată impacienţa lor; dispare tortura 
lor sufletească, dispar consecințele unui proces perdut sau 

cîştigat, dispar atîtea idei şi sentimente care sînt legate de 

un proces, şi nu mai remîne de cît spefa: să etichetezi faptul 
şi să-l bagi în raftul legal. Cu modul acesta, juristul se 
transformă cu timpul într'o maşină logică, - într'un meca- 

"nism rigid de silogisme reci şi uscate. 
Ori-ce altă consideraţiune de ordine emoţiunea remîne 

“streină. Victor Ilugo zicea că un savant este un schelet; 

un “jurist este zu schelet şi o logică. 

Aşa se esplică cum unii, judecători pot să doarmă la 

şedinţă. In «Plai deurs» Lcandre întreabă pe judecătorul 

Dandin: | - 
— Ou dormirez;vons, mon ptre ? 

— A d'audience, , | 

Cujas din catolic se făcuse protestant şi în urmă re- 
"vine la catolicism : nici o convingere. Amian Marcelin ne 
:spune că jurisconsultul roman Paul, era un mare chițibuşar 
şi-i plăcea să încurce afacerile, din care cauză a fost bote- 

„zat cu sobrichetul de Lanţ: în: complicandis negotiis ar- 

tifer dirus, unde ei Catenae -îndictum est cognomen.— Un 
avocat (Maillard) scrie unui coleg de barou că-i trimite pe 

una din cele două părţi care se presentaseră'la el: Mi-a 
«căzut în mînă doi claponi graşi, dintre care am ales pe cel 

„mai gras, îţi trimet ţie pe cel-alt; eu îl voi jumuli pe al 
meu, jumuleşte-l şi tu pe al tău:— Tortura în penal nu era cu- 
noscută la început în evul mediu; era asemene necunos- 

cută Germanilor și Francilor. Numai legiştii au întrodus'o 
Şi ei au scos'o din textele romane. E imposibil de descris
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întreaga rafinerie “selbatică a acestei instituţiuni la care 
legiştii asistau în persoană. S'au văzut acuzatori care su- 

puneau la tortură pe sclavii acuzatului, -pentru -ca să 

scoată din respunsurile lor, oare-care indicii împovătoare. 
“Juristul Cicerone reproduce discuţiunile pro şi contra tor- 

turii şi în mijlocul argumentelor lui deretor, nu arată nici 
o umbră de revoltă; el nu repudiază guestiunea pentru 
că ea insultă sentimentul de umanitate ci pentru că nu este 
eficace. Jurisconsulţii Callistrat şi Paul-o întind de la ce 
tățenii Jiberi acuzaţi la martorii a căror mărturie ar şovăi. 

Aplicarea guestiunii cra prevăzută în toate detaliile 

“ci, ca întrun fel de cod şi Faustin Il6lie spune cguestiunile 
care sînt prevăzute îţi îngrozese mintea şi remiîi înmărmu- 

rit cum niște legiști au putut să pună cu sînge rece şi să 

discute ipoteze, a căror atrocitate ne revoltă şi ne indie: 
nează».— Un judecător medieval în procese criminale striga : 

«Spînzuraţi-l, căci o mai fi făcut şi altele», dacă acuzătul 
cra. bătrîn ; sau «spînzurați-l căci ar mai face şi allele», 

dacă era mai tînăr.— Selbaticul judecător F arinacius, căuta şi 

inventa cu o-rafinerie diabolică, torturile” cele mai atroce. 

-—. Oldenburgen “în Thesaurus rorum publ. Geneva, 1695, - 
afirmă că celebrul jurisconsult *Carpzow, în cursul func- 
țiunii sale judecătoreşti, a pronunţat 20,000 de condamnări 

la moarte. In «Les Plaideurs>, Racine, pune pe judecătorul 

Daudin să zică Isabelii, care protesta contra guestiunii: 

Bon 7 celă fait toujours passer une houre ou deuz. 

- Juristal trebue să caute aplicarea principiilor de 
drept după formele legale. 

In ori-ce corp de legi sînt două părţi bine deosebite : 

o parte pur morală, dreptul propriu zis; și o a doua parte 

formală, procedurală, care nu este decit mijlocul conside- 

rat ca cel mai bun, pentru a ajunge la garantarea celei 

dW'întii. Partea morală este singura care izvoraşte din sen- 
timentul echităfii, singura care pune în mişcare întreaga 
noastră simţire; cea de a doua nu deșteaptă acele emoţiuni 
decit indirect. Noi am văzut însă că juristul prin ocupaţiu-
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nea lui, îşi uzcază facultăţile emotive şi nu remîne decitun 
mecanism logic. Individul caro n'ar fi perdut aceste facultăți 
ar da mai mare însemnătate părţii morale a dreptului, pen- 
tru că această parte ar fi întărită do sentimentele pe care 

ea le deşteaptă. Pentru omul de legi însă, pentru capul care 
judecă mai mult decît simte, o parte a dreptului este egală 
cu cea-l'altă: și una şi alta este o regulă de drept pe care 

trebue s'o respecte. Adăogind *pe lîngă aceasta, că din cauza 

formelor călcate, de multe-ori eşti nevoit să nu ţii cont de 

drepturi evidente, formalizmul nostru, efect al a«sentimon- 

talităţii profesionale, devine la rîndul său o cauză a acestei 
- asentimentalităţi. El ajută la distrugereu sentimentului pe 

