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Domnilor şi Doamnelor,
Inafnte de a intra în tema conferinţei de faţă, cre
dem de datoria noastră a ne arăta doue convin
geri, doue puncte premergătoare : cel întâi, că femeea în deobşte e destoinică a supo'rta toate greutăţile
impuse azi de societate vieţii, şi că în principiu ni
se pare greşită idea ce predomină încă în lume de a
se înlătura jumătate din forţile ce le oferă densa în
desvoltaréa progresului. Supremaţia vană a bărbatului
asupra secsului femeesc nu este a se măsura de loc
cu pierderea ce simţim astăzi in întârzierea' paşilor
omenirei, cari ar ar fi îndoit de mari, îndoit de nume
roşi, dacă ar lua parte şi.femeia la activitatea socială
a bărbatului.
In felul acesta de vedere, discuţia egalităţei secsurilor saü a superiorităţii omului asupra femeei, nu
are de cât un interes secondai-, ştiinţific ; căci ori cum
am privi pe femee, fie de o potrivă, fie inferioară băr
batului, un adevăr rămâne statornicişi anume că,
munca ce ar depune-o ea în desvoltarea omenirei e
astăzi pierdută. In contra acestui adevăr nu se mai
x

4

face de-cât o singură obiecţiune : că femeia fiind mai
iubitoare decât bărbatul—însuşire stabilită stinţificeşte—
ar fi poate ' vătămătoare în unele împrejurări sociale;
iubind mai tare, fiind mai mult dominată de senti
ment, ideile justului şi adevărului — cari călăuzesc
societatea,—n’ar preocupa-o poate în destul. Aşa, îşi
închipue cel ce obiectează că, mai cu greü ar osîndi
o femee-judecător pe un om iubit-culpabil, de cât un
om-judecător pe o femee. Dar acestea sunt amănunte.
Admis principiul că femeea va trebui într’o zi să fie
alăturată omului în desvoltarea propriu zis a societăţii,
ne întrebăm, putem noi să aplicăm astăzi acest princi
piu femee! române ? E bine,e prudent pentru noi să ne
gândim la ideale sociale atât de depărtate în faţa tre
buinţelor prime cari ne. strîng de alături ? Neapărat
nu. Nu putem să ne luăm după umbră şi să lăsăm să ne
scape realitatea, esenţialul. Esenţialul astăzi este de a
întemeia, pe de o parte, naţionalitatea noastră în tot
adevărul fiinţei sale, adică în toată întinderea pămân
tească în care trăeşte, vorbeşte şi simte româneşte,
şi, pe de alta, de a ne întări sufleteşte, de a deveni
oameni în înţelesul modern, civilisât al cuvântului. In
momentul de faţă dar, avem trebuinţă mal mult de cât
ori când de caractere în poporul nostru, de curaj, de
bărbăţie, de demnitate şi conştiinţă naţională, de seriositate şi tradiţii morale, de atâtea şi atâtea calităţi
al căror isvor sacru este sinul matern. Astăzi avem
trebuinţă mal mult de cât ori când, ca fiii noştri să
se distingă fie-căre ca individ, pentru ca toţi la un loc
să alcătuiască un popor ales. La acestea toate şi altele
nimeni mal mult de cât femeia română, mama fiilor
noştri, nu ne va putea pregăti. In numele dar a întă
rire! sufleteşte a poporului român, în numele a milioane
de români ameninţaţi a-’şi pierde naţionalitatea,cârem de
la femeia română un moment de răbdare, de răgaz,
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un sacrificiu, în aspirările eî mai înalte. Suntem prea
slabi la rădăcina vieţii noastre de .popor pentru a putea
să ne gândim la idei mai depărtate, la idei umanitare.
Gine din femeile noastre poate să se îngrijească şi de
unele şi de altele, cine din ele poate trece cu uşurinţă
printre greutăţile ce i le-a pus firea, ca soţie, ca mamă
ca româncă, şi eşi de asupra Învingătoare, ţinând încă
în mână, stindardul ideilor sociale, aceea va fi cu
atât mai vrednică şi mai considerată. In faţa ei se
va felicita atât familia , cât şi naţiunea din care
face parte, cât şi societatea întreagă. Vorbim însă de
majoritatea, de imensa mare parte a acelor femei ce
nu pot, ce se simt că nu pot, să-şi întindă sfera acti
vităţii-lor la doue mari idealuri : unul ce naşte şi creşte
in sinul sëü, şi altul ce se arată în mintea sa, şi cari
femei sacrifică pe cel de’ntăi pentru cel din urmă. Noi
vom preferi totdeauna din partea lor sacrificiul idealului
social—cu care, de bine de rëü, se însarcină bărbatul—
şi îngrijirea de idealul familial pe care firea l’a lăsat
numai pe seama femeei.
Al doilea punt premergător e că, dacă astăzi vom
avea câteva cuvinte cam in potriva femeei actuale, nu ur
mează de aici că n’am avea aceleaşi cuvinte în potriva
bărbatului. Bărbatul şi societatea alcătuită de el, sunt
departe de a fi ideale. Ómul eîncă supus în mare parte
instinctelor sale rele, despotic, rësboinic,urîtor de aproa
pele sëü, minciunos. Privirea lui e rece, pismătareţă,
egoistă, lăsând încă să se vază în el animalul fiieros
de odinioară in cele mai multe prilejiuri din viaţă.
Acest om, neapărat a menţinut până astăzi o societate
în care forţa primează dreptul,—principiu a cărui apli
care zilnică sîngeră conştinţa. Un astfel de mijloc, o
astfel de societate, n’a putut înriuri in bine pe. femee.
Mai mult încă, prin impresionabilitatea ei, prin spon
taneitatea de gândire şi acţiune cu care a înzestrat’o
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natura, femeia, întocmai ca floarea sensitiva, simtemai: curând .ori ce impresie, ori ce atingere a societăţei, respiră cu mai multă vioiciune ce e în jurul eir
resfringe mai spontaneu mediul. E această societate
cu pacate şi porniri rele, femeea o .va oglindi exact,
cea întâi, prin însăşi firea ei străvezie şi-mişcătoare.
E, din potrivă, societatea întemeiată pe principii înalte,
austere, virtuoase, femea o va resfrânge in aiară numai
de cât, aşa cum-e. Nici o dată virtuţile, cari alcătuiau,
cum se ştie, vieaţa romanilor în timpul republicei,
n’au fost oglindite cu mai multă putere decât de ma
troanele romane de atunci.—De aceea tot ce imputăm
femeei se restrânge indirect asupra omului, care de
veacuri alcătueşte singur societatea. Cât despre femeea
noastră în parte, ne putem résuma părerea din capul
locului într’un singur cuvânt: femeea română e şi ea
cam ca tot ce„e. românesc, adică ca şi cetăţeanul,
nostru, ca şi oamenii politici de la noi, ca şi profe
sorii noştri, ca şi scriitorii, ca şi conferenţiarii noştri,,
adică în lumina îndoioasă a semiculturei şi mai cu
seamă în lipsa de tradiţii înrădăcinate, de moravuri,
lipsă, in care datoriile nd sunt destul de înţelese, destul
de adâncite în conştiinţă, şi chiar conştiinţa nu îndestul
de solidă. Dacă ne propunem a ne ocupa în locul întâi
de femee, e că ea este începutul, prima literă a alfa
betului vieţei noastre de popor; delà ea purcede totul,,
şi odată îndrumată ea pe calea sănătoasă, restul socie
tăţii române va urma de sine şi în mod firesc după
densa. Imputările noastre vor căuta să fie cât mai
uşoare, de oare ce femeea umple cea mai mare şi mai
însemnată parte din existenţa noastră, fle-care din noi
având o mamă, 0 soră, o soţie, o fiică. Pe de altă
parte, femeia româna are atâtea calităţi, sufleteşti şi
trupeşti că numai dorul de a o vedea deseverşitâ ne
împinge să insistăm un moment asupra unor porniri
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<;e aruncă umbră asupră-i şi pe cari i le-aü impus mai
mult împrejurările. In adevër înainte de a vë gândi un
singur moment in rëü la dânsa, voiü face ca avocatul
anticei Frinea dinaintea Areopagului grec, vë voiü
ridica vëlul de pe obrazul femeei noastre, spre a câş
tiga, în faţa însuşirilor ei alese, simpatia D-v.
Femeea română e inteligentă, cu mult bun simţ,
ageră, ingenuă, blândă şi afabilă ca nici o altă femee.
Trupeşte, e o fiinţă gingaşă, plăpîndă ca un copil,
palidă ca italianele de miază zi şi ca spaniolele, spre
deosebire de frumuseţa robustă şi colorată a rasei
slave şi germane, elegantă în tot ce spune cuvântul,
cu forme şi curbe, de ordine superioară multor rase,
cu măinele şi picioarele mici, delicate, cu umbletul
extraordinar de uşor, de mândru şi de nobil, cu glasul
armonios de-ţi desmeardă auzul, cu' cătarea dulce şi
iubitoare de-rt însenină sufletul când o priveşti.
Acum putem intra in conferinţă.
** *
Când voeşte cine-va să se încredinţeze dacă felul
seu de viaţă, drumul pe care a apucat, e bun saü greşit,
se uită de regulă în juru-i, ascultă ce zice lumea,
şi ascultă conştiinţa, şi chibzuind .din toate, îşi trage mësurile. Aşa am dori să procedăm şi noi în conferinţa
noastră, dar mărturisim că nu ne e cu putinţă. Nu
putem da mai* de loc crezemênt nici celor ce zic alţii
despre noi, şi—ceea ce e mai trist,—adesea nici chiar
conştiinţei noastre de popor. Şi nu putem pentru cu
vântul simplu că, şi de lumea străină şi de oamenii
noştri mari suntem vëzutï prea în negru, cu mult mal
in negru decât suntem în realitate. In adevër, cui i s’a
întâmplat să trăiască mai multă vreme alară din ţară,
să intre mai adânc în intimitatea străinilor, a trebuit
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să vază de sigur că, modul cum privesc ei societatea
rofnână, nu ni e măgulitor de loc din punctul de vedere
al moravurilor. Femeea noastră, pusă de eî pe acelaş
picior cu femeea francesă ca inteligenţă şi sociabilitate,
li se pare totuşi ca o fiinţă lipsită cu desăvârşire de
tradiţii imorale. Spre a justifica ceea ce înaintăm aici,
nu vom cita nici impresiile lor de călătorie, nici ro
manele lor — unde, Învederat, se poate zice cu drept
ciitfènt, că fantasia ţine loc de impresii adevărate, şi
din citarea cărora am ajunge la încheierea că suntem lin
popor pierdut,—ci ne vom mărgini a scoate, ca monstră
din o nenumărată mulţime de relaţii semi-ofîciale con
sulare, una singură, din care se va vedea cu prisosinţă
spiritul lor puţin bine voitor în privinţa noastră. E n
relaţie a Consulului prusian Kuch, scrisă la 1844 în
Lipsea,1 după ce trăise 15 ani în mijlocul societăţii
române, la Iaşi.