„care îl deşteaptă partea morală a dreptului.. Prin obiceiul 

„de a respecta şi aplica procedura pe acelaşi picior de ega- 
litate cu fondul, procedura capătă cu timpul forţa obiceiului, 
ale cărui consecinţe le-au studiat mai sus; ea devine auto- 

matică la rîndul său și acest automatizm o egalizează și mai 
mult cu automatizmul părţii miorale. In această parte totul 

e formă. | 
Respectul nostru pentru procedură este. deci fatal, pen- 

tru că ea devine organică. şi cu tot ridicolul pe care lar 
deştepta ea în alţii, noi nu putem decit so respectăm înainte 
şi să ne mirăm la rîndul nostru de mirarea celor-lalți. Ni- 

“mic nu ţi se pare mai natural decît obiceiul și cu modul 

acesta, noi nu mai putem deosebi formu de fond şi sacri- 
ficăm fondul, chiar atunci cînd, prin interpretare sau prin 

obscuritatea legii, am putea sacrifica forma pentru reușita 

fondului. Și această dispoziţiune de spirit, acest formalizm ju- 

ridic, trebue să pară atît de monstruos celor-l-alţi muritori, 
în cît eu cred-că el a contribuit mult pentru ca să lăţească 
la toate popoarele credinţa, că toţi judecătorii sînt venali. - 
„«Buna dreptate» li se pare atît de «bund» în cît dacă ea a 

fost călcată, a trebuit să intervină banul; nu poate să existe 
drept contra dreptului; o procedură nu poate strivi un drept. 
Ei, nu pot înţelege cum dreptatea poată să depindă de o vir- 

gulă, de un ton, de o vorbă: Si uno verbo sil erralum, zice 

Quintilian, tota causa cecidisse videamus. Acest defect a 

fost ridiculizat de Aristofane, de Moliore, de Racine, de 
Rabelais; ete. și pentru ca să arate formalizmul nostru, o 

colecţiune de proverbe din evul-mediu, compară pe justiţia :
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bil cu o pasăre; baroul cu prinzătoarea ; pe judecător cu: 
lațul prinzătoarii iar „pe avocaţi cu păsărarul care prinde 

pasărea. 
Formalizmul fără fond se vede în multe situaţiuni. Se. 

pedepseşte. cadavrul-unui condamnat după zeci de ani; se 
spînzură un. condamnat, în efigie.— Un judecător din evul- 
mediu, vrînd să condamne pe un minor care n'avea majo- 

ritatea penală, dă o sentință 'condamnatoare şi spune căi 
dă din anii lui anii ce-i lipsesc. — La Beaunais (Franţa) în 
evul-mediu s'a făcut rugăciuni pentru ploae şi din întîm- 
plare. a și ploat. Magistraţii însă nu fuseseră invitaţi la cere- 
monie şi pentru acest motiv ei declarară rugăciunile nule: 

și de nul efect.. 

In India magistraţii au declarat valabilă convenţiunea.: 
făcută cu o femec publică, de a o avea pentru atita timp. 

— Un avocat din Atena a cerut Curţii judecătorești în 1858 
veabilitarea lui Socrat ; alţii au cerut, în ultimii o sută de 

ani, casarea sentinţii lui Christos, pentru vifiu de formă. 

“Literatura anocdotică merge şi mai departe şi ne spune 
că un procuror muribund a opus Morţii o escepțiune dila- 
lorie. 

Legistul aplică în mod obicinuit aceleaşi principii ju- 

ridice învăţate din drepiul romanu şi în dreptul positiv 

ezisteul. 

In fisiologie este o lege: că exerciţiul desvoltăi orga- 

nul. Este banal exemplul bicepsului întărit şi mărit prin 
exerciţiu. Acelaşi lucru se întîmplă şi cu fisiologia creerului ; 

şi pentru că am spus că ori-ce act psihice are un corelativ 

lisiologic, o idee repetată este o celulă exersată; o-jude- 

cată reiterată este o relaţiune celula-ă făcută indisolubilă 
prin obiceiul de a judeca în acelaş fel. După cum există un 

obiceiu în acte, este un obiceiu în gîndire și geneza, meca- 

nismul şi consecințele sînt acelcași. 