'
■ ■
Cultura superficială, zice el, pe care şi-aii însuşit-o Moldovenii,
foarte isteţi de altmintrelea întru imitarea lucrurilor cari la
plac, înşală pe ori şi cine ; cu atât mai orbitor în să , este acel
lustru parisian, care acopere şi oamenii şi casele de aici, pentru
acela care pentru înteiaşî dată se află în mijlocul lor, şi pe
care îl orbeşte cu toiul acea primire plina de bună-voinfă, dar
care nu se sprijină mai la urmă decât numai pe. o vani tata
goala şi pe dorinţa de a se arăta.
Străinul care trece în grabă prin această ţară, ceea ce se
şi întâmplă de obiceiu, şi eare, în timpul petrecerii sale în
capitală, este primit cu multă bună-voinţă atât la curte cât şi
în casele boereştî, nu vede starea socială din Iaşi decât din
partea cea mai luminoasă.
Femei frumoase, îmbrăcate după cea mai de pe urmă modă
din Paris, se preumblă în carete cu patru cai pe stradele
1. Traducerea în Convorbiri literare din 1891.
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oraşului, primind cu o graţie fermecătoare în saloanele lor
bogate, şi vorbind franţuzeşte ca şi cum nici odată nu ar fi
ştiut o altă limbă.
Dacă însă, după aceste serate strălucite, străinul ar fi putut
sta de faţa a doua zi dimineaţa, când se trezesc din-somn acele
cucoane care îl fermecaseră cu desăvârşire, de sigur că ş’ar fi
pierdut toate iluziile şi ar fi pierit farmecul de care a fost
cuprins...
Şi petrecând mai multă vreme acolo pe loc, ar fi putut să
se încredinţeze asemenea, că acele cucoane de modă îşi aveau
fie-care (ierte-mi-se citaţia) câte unul sau mai mulţi amanţi, cu
ştirea tuturor, şi ar fi vëzut iarăşi pe acele cari nu aii amanţi
şi se bucură de o reputaţie de femei cinstite, că stau în legătu
rile cele mai intime cu....

Më opresc brusc. Nu voiù să permit fostului Consul
la noî să pronunţe o infamie în faţa D-v. Cu toate ace
stea el continuă cu sînge rece, foi peste foi, aruncând
aceleaşi umilinţi peste toată societatea română, pove
stind cum ofiţerii ruşi, în calitatea lor de creştini orto
docşi, trăiafi în casele noastre ca la ei în Rusia, nerefuzându-li-se nimic din partea cucoanelor,—şi cum idilele
şi aventurile galante ale cucoanelor de starea a doua se
sfirşiafi cu cea mai grozavă proză, fiind silite să se intoarcă la ele acasă fără şaluri, fără ceasornice şi fără
inele. Cu un cuvent face tabloul celei mai depravate
societăţi.
In tonul acesta vorbesc mai toţi străinii ce ’i-am pri
mit şi ospătat la noi.
Părerea lor e întemeiată mai mult pe ceea ce aü vëzut
la suprafaţă, în strade, saü cel mult în familiele ce alcătuesc lumea, pe care francezul cu o expresie fericită
o numeşte demi-monde.
Din norocire, nu aceasta e oglinda întregei societăţi
române.
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Fiind-că dar la străini nu putem găsi un ajutor, spre
á ne forma convingerea, să vedem dacă ascultând con
ştiinţa noastră de popor, vom fi. mai norocoşi in privinţa
aceasta. Conştiinţa unui popor sunt oamenii lui mari,
scriitorii, oamenii sëi politici. Intre cei dintâiü scriitori
contimporani, se ştie că unul s’a ridicat şi strălucit cu
mai mult talent, cu un talent neîntrecut şi nici neajuns :
acesta e Eminescu, a cărui putere de observare şi iu
bire de poporul român nu i le poate tăgădui nimerii,
dar, din nefericire, a cărui pornire, de a vedea în rôü.
atât lumea cât şi societatea, nu ’i o poate iar nimeni
tăgădui. Nu-1 vom putea crede dar în totul nici pe amăritul poet când ne va caractérisa pe femeia contimpurană ast-fel:
Ce ? Când luna se strecoară printre nouri, prin pustii,
Tu cu lumea ta de gânduri după ea să te aţii ?
Să aluneci pe poleiul de pe uliţele ninse,
Să priveşti prin lucii geamuri la luminele aprinse
Şi s ’o vezi înconjurată de un roiu de perde-vara,
Cum zîmbeşte tuturora cu gândirea ei uşoară,
Ş’auzi zornetul de pinteni şi foşnirile de rochii,
Pe când ei sucesc inusteaţa, iară ele fac cu ochii ?
Când încheie c’o privire amoroasele ’nţelegeri,
Cu ridicula-ţi simţire, tu la poarta ei să degeri ?
Pătimaş şi îndărătnic s’o iubeşti ca un copil,
Când ea-i rece şi cu toane ca şi luna lui April?
Incleştind a tale braţe toată mintea să ţi-o pierzi,
De la creştet la picioare s ’o admiri şi s’o desmierzi
Ca pe-o marmură de Păros sau o pânză de Coregio,
Când ea-i rece şi cochetă ?... E şti ridicul, înţelegi-o !

Maî puţin încă ne edifică tristul poet când ne defi
neşte femeea :
Azi adesseaori femeia, ca şi lumea e o şcoală
Unde ’nveţi numai durere, înjosire şi spoială !
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Nu vom crede mult nici pe Carageale, nici pe Delavrancea cari .descriu pe femee cam în acelaş chip cu
Eminescu.
Ceea ce ne va rămânea însă din toate aceste descrieri,
ori cât am fi de porniţi â nu le crede, e că un simtom de
reft există. In potriva acestui început de reă voim noi
să încercăm o reacţiune. Căci dacă nu trebue să exa
gerăm lucrurile în negru, nu trebue nici să ne înşelăm
pe noi înşine crezéndu-ne alt-fel de cum suntem ; ar
fi a face ca un bolnav ce ş’ar ascunde boala în loc de
a căuta să şi-o vindece. Trebue să mărturisim că lucrul
e in parte adevărat : moravurile noastre sunt întru cât
va scăzute. Aşa fiind, ne întrebăm, care să fie pri
cina lucrului, căci, ştiind pricina, putem afla mai lesne
leacul îndreptării lui. Să credem ceea ce ne spune Lorm
broso că femea în genere e pornită spre acest curent
din pricină că fiind fost în vechime, veacuri întregi,
sclava bărbatului şi neputând dispune, în lupta pentru
existenţă, de cât de meşteşugul de a plăcea, de a deş
tepta plăcerea sexului bărbătesc, nu ş’a cultivat de cât
partea aceasta sufletească, şi deci, prin alavism, ea nu
a putut şi nu poate fi alt-fel azi de cât aşa cum e?... Ni
se pare că nu trebue să punem prea mult temeiü pe aceastăpărere,fiind-că ar urma din ea c-ă. răul de care ne
plângem să fie mai mare în ţările unde femeea e sclavă
încă şi astă-zi,—ceea ce nu e adeverit. Să fie o causă
organică a noastră, a românilor? Atunci ar fi cu adevărat
o boală grea, ca orî-ce boală din nascare. Istoria şi mai
ales poesia populară mărturisesc, până la un punct, de
inima cam sburdalnică a româncelor. In culegerea poesiilorsale populare, Poetul Alecsaodvi observă că, din
cuprinsul Baladelor: Păunaşul Codrilor, Vidra şi Rada,
etc., se poate dobândi o idee exactă de caraeterül fe
meilor române. «Ele sunt vesele, glumeţe, şi aü o plă
cere mare pentru voinici. Un om vrednic, plăteşte
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mult in ochii româncei, şi fie el cât de sărac, el e pre
ferat unui avut netrebnic». Dar această pornire e firească
şi la alte popoare şi nu poate avea o aşa precădere în
moravuri. Să fie dar lucrul din cause istorice, adică din
0 direcţie greşită a creşterii noastre de până acum ? In
caşul acesta ne-am putea gândi la îndreptare. Ei biner
fără cea mai mică esistare, suntem convinşi că rëul,
începutul de rëü, ce semnalarăm,vine din direcţia greşită
ces’a dat sufletului femeei noastre. Se înţelege că ţinem
seamă şi de faptul că singele nostru e în parte sînge latin,,
sînge de rasă crescută la soare cald şi prin urmare mai
iute, mai precoce decât rasa germană. Dar partea rasei
e o cantitate neglijabilă aci, saü de puţină importanţă.
Remâne să cercetăm partea istorică, a înrîuririlor tim
pu lu i, a, epocei, adică partea care a hotărit în adevër ca
moravurile noastre să fie ast-fel cum sunt, să devieze şi
elimologiceşte in năravuri.In aceasta nu voiu. avea a spune
decât ceea ce se ştie pentru a arëta că, împrejurările aű
contribuit să fim cum suntem,şi că nu puteam fi decât aşa.
Iată, Doamnelor şi Domnilor, în adevër, un popor de
câte-va milioane de oameni, poporul român, care eşind
ca mai toată Europa din întunerecul evului de mijloc,
prin veacul al XVII, în urma Italiei, Franţei şi Ger
maniei, eşite din acest întunerec ceva mai înainte: Ita
lia cu douë veacuri, Franţa cu unul, Germania cu o ju
mătate de veac,—iată, zic, acest popor că începe a se
desmorţi el însuşi, m intra pe calea culturel ş’a pro
gresului european, a adopta idei şi instituţii de pro
păşire—ideile şi instituţiile, lui Matei Basarab şi Vasile
Lupu — dar care popor, tocmai în acest început de
trezire, are a fi abătut ca de un vént pustiitor, de stăpinirea fanariotă, stăpînire ce nu numai că împedecă un veac şi mai bine avêntul firesc de propăşire,
luat de aceste teri, dar ea înăbuşi încă şi ceea ce abia
încolţise, distruse mica desvoltare culturală şi încercă
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chiar a ne stinge naţionalitatea prin dispreţulde limba
română, inspirat claselor suprapuse, şi scoasă limba
până şi din biserici. Aşa fiind, în momentnl redeştep
tării noastre de la începutul acestui veac, redeşteptare
care era mai-mai din somnul adenc de moarte, cum
l’a numit poetul, şi când frecăndu-ne la ochi privirăm
în Europa, ea era departe, abia o mai zăriam în lunga
şi necurmata cale a progresului, avea mijloace noue,
perfecţionate pentru a merge In această cale şi a sus
ţinea greutatea civilisaţiei pe umeri. Ce urma, fatal, să.
facă poporul român ? Să ia de la cap singur, treptele
de civilisaţie prin care trecuse Europa in restimpul a
doue trei veacuri? Să bijbie drumul din nou în toate?