Obiceiul este economia energiei şi este o lege univer- 
sală că onergia se scurge pe calea cca mai pufin resis- 

tenta. O sensaţiune, o idee, o judecată, un act care sepro- 

“duce pentru prima oară, trebue să străbată căi nebătute, 

trebue să cheltuiască o energie mai mare. Cînd ele sînt re-
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petate, curentul este stabilit, calea este bătută, celulele pe 

“carea le punc în mişcare sînt defrişate: resistenţa este mică, 

energia cerebrală sau musculară cheltuită este mai mică 

şi plăcerea esto mai mare. Pentru aceasta școlarii repetă 

mai bucnros lecţiunile știute decit să înveţe pe cele noi. 

Tot ast-fel se explică şi apariţiunea rimei, în care cse 

în evidenţă legea enunțată mai. sus, cu: ambele ei coro- 

lare. După ce ai citit nişte versuri noi, cu vorbe noi, cu su- 

note noi, care au defrişat celule noi şi au consumat o ener- 

gie relativ mare, cînd dai la finele versului al doilea, peste 

aceleaşi cuvinte, aceleaşi litere sau același sunet, energia se 

scurge pe o cale bătută, și contrastul produce plăcerea ri- 

mei. Tot în virtutea legii aceştia. copiilor şi selbaticilor le 

place :să repete silabele şi si dubleze cuvintele. Balzac, în 

Eugenie Grandel, se serveşte de acest principiu. Bătrînul 

Grandet, mi se pare, cînd vrea să sc învoiască cu cine-va 
se prefăcea că bilbieşte şi acel cine-va, îl ajuta” în pronun- 
area cuvintelor. Prin această pronunțare calea se de- 

frişează în creerul lui în sensul ideilor pronunțate şi este 

dispus să adopte mai repede tocmeala lui Grandet. 
Prin urmare noi iubim obiceiul pentru plăcerea ce ne-o 

produca el prin economia energiei şi pentru aceasta lucrăm 
şi gîndim: în direcția lui. 

Dar intervine şi o a doua cauză: o abiludine este o 
ipertrofiare a unei părţi din organism, care a fost exersat 

în aceiași direcţiune. Organul acesta, prin desvoltare, atrage 
către sine mai multă energie, pentru a putea repara .per- 

derile mai mari necesitate de acest exerciţiu. Cînd exube- 

ranţa de energie provocată nu este cheltultă, se produce în 

organ 0 jenă, care nu este decit îmboldul de a o con- 
suma. Aceasta este suferința celor sănătoşi care sînt siliţi 
să stea în pat; a copilului care este oprit de la jocul către 

care-l împinge exuberanţa lui de viaţă necheltuită. Pentru: 
aceasta pisicile îşi exersează unghiile, rupînd paturile ; pen- 
tru aceasta girafele ling pereţii. 

Prin urmare noi eîndim și lucrăm în direcţia obiceiu- 

lui şi pentru'a evita jena ce ne-ar produce un surplus do 

energie neconsumată. 
Puterea obiceiului social este şi mai mult pusă în evi- 

denţă, prin puterea obiceiului profesional.  Aci abitudinea
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esto mai consistentă, pentru că este mai mult repetată şi 
este repetată într'un cere mai restrîns. 

Omul nu se conduce după ideile pe care le are, dupe 
argumentele ce i se presintă sau după utilitatea pe care o 
vede. Toate acestea sînt forţe pur intelectuale şi pentru 

ca o forţă intelectuală să determine un act, trebue ca ca să 

se transforme într'un sentiment sau să so grefeze pe un 
sentiment. Toate ideile noi, au de luptat. cu plăcerea ce am 

văzut că produce obiceiul şi cu plăcerea ce resultă din exer- 
cițiul obiceiului. Din această cauză noi sîntem rutinari. Şi 

atunci ne explicăm pentru ce omul este misoneist; senti- 
mentul acesta isvorăşte din natura biologică a individului 

și aceasta ne esplică pentru ce temerea de nou este un 0b- 

stacol neîndurător în calea transformărilor şi a progresului 

Natura noastră nu cunoaşte de cit făgașele largi şi adinci, 

Şi trebuese comoţiuni putornice şi trebuesc cataclisme so- 
ciule, pentru ca noul să. se poată impune. Alt-fei noi nu-l 

putem înţelege, pentru că nu-l putem iubi, şi nu-l putem 

iubi pentru că el produce transformări organice displăcute. 
„Dia această cauză tinerii sînt mai filoneiști decit bă- 

trînii : la ei ideia nouă nu găseşte calea obiceiului atit de 

bătată şi contrastul între plăcerea ce produce obiceiul şi 

displăcerea ce produca defrişarea nervoasă nouă nu este atit 

de mare. Ştim că teoria. ciiculaţiunii sîngelui a fost admisă 

la început mai'de toţi doctorii care nu aveau încă patru 
zeci de ani şi combătută mai de toţi aceia care trecuseră 

peste această etate ? 

Să trecem acum la obiceiul juridic al omului de legi. 
Un principiu de drept, pe care Pai învăţat în dreptul roman, 

pe care I'ai învăţat în dreptul positiv, pe care ţi-l. impune 

o autoritate, pe care-l aplici şi-l desvolţi în cariera ta de - 
legist, ajunge o forţă în creer și o forţă hotărîtoare : el ca-. 
pătă energia unui obicei cu toate consecinţele lui, 

" Poate insă că nici o profesiune afară de cea teologică, 
nu imprimă mai mult pecetea ei, ca profesiunea, de om de 

legi. In cele-l-alte profesiuni, obiceiul este un fenomen eșit 
din simpla fatalitate biologică, pe care am văzut'o mai sus. 
In drept însă, acest obiceiu este întărit prin sugestiunea pu- 
ternică pe care o produce o autoritate socială care impune 

acele. principii juridice ; el este întărit prin controlul ce exer- 

v
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cită clasele conducătoare al: căror interes -impunea acele 
principii : este întărit de interesul tău personal, care ţi-ai 

făcut un mijloc de trai din aplicarea și respectarea acelor 
regule de drept. Sînt atîtea sentimente care vin şi întăresc 
energia obiceiului juridic şi forţa lui va fi egală cu forţa - 
unor sentiniente care sînt cele mai puternicei pentru că sînt 

cele mai adinci: Pe lîngă aceasta, mai vine și religia care a 
fost mult timp gardianul Dreptului. 

O altă cauză indirectă este studiul dreptului. In şcoa- 
lelo de drept cultura era prea unilaterală, prea specialistă. 
De şi studiul dreptului vine în contact cu toate cele-l-alto 
„fenomene sociale, pentru că dreptul nu e decît. reglemenia- 

rea lor, nu se preda în şcoală decît această reglementare. 

Progresele ştiinţelor sociale speciale, progresul sociologiei 
generale, nu puteau veni să le arate idei noi, credinţe noi 

care să-i scoată din făgaşul obiceiului. | 
Pentru toate aceste cauze dreptul era ramura cea mai 

rutinară. Mefistofele în Faust spune că noi avem același drept 

de acum două mii de ani, pentru- că dreptul se moşteneşte 

ca o boală molipsitoare. Cureelle-Seneuil adaogă că dreptul 

este templul rutinii. Dreptul a representat tot-d'a-una trecutul. 

, Omul de legi respectă dreptul, respectă autoritatea 
care Va instituit, respectă autoritatea pe care o găseşte ca 

prototip în dreptul roman: principiul acesta să transformă 
în obiceiu. Monarhia absolută în Franţa, a fost stabilită de 

jurişti, după ce a început să se respîndească studiul drep- 

tului roman. Această renaștere avu o mare influenţă atît 

asupra dreptului privat cît şi a dreptului public. Lepiştii voiră - 

să-l traducă în fapt aşa cum se găsea el. In compilaţiunea 

lui Justinian, găseau imaginea unei monarchii absolute şi 

administrative pe care ici reuşiră s'o esploateze în favorul 

"puterii regale, invocînd continuu textele Digestelor şi ale Co- 
“dului.—In Greptul roman juriştii au început să numească pe : 

împărați «voi, divinitate» şi potentaţii n'au făcut decit să 

_respîndească și să impună acest titlu.—Cambise consultă pe 
nişte legişti dacă nu este vre-o lege care ar permite fratelui . 

să ia pe sora sa în căsătorie şiiei răspund că este una 

care permite regilor să facă ceia-ce vor. 
Jusisconsultul Spifame din evul mediu, era de părere ca
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copii se ceară în fie-care seară benedicţiunea tatălui şi a 
mamei. 

Un avocat parisian în evul mediu, spuse incindental în 

pledoarea sa că poporul francez a trecut regelui toată pu- 
-terea lui. Curtea din Paris opri pe avocat de a mai face us 

de asemenea cuvinte şi-i interzise de a mai pleda. 
Judecătorii engleji păstrează peruca tradiţională. In. 