Să nu profite de greşelile şi de experienţa făcută de Cei
înaintaţi şi să cadă el însuşi în acele greşeli sau în al
tele ca acelea? învederat nu. Ar fi fost o pierdere de
vreme copilărească, greşită, criminală. Poporul român
a trebuit să ia cu împrumut toate instrumentele civilisaţieî, aşa cum le găsiam în momeutul redeşteptării
noastre, toate ideile, toate instituţiile, ajunse aiurea la
un grad de desăvârşire. Şi aşa le-am şi luat, aşa am şi
împrumutat cultura şi civilisaţia europeană. Cu modul
acesta, in aparenţă noi am figurat în cele din urmă în lume
ca un stat european .Raporturile dintre diferitele organe ale
maşinei statului sunt exterior tot aşa ca şi ale tuturor
statelor apusene. Raporturile dintre clasele societăţei,
dintre puterile naţiunei, sunt aceleaşi, văzute la o laltă
pe deasupra, ca şi ale maréi Europi. Cu alte cuvinte,
am făcut ce am putut ca cel puţin să nu părem îna
poiaţi în faţa Puterilor Europei şi să nu mai fim veci
nie aruncaţi, în discuţiile lor, in întunecosul. Orient.
Ş’amreuşit in parte, căci delà 1856 când Napoleon,pen
tru întâia oară în viaţa noastră de stat, zise, fiind vorba
de Convenţia de la Paris, «să se consulte şi ţara ro
mânească»,—fapt imens de important, care însemna că
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eram deja majori, românii, in stare de a ne înţelege noi
înşine interesele, — din ziua aceea, zic, am câştigat în
toate pricinile mari, în mai toate conflictele, pentru a
căror apreţiare ne am referit la Europa, de la măreţul act
al Unirei, —care era cum se ştie contra convenţiei de
la Paris, semnată de Puterile Europei,—până la glo
rioasa proclamare a Independenţii şi Regatului. Ace
stea numai prin faptul că aveam aparenţa unui or
ganism de stat civilisât, unui popor de viitor şi pe
care se putea conta la nevoie. Cu principiile stricte
ale şcoalei istorice, care doreşte progresul treptat, de la
individ spre formele generale ale civilisaţiei, şi nu cu
adoptarea acestor forme în locul întăi,—adică spre pildă,
cu moravuri constituţionale mai întăi, şi numai mai
în urmă cu o constituţie, iar nu dimpotrivă, cum am
făcut noi românii, — cu aceste principii ale şcoalei
istorice, luate în înţelesul lor strimt, n’am fi putut
ajunge poate nici pe jumătate din ceea ce suntem.
Dar împrumutând ast-fel de a dreptul civilisaţia apu
seană, la începutul veacului, revoluţionând ast-fel brusc
starea lucrurilor, am.avut alături de avantage şi un
număr de neajunsuri ce în unele părţi mai slabe ale vieţii
noastre sociale aii devenit désastre mari. Las’că pentru
mai bine de un veac va domni confusiunea de astăzi
în toate, dar apoi unele apucături nouă aü resturnat
logica elementară a lucrurilor. Aceasta se vede adesea
la noi, până în poporul nostru ca şi în clasele de mijloc,
unde toată lumea, funcţionăraşii şi alţii, se îmbracă
spre ex., lucsos, unii chiar mai luxos decât toate po
poarele Europei,' dar in schimb mănăncă rău, rău de
tot. Proverbul nostru că stomahul n'are oglindă e de
dată recentă şi e resultatul judecăţii acesteia : de a
jpărea cel puţin, dacă nu putem şi fi în acelaş timp.
Resultatul era firesc. Căci în suirea treptelor de
progres ale unui popor, adică în ridicarea lui, spre pildă
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de la treapta No. 1 de civiJisaţie la treapta No. 2, care
e superioară, şi la treapta No. 3, care e încă şi mai
deasupra, fie-care‘strat al societăţii îşi găseşte, in unul
din aceste momente de transiţie progresivă, elementele
ce’l slujesc mai bine la constituirea lui temeinică. Azi
e o clasă care in complexul împrejurărilor e măi aju
tată, mai. avşntată spre progres, spre culmea ei, cum ar
fi spre exemplu, clasa sătenilor ; în altă zi, burgezimea ;.
în altă zi straturile de sus ; în altă zi, un sex mai mult
decât altul; şi aşa mai departe, apropiindu-se fle-care
cât mai mult de idealul seu firesc prin concursul unui
mai mare numër de imprej urări priincioase, şi alcă
tuind toate la un loc, mersul înainte al unui popor,
evoluţia lui prin toate formele de civilisaţie. Când insă
in săritura de felul celei făcute de noi la începutul
veacului XIX, — săritură care ar fi ca de la treapta
No. 1 la treapta. No. 3, adecă pe deasupra treptei No.
2,—se găseşte tocmai, momentul în care ar fi putut să
se desvotte mai nemerit o clasă din popor, un sex, o
corporaţie, atunci neapërat, acea clasă, acel sex se
găseşte vitregit, desmoştenit ca urmare a săriturei
peste momentul priincios desvoltării sale, remâne deci
slab, remâne in urmă, şi chiar încercând à merge
înainte, nu ştie bine unde merge, căci ţelul seu ade
vărat a renias in intunerec, în acel moment de vértej
al săriturei.
Cam aşa s’a întâmplat cu femeea română. In saltul nos
tru de la vieaţa orientală la forma vieţei apusene, se găsea
tocmai momentul favorabil în care ea ar fi urmat,să-şi
fixeze idealul sëü firesc, să-şi pue temelia existenţei sale.
Acum 70-80 de ani femeea română ducea o viaţă de pust
nică, înăbuşită de tradiţii asiatice şi de supunere oarbă,
fără instrucţie, fără aspiraţii de a egala pe bărbat, primind
chiar apăsarea şi nedreptăţile bărbatului venind oare
cum ça de la cer. Azi, ea se bucură, de formele vieţii
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«ivilisate moderne, liberă, cu năzuinţî de emancipare,
<m Un început de respect din partea societăţii pentru
•drepturile ei, de fiinţă de o potrivă cu bărbatul. Toate
aceste forme, toate aceste unelte civilizatoare pe care
lé am împrumutat deadreptul din apus, erau acolo ca
résultat al unei culturi începută de demult, ca véri'
s’ar putea zice al unei civilisaţii ; eleurm aüa pregăti pe
femeea română pentru vieaţa socială, vieaţa de din afară,
fără însă să o ii avut pregătită mai întâi pentru vieaţa
internă, pentru vieaţă de familie, fără, cu alte cuvinte,
s ’o fi întărit ca individ, la baza sufletului, şi, numai după
o ast-fel de întărire, s’o fl scos în societate, în lume, şi
s ’o punem ca tot ce e in societate, in lupta de întrecere,
la distingere, la înălţare. Căci, precum într’o plantă,
într’un trandafir, nu toate florile, se arată în acelaş mo
ment, ci pe râpd fie-care la ora ei, tot aşa şi în o so
cietate nu toate formele ei de desvoltare se arată la
acelaş moment, ci fie-care formă la ora ei. Precum
într’o plantă, într’un trandafir, nu se deschide floarea
dintr’o dâtă în dimensiunile ei cele mai întinse, nu e
de odată învoaltă, ci mai întăi creşte ca boboc cu foile
strînse lingă centrul ei, intim lipite una de alta, păstrânclu-şî parfumul în sânul eî,—tot aşa şi societatea
în epoca eî de primă desvoltare nu se arată complectă,
cu idei depărtate, cu ţeluri umanitare, ci se desvoltă
deocamdată în lăuntrul eî, pentru ea,spre întărirea eî. In
timp ce în viaţa de familie cultivăm, ne îngrijim de
individ, fie- el ori cum ar fi, în vieaţa socială, în afară,
cultivăm specia, generalitatea celor ce se pot bizui,
celor ce isbutesc, iar cei slabî pier. Orî-ce părinte în
grijeşte acasă de copilul lui, chiar dacă el e slab,
bicisnic saü tâmpit, în vreme ce şcoala, care e o unealtă
a societăţii, îî cere ca şi societatea întreagă să se dis
tingă, să muncească, însuşiri fără de care copilul ră
mâne în urmă şi nu mai află loc în lupta existenţii.
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Ce urma dar să se întâmple eu femeea noastră, când
intră în vieaţa mare a civilisaţiei, fără a fi fost pregă
tită câtuşi de puţin ca individ, şi fără a avea nici cel
puţin sprijinul religiei, cum e aiurea, sprijin de atâta
recă dere pentru sufletul neînarmat cu destulă in
strucţie ? Urma neîndoios să fie slabă în societate, mai
slabă de cât s’ar crede, dată fiind firea ei gingaşă şi
simţitoare. Era ca o floare ce Greşte la umbră toată viaţa
şi pe care o scoatem dintr’o dată şi o răsădim Ia
lumina vie a soarelui : seara o găsim vestejită.
. Ca dovadă că e aşa, n’avem decât să privim cum
stau lucrurile in privinţa asta .în popor, unde lustruf
nostru de cultură n’a pătruns încă. Ei bine, acolo nu
există mai nici unul din relele ce semnalăm aici. Din
potrivă, de şi ţăranul e mai mult supus instinctelor,
el are totuşi o dragoste mai curată şi mai sinceră.
Am căutat o dovadă din anii în cari Kuch scriea cele
ce vezurăm asupra societăţii noastre de oraşe, şi s’a
întâmplat c’am întâlnit impresia lui Kogălniceanu,
asupra dragostei şi moravurilor de la ţară, care respunde în parte la afirmarea noastră de mai sus.
«înainte de logodnă, scrie dinsul, fata dă voie flă
căului care i-a plăcut să vie la ea odată'pe săptămână,
în noaptea Sâmbetei spre Duminică. Când cu nerăb
dare aşteptatul ceas se apropie, tunete, fulgere, pusti
ire, ploaia, zăpada nimic nu-1 opreşte. Ajungănd la casa
iubitei, se ascunde într’un coşer sau intră în vr’o poeată
până când părinţii fetei se duc la culcat ; pentru că nimine nu ştie că a venit, afară de fată.... O ! cititorilor mei
din Iaşi şi Bucureşti, şi judeţe, cititorilor mei din veacul al
XIX, voi care citiţi toată ziua romanele lui Balzac şi Paul
de Kock, uitaţi romane, veac şi obiceiuri de prin oraşe,
îmbrăcaţi-ve cu haina voastră cea mai albă de nevino
văţie, haina care o purtaţi când aveaţi 10 ani, când aveaţi
cinci ani, spre a auzi fără ca să zîmbiţi de răutate aceea
2
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ce am să vë'spun. Când părinţii saü culcat, fata dacă
este vară, ese Încet, încet pe vîrful degetelor, se duce
de-şi găseşte iubitul şi aşezendu-se pe iarbă-verde sub
un pêr bătrân ca veacul, îşi vorbesc de dragoste unul
lângă altul. Dacă d iarnă, fata deschide încet uşa casei
flăcăul intră, îşi leapădă gluga pe o laviţă şi se sue pe
cuplior lângă fată.