1858 -un avocat (Knowlles) cere permisiunea Curţii de a... 
pleda fără perucă, pentru că era o căldură caniculară. Pre- 
sidentul respunse că nu este nici un precedent şi avocatul 

trebui să-şi păstreze peruca. Judecătorii moderni păstrează 

încă roba pe care o vedem la Cujas şi care este poate moş- . 
tenită de la romani. - a 

Un ministru de justiţie frances, acum trei sau patru ani, a 
fost resturnat pentru că se luase jurămîntul unui magistrat 

prin telefon, ete. Intrarea femeei în barou întîmpină o mulţime 

de dificultăţi. Mai anii trecuţi, unci domnişoare care se pre- 

senta la examenul dedrept la Paris nu i s'a permis să depună 
examenul în robă ca cei-l-alţi studenţi, pentru motivul, dat 

de profesorul Lyon-Caen, că după cum opposition sur 0p- 
„ position ne vaut, asemenea, robe sur robe nevaut.—- Într'un 

proces .corecţional în care eu am susținut acuzaţiunea, era 
vorba de o explozie care rănise pe un uvrier. In aceste ces- 

tiuni se naşte un drept nou pornit din idei și sentimente 

noui și către care s'au îndrumat toate țările apusului, pen- 

tru-că dreptul vechiu e insuficient. Un avocat a venit însă 

să deslege chestiunea cu Cod Caragea. 'Lot ast-fel cînd în- 

treba cine-va pe Cujas care sunt părerile lui în. arzătoarele 

cestiuni teologice care se desbăteau în timpul său, el răs- 

pundea tot-d'auna: Ai hoc ad odictum Practoris: de 

spre acestea nu vorbeşte nimic edictul pretorului (din depui 
roman). 

Cu toate argumentele ce se o presintă contra rutinei, cu 

toată absurditatea pe care o pui în ovidenţă rutinarului, el 
trebue să meargă pe calea bătută în virtutea puterii cîș- 

tigate. Argumentul pe care ţi-l presintă el e slab, dar noi 

am văzut că nu argumentele condue pe oameni; ei se con- 

duc de sentimente și sentimentul de plăcere al obiceiului, 

întăreşte argumentul cel mai ridicol. Un boer romîn în se- 
colul trecut, a cerut să divorţeze de femeea lui, pentru că
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ea învățase carte și poate să-i citească scrisorile.— Guyau,. | 
ne dă ancedota unui doctor care nu vrea drepturi politice 
pentru femei, pentru că dacă femeile vor intra în vărtejul 

Inptelor politice, au să intre și doicile; doicile. vor fi ener-- 
vate de această luptă, laptele lor se va strica, copiii se. 

vor bolnăvi și specia va fi distrusă. Jurisconsulţii ro-- 
mani ziceau că femeea trebue să fie în tutelă perpetuă 
„propter levitatem animi şi credeau că au spus mult. Sela- 

vul trebue să fie sclav, pentru că aşa e. drepiul nalural.. 
Cînd ideile şi sentimentele timpului vin în conflict cu prin- 

cipiile dreptului existent şi cînd contradicţiunea este strigă- 

toare, trebue sau să vină o revoluţiune socială care să Te- 

înoiască codul, sau reînoirea să so facă pe cale pacinică. Obi- 

ceiul însă nu cedează terenul decit treptat şi prin compro- 

misuri. Din această causă găsim în evoluţia dreptului no 
sensuri juridice, care se păstrează ca un fait de survivance 
Valungul istoriei. Ele erau ca o punte de trecere între spi- 
ritul vechiu şi spiritul nou, şi care rămîne părăsită îndată 

"co trecerea s'a făcut. Acestea sunt simboalele „și mimicile. 
juridice, pe carele găsim ca nişte fosile frequente în evolu- 
ţia dreptului. Din vechea necesitate religioasă de a face. 

- 
îl. libaţiuni zeilor pentru a ratifica contractul, a eşit și ară 

mas — aldămaşul pe care'l găsim la francezi, la slavi, la ro- 

mâni, la poloni, ete.—Din necesitatea de a remite întrun mod 

real obiectul schimbat, a eşit ficţiunea remiterii — cînd este 

imposibilitate de a'l remite de la mînă la mînă — a eșit strîn- 
gerea mînii în contracte, pe care o găsim la toate popoa- 

vele moderne. In vechime o aveau Grecii, Perșii, Parţii,. 