Şi îndată ce vîrful Geablăuiui începe a se albi de lu
mina zorilor, flăcăul după o nevinovată noapte — dar
nevinovată ! se scoală de lângă fală, îşi ia gluga şi se
întoarce în taină a casă, după ce a câştigat voie să se
întoarcă iar Sâmbăta viitoare. Pentru aceasta trebue să
fie cine-va de la munte, de la ţară. Şi noi suntem din
capitală, din oraşe. «O tempóra, o morçs !» 2

- Formele noue sociale aduse din apus, învaţară pe
femeea noastră aşa numitul spirit de conversaţie, a ţinea
o convorbire in o limbă saü doue streine, a şti până la
un punt ceea ce se zice saü se face în lume, a primi
bine în casă, a şti un numer de convenţii, a,fi plăcută,
cu un cuvent.Cât despre sufletul ei, natura, voinţa ^î,
ceea ce i-ar fi alcătuit capitalul de a fi vrednică şi mai cu
seamă utilă, toate acestea aü cam fost lăsate în părăsire,
din pricină, în primul Ioc, repet, c’am sărit, in pripa
noastră de cultură, tocmai partea creşterii individuale,
căpătată in familie. Am deschis şi noi saloane spre a
primi visite, fiind-că aşa se făcea aiurea, în lumea
mare. Dar am resturnat scopul lucrului, căci femeea,
care primea, de cele mai multe ori, nefîind destul
de întărită sufleteşte, se găsea ca o barcă în voia vân
tului.' Era vëntul puternic, o punea in primejdie. In1
1

. Curierul românesc, an. 1840, . No. 32.
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loc să fi câştigat prin contactul cu lumea şi să fi ridicat
prestigiul casei sale, se întîmpla că adesea pierdea,—
ca să dea dreptate unui Kuch şi altora s’o zugrăviască
cu condeiul mohorît cu care a zugrăvit’o. Acest nea
juns se resimte şi la bărbaţii noştri, cari nu ştiu res
pecta nimic, nici familia, nici femeea, nici autoritatea,
fie ea părintească, fie alt-fel. Creşterea lipsea dar, şi
venea numai lustrul unor forme cari puneau mirajul
aparenţei.
A plăcea socieţăţii fu singurul folos ce câştigă, ce
crescu în femee prin modernisarea noastră. Zic ce
crescu, fiind-că a plăcea, a căuta toate mijloacele să
placă, a se găti, e o însuşire sădită de fire în sufletul
femeei şi despre a cărei existenţă sunt urme până în
timpurile cele mai vechi şi până la selbatici. La Atena
se promulgă o lege ce interzicea femeilor de a mai eşi
din casă, in scopul de a nu cheltui prea mult pe obi
ecte de podoabă.— La Roma legea Oppia a tribunului
Oppius oprea pe femei de a purta pe ele, în haine
şi podoabe, o valoare mai mare de o uncie. Iar într’o
zi la greci, când femeile fură chemate în absenţa băr
baţilor ce erau la resboiű, să se ocupe de afacerile sta
tului, în mijlocul celei mai interesante şedinţi, una ceru
cuvântul şi vorbi.... «vorbi de o invenţie a ei care consta...
în a face alt-fel nodul la condur de cât îl făcuse până
atunci. Adunarea deveni tăcută, religioasă. Oratorul se
ridică sus şi arată chiar cum trebuia să se facă nodul,
şi iată că sutele de dame din Areopag, încântate de noua
născocire, ridicară câte un picior pe scaun şi încep a-şi
face nodul la condur conform ultimei invenţii. In urmă
adunarea se împrăştia fericită de o aşt-fel de şedinţă.
Dar grecii nu le mai lăsară să se ocupe de afaceri.»
Dorinţa de a plăcea, de şi mai limitată, există şi la băr
bat. A fost încă timpuri unde ea luase proporţii extra
ordinare. Un Enric I dormea noaptea cu mănuşi par
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fumate în mâini, ca a doua zi să aibă mâinile parfu
mate. Unii purtaű pietre scumpe, perle în per, bu
chete, pene,—imagină a uşurinţei lor, zice un scriitor.
A plăcea nu. e însă întregul ideal al femeei, şi nu trebue să fie. Dacă recunoaştem că una din trebuinţele
cele mai adinei ale firii ei este de a încânta, de a fer
meca, şi dacă această trebuinţă e ca un foc lăuntric
ce nu părăseşte pe îemee de cât odată cu moartea,
scopul unei asemenea porniri e mai cu seamă ca să
determine, ca să complecteze înfăţişarea supremă a fe
meei, înfăţişarea de soţie, de mamă. In această ultimă
înfăţişare a ei, ea are a-şi alătura un alt ideal, idealul
unui cămin fericit, încălzit de privirile soţului, de pri
virile copiilor sëï, cari trebuesc crescuţi de densa, şi
ridicaţi, ca oameni, cât se poate mai sus. Ce poate fi
mai măreţ, mai scump, mai sublim pentru o femee de
cât idealul de a face din un copil, un lăstar fraged, care
azi nu-i încă nimic, dar care mâine—atârnând in cea
mai mare parte de la ea—va putea fi un om mare, o
celebritate, poate un geniü, în tot caşul un om de inimă.