Germanii şi Romanii.—In Roma veche, proprietatea ora. eşită 

din cucerire; și este probabil că la început dreptul de pro- 

prietate în procese se decidea prin luptă. Mai tîrziu forma- 

lismul juridic. se mulţămi cu ficţiunea luptii pe obiectul 

contestat și în faţa judecătorului. Simbolismul merge și mai 
departe şi mimica luptii are loc numai în faţa martorilor şi. 

pe obiectul contestat; mai tîrziu una din părţi se preface că 
se lasă să fie tirit în faţa judecătorilor, luînd cu ea o brazdă 

din pămîntul în cestiune. Insfirşit totul se face numai în 

- gesturi şi formule și înaintea judecătorului părţile trebue să 

înceapă prin a se preface că pleacă spre locul contestat. | 

%
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Juristul caută să aplice principiile generale la cazu- 
rile speciale. Prin urmare omul de legi raţionează de la 
general la particular, el se obicinueşte cu raţionamentul 
«deducliv, cu metoda analitică. Pleci de la un principiu sta- 
Dilit şi disecînd toate elementele intelectuale componente, 
cauţi să stabileşti că un cas special dat intră în regulă ge- 
nerală stabilită sau întrunul din elementele ei componente. 
Cu modul acesta noi ajungem să căutăm infinitul mie în. 
ori-ce idee, să cercotăm părţile ei speciale. Ast-fel fiind, spi- 
ritul pierde usul de a-și desfășura aripile, de a cuprinde 
complexul şi se pierde în labirintul părţilor infime; cine 
priveşte copacii, nu mai vede pădurea. 

Raţionamîntul productiv, judecata producătoare, este 
toemai cea inversă, cea înduetivă: să pleci de la particular 
pentru ca să ajungi la general. Metodii inductive se dato- 
resc descoperirile Științifice şi invenţiunile weniale în cole- 
l-alte ramuri alo cunoştinţii; ea este calea genialităţii şi ea 
stabileşte raporturi întro lucruri, care pînă atunci păreau 
că wau nimic comun între ele. Genialitatea ştiinţifică şi ce- 
nialitatea poetică, găseşte asemănări depărtate între ideile 
generale, pentru a le cuprinde pe amîndouă într'o singură 
idee și mai generală. Cind Goethe zice că un craniu este 
o vertebră modificată, stabileşte o asemănare depărtată în- 
tre vertebră și craniu, între care, pentru restul muritorilor, 
nu era nici o similitudine. Newton se ridică la principiul 
general al fracțiunii universale, găsind o asemănare între 
ideea căderii unui măr și între ideia gravitaţiunii lunii îm- 
prejurul pămîntului, ete. 

Deosebive este deci mare și profesiunea noastră ne tae 
aripele spiritului. De aceea să nu ni se pară curios, că pro- 
fesiunea de jurist, care am spus că cuprinde în ea totali- 

tatea fenomenelor sociale pe care le reglementează şi care 
“mai în toate timpurile vechi a fost depozitarul totalului de 
“cunoștințe al epocii, n'a putut să dea nici un geniu. Tot ast- 
fel se explică și lipsa noastră de indepenţă în cugetare. Tarde 
ne dă ca exemplu de <îmitativitate incurabilă» pentru res- 
„pectul nostru către jurisprudenţă și doctrină. 

In realitate însă, juriştii au imitat trei feluri de modele. Pe 

cît timp este autoritatea cz:tumii, oamenii de legi îşi copiază 
modul de a judeca după obiceiul tutulor, după ceea-ce s'a făcut
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în trecut. Cind s'a putut conserva modul de judecată al tribuna- 
lelor superioare sau chiar egale, s'a născut această «sfintă ru- 
tină »care se numeşte jurisprudența : cutuma judecători lor a 
înlocuit culuma justițiabililor, dar tot imitaţiune. Bine-înţeles 
că sînt și alte motive .care justifică şi esplică cultul nostru 

pentru jurisprudenfă, dar pînă la un punct cl se esplică şi 
prin lipsa noastră de independenţă în judocată, prin îmila-- 

„ tivitatea noastră. O probă şi mai evidentă o găsim în al 

_tveilea cult “al nostru, doctrina. Jurisprudenţa Star esplica 

prin riecesitatea de a stabili o unitate şi o stabilitate în:mo- 
dul de a judeca. Nu tot ast-fel se poate esplica însă şi su-. 

punerea docilă a celor mai mari avocaţi şi judecători la 
textele unui Demolombe sau Mareadâ. Cum se face că un 

argument luat dintr'un autor, decide de un proces? A sta- 
bili un drept, este a simţi acel drept; 'ori -simţirea este per- 

sonală şi n'ar fi nici un inconvenient ca fie-care judecător 
sau avocat să judece după simţirea lui, nu-să simtă altul pen: 

tru el. In dreptul roman ar mai îi esplicabil cultul pentru eau- 
tori», pentru respunsurile prudenţilor:, pentru că atunei lipsea 

jurisprudenţa cu toată necesitatea ci. Astă-zi însă când este 

jurisprudenţă, respectul pentru doctrină nu se poate esplica 
decît prin îmitativitatea omului de legi. 