Acest al doilea ideal din nenorocire e mai puţin înplântat în sufletul femeei noastre. De aici câte rele nu
decurg? Mai întâi, scăderea moravurilor de care ne
întreţinem aci. Un exemplu, doue, din vêrful scărei
societăţei aii fost prea destul. Se ştie în adevër, că
nimic nu e- maf puternic în societate de cât spiritul
de imitare; el face proseliţî inconştienţi în masă. E
destui ca un om, o femee superioară, într’un oraş oare
care, să facă ceva într’un sens, pentru ca toţi din jurul
lui să'i imiteze. Lucrul se vede mai bine în literatură.
La noi Eminescu duce după el legate atâtea nume.
Aceasta din causă că Eminescu a'plăcut unora la în
ceput ; cei indiferenţi şi inconştienţi cari alcătuesc
majoritatea s’aü luat după cei de’intâi, şi aşa s’a sta
bilit stilul poetului Eminescu ca un despotism literar.

21

In societate asemenea, maï ales când nu e destulă
putere de judecată individuală dé voinţă hotărâtă, de
caracter. De aci decurge apoi greutatea căsătoriilor
contimpurane. Câte fiinţî fragede nu staii astazî cu
anii în aşteptarea ursitei ce nu se zăreşte, şi cărora
cu toate acestea suflul cald al primăverii vieţei
le cântă in auz atâtea melodii misterioase, le înflo
reşte în-privire atâtea vise şi năluciri dulci, atâtea sen
timente radioase şi îmbătătoare ? Nimeni nu li bate la
uşe, fiind-că pe de o parte, cerinţele societăţei sunt cu
mult peste puterile bărbatului, iar pe de alta, el n’are
a priori încrederea în fericirea căsătoriei, nu’i insuflă
nimeni şi nimic, această fericire. Ce’i remâne dar băr
batului, decât să nu se însoare ? Neîrisurându-se, cum
e societatea de azi, lui puţin îi pasă, nimeni n’are să-i
ceară socoteală de fapte, din potrivă, îşi face chiar o
laudă din numărul victimelor sale. Femeea însă plă
teşte toate greutăţile situaţiei şi pe cele ale natúréi
şi pe cele ale societăţei. Dacă e la locul ei, nu nu
mai că nimeni - nu ţine seamă de sacrificiile ei, de
luptele interne, cari se sfârşesc adesea cu boale incura
bile şi cu nebunia, dar încă o şi rîd ca pe o fiinţă
desmoştenită de noroc şi frumuseţă. Dacă cade, lu
cru ce se întâmplă mai tot deauna, toată lumea o în
vinovăţeşte, plus pedeapsa natúréi. Din ce pricină pri
mordială toate acestea ? Din pricină repet, că căsătoria nu
inspiră nici o încredere de bine. Şi de ce nu inspiră
nimic? Fiindcă femeia n’a avut timpul trebuincios ca să
cultive viaţa de interior,focarul intim al familiei, sub noul
aspect al vieţei occidentale, şi să facă din el un paradis,
la care să privim cu dragoste şi rîvnă. De aci resultă încă
despărţirile numeroase de la noi, cari întrec cu mult
proporţia din alte state, aruncând pe soţ şi soţie de
cele mai multe ori la voia întâmplării. De aci résulta
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mai cu seamă despărţirile de inimă, atât de nume
roase între soţi, cari de şi căsătoriţi de formă, sunt
însă despărţiţi de fapt, găsind amândoi drumuri
cotite. Şi dacă cel puţin in aceste drumuri cotite ar
fi un sentiment, o pasiune ! Dai1 nimic, absolut nimic.
Dovadă e că la noi nu se na'şte nici un roman de pa
siune. De aci resultă apoi nişte copii desmoşteniţi
sufleteşte, friguroşi, fără inimă, fără entusiasm, fără
caracter. De aci resultă în sfârşit ruina cea mai de
căpetenie a poporului nostru.
Femeea care, ea mai ales e datoare a întreţinea căl
dura căminului, cum întreţineau odinioară vestalele fo
cul sacru, fiind singură înzestrată cu adevărata comoară
a iubirei, nu ştie, n’aredestulă conştiinţă de această co
moară din inima ei. Un scriitor francez, un profund cu
noscător în materie 1 găsea, acum 25 de ani, că pricina
decăderii mo'ravurilor în Franţa era ignoranţa femeei:
«Instrucţia, zice el, e o legătură între soţi, ignoranţa e
o barieră. Ignoranţa aduce cu ea mii de greşeli, mii
de rătăciri pentru soţie. De ce femeia francesa e trudită
de urît? Pentru că e ignorantă. Pentru ce cheltueşte ea
cu juvaerurile câştigul de pe o lună a bărbatului ei?
Pentru că e ignorantă. Pentru ce târăşte pe bărbat cu
ea, bolnav saü obosit pe la baluri şi petreceri? Pentru
că e ignorantă, pentru că n’are judecată, pentru că lu
mea senină, luminoasă a inteligenţii îi e închisă ; ei nu-i
rămâne decât lumea deşărtăciunei ş’a desordinei, şi
cutare bărbat, care rîde de ştiinţa, de instrucţia fe
meei, ar fi fost poate scăpat prin ea.de desonoare.»
—Francezul, credea că pricina relelor ce bântuia su
fletul femeii franceze, acum un sfert de veac, era igno
ranţa; noi credem că la noi aceste rele isvorăsc mai
1. E Legouvé,
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mult din lipsa unei creşteri de familie, din lipsa totală
a unei ştiinţe educative în şcoalele noastre.
Direcţia de astăzi a instrucţiei femeei la noi, de şi
bifurcată duce la acelaşi poverniş. Instrucţia supe
rioară, a pensioanelor străine, deschise numai familielor cu dare de mână, face