Se cunoaşte cultul: co aveau practicianii evului mediu 
pentru glose pe care le numeau Lucerna „Juris şi cră un 
proverb că (ilossac auctorilatem omnes ezcellere, et ipsi, 
tanquam curatio verilatis, perpetuo adhaerendum es. In 
evul mediu se zicea: cutare cauză a fost. condamnată de 
Aretin (celebru juriseonsult); ca este prin urmare perdută. 
In Germania, cînd-un profesor pomenea la curs numele lui 
Cajas, ca semn de respect, punea mîna la bonet. 

Se poate spune chiar că dacă antecesorii noștri romani. 
mar fi avut acelaş cult pentru prudenții lor, m'am fi văzut 
nici noi astă-zi pe cîţi-va jurisconsulţi, care stabilesc dreptul 
pentru noi «fără nici un mandat» din partea noastră. 

O „parte din jurişti, caută să demonstreze prin grai 
că, principiile generale se aplică unui caz special dal.. 
Aceştia au ca instrument de luptă cuvîntul, raza, Pentru.
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-ca să poţi reuşi în această sarcină, se cere ca să vorbeşti 

- “cu uşurinţă şi frumos. 
Diferitele facultăţi. intelectuale au în creerul omenesc 

“centrul lor anumit, unde sînt localizate şi de care depind. 
Dejă pe lîngă centrul auzului, al gustului ete. se cunoaște 

-centrul scrierii -şi Broca a descoperit pe al vorbirii. Mai 
„zilele trecute m'am dus la interdicţia unui dement, la care . 

am constatat că poate să scrie numele lui de familie, dar nu... 
putea să-l pronunţe. Pentru ca o facultate intelectuală să fie 
pronunţată, trebue ca sediul ei fisiologic să. fie desvoltat. Ori 

dacă un centru este desvoltat peste măsură, în virtutea legii 
-echilibrului organic, el se devoltă în dauna celor-l-alte fa- 

cultăţi şi centre cerebrale. Dacă facultatea graiului este prea 
pronunţată, cele-l-alte sufere şi prin urmare şi facultatea 

idoaţiunii. Aceasta se demonstrează prin argumeutul « con- 

„trario : Sint genii ca La Fontaine, Momsen ete. care vor- 
beau foarte prost și Erasme, Virgiliu, Esop, Demostene, Al- 

cibiade, Darwin, eto.. erau. bălbăiţi. 

Pentru ca.să poţi avea vorbirea frumoasă trebue sau 
„:să faci comparaţiuni poetice, său să ai sentiment în expu- 

nere, sau să recurgi la floricelele cifațiunilor. Pentru a face 
-comparaţiuni poetice însă, trebue să ai spiritul inventiv. Dar 

am văzut că din cauza profesiunii noastre, noi întrebuin- 

“ţăm raţionamentul analitic care restringe orizonturile şi ne 

opreşte de a putea: găsi asemănările depărtate. Or, o com- 

paraţiune poetică este şi ea stabilirea unei asemănări de- 
'părtate și pentru aceleaşi motive noi nu putem face o ast- 
fel de comparaţiune. Din acest punct de vedere ar.fîi inte: 
-resant de studiat versurile juriştilor poeţi. 

_ La cei cari nu fac versuri însă, comparaţiunile sînt 
“slabe. Mi-aduc aminte că citeam ordonanța unui vechiu ju- 

decător de instrucţie de la Iaşi, cu care trimetea în jude- 
„cată pe un funcţionar pentru fals în acte publice. EI zicea 

“că în procesele verbale ale acestui funcționar <mișună fal- 

? -surile, cum mișună vermii întrun cadavru. Un procuror 

; „zice că o femee omorită, ere «vaca de muls, a acuzatului». 

i Atunei rămîne sentimentul. Noi am văzut căun avocat,tre- 

| bue să se indentitice cu interesele clientului său. Şi inden- 

| “tificarea este atit de complectă, încit îl vedem pledind cu 

i „pasiunea omului întradevăr interesat în cauză. Această 
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iindentiticare este atit de complectă încît avocatul vorbeşte 
la persoana întiîia ca şi cînd el ar fi partea. Un avocat din 
Verdun, pleda pentru o văduvă înaintea tribunalului şi în- 
tre altele, spun6 că, este un secol de cînd -a intentat acţiu- 

nea contra părţii adverse şi «nu vă veţi îndoi de aceasta, 
cînd vă voi proba cu certificate incontestabile că bunicul 

meu, tatăl meu şi cz, am murit urmărind acest proces». 

Un altul zic6 că nu s'a pus peceţii asupra averii «de cî/ 
cinci zile dupe moartea mea». Intimalul, din «Plaideurs» 
apărind pe cîinele care mîncase claponul, zice: Quand 
avons-nous manqus d'aboyer au larrou ? 

Resursa cea mai frecuentă pentru a înflori stilul, este 
însă citaţiunea care dă frazii o oare-care emfază. Mai întîi 
fvaza omfatică este caracteristică omului care are încredere 
în capacitatea lui. Și oamenii de drept sînt în toate timpu- 
rile recrutaţi dintre oamenii cu aspiraţiuni înalte, pentru că 
profesiunea de jurist a fost în tot-deauna și la toate popoa- 
rele, drumul cel mai scurt pentru a ajunge la onoruri po- 
litice. Si de aceea afluența de aspiranţi este în tot-deauna 
îngrijitoare de şi riscurile sînt foarte mari şi mai mari de- 
cit în alte profesiuni : în drept trebue talent şi nu toțiilau. | 
Profesiunea de jurist este ca o loterie cu lotul mare : de şi 
şansele de a pierde se mărese întro ast-fel de loterie, pen- 
tra că și “numerile neciștigătoare devin, mai numeroase, 
omul cu natura lui optimistă, preferă în tot-deauna o lote- 
rie cu lotul mare. Increderea ce un jurist o are în el, se vede 
Și din titlurile ce noi ne dăm reciproc: cmagistri», emaâtre», la 
romani «prudentes> etc. irasme observă această în drăsnoală 
4 noastră ; el zice că <armaţi cu trei silogisme schioape, îi 
“vezi intrind în luptă pe ori-ce teren ar fi şi. cu ori-cine ar 

fi. Incăpăţinarea lor îi face invincibili ; ei ar obosi larinxul 
unui stentor:. Dumulin punea în totdeauna în fruntea con- 
sultaţiunilor -ce da : «Eu, care învăţ pe toată lumea, şi pe. 
care nimeni nu mă poate învăţa nimic». 

Prin urmare, asemenea temperamente în necesitatea 
de a-şi înflori stilul, are să facă abuz de citațiuni, exagera- 
ţiuni şi latinisme. In vorbirea ordinară chiar, întrebuinţăm 

“foarte des; esto, ergo, distinguo, nolens volens, per fas al 
nefas, concedo etc. Rabelais ridiculizează cu multă verw 
această dispozițiune de spirit a ridicolului magistrat Bri-
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doye, care pentru ca să vorbească de un clapon, spune pa- 

tru vorbe şi citează patru-zeci de glose şi cito-va paragrafe 

din Digeste. Jatimatul lui Racine, îşi începe pelodoria sa 

pentru un clapon cu: Aristote, <primo peri Politicon» și 

coutinuă : : . . 

“Qui ne sait que la loi: Si quis canis» Digeste 

De vi, paragrapho, messicurs,.. Caponibus, etc. 

Altă dată începs cu «înainte de nașterea lumii». Si 

aceasta nu este o exageraţiune, pentru că citim, în Cronica 

Normandă un discurs al prezidentului din Rouen, Antoine 

de Saint-Antol, făcut cu ocaziunea majorităţii lui Carol IX, 

în cave începe ast-fel: «In primi timpi cînd zeii erau singuri, 

înainte ca oamenii şi animalele să fi fost create, ete. 

- Un avocat care pleda pentru un coletar, şi a început 

discursul său, cu exordiul lui Cicerone din pro Quinto.— Ce- 

lebrul jurisconsult, Achille de Harlay (1536) remarcabil prin 

erudiţiunea sa, spunea într'o zi, adresîndu-se procurorilor : 

«Procurori, Omer vă arată datoria în Zliada sa:.—Un avo- 

cat, om do spirit, arată ridicolul adversarului său care în- 

tun proces pentru zidul do limită, vorbea de voia şi de 

Seamandru, spunînd că «Curtea va observa că clientul meu 

nu se mumeşte Seamandru ci Michault». De curiositate am 

numărat și citaţiunile mele din acest articol, şi numărul lor con- 

firmă regula dată. In evul-modiu era loarte vespîndită ma- 

nia citațiunilor, şi citaţiunile 'se făceau din Biblie, din poeţi, 

Qin literatura arabă, greacă, ebree; - cînd: cine-va nu pu- 

tea, se mulțumea cu simple - cuvinte streine amestecate în 

frasă. Un avocat care pleda pentru propria : lui fată, pentru 

ca s'o dospartă de bărbatul ei, îşi începe discurs ul în acești 

termeni : vera est diceve, da, domnilor este foarte adev: 

rat, că fata mea este fericită şi nofericită în acelaș timp. : 

fericită guidem, pentru că a găsit un bărbat distins prin 

naştere ; nenorocită, autem, pentru că acest gentilom i-a 

sdruncinat situaţia prin: conduita lui; ast-fel, domnilor, că 

fata mea va fi forţată să-şi corșească piinea.. sa, această 

pîine pe care greci o numiau o 40" 
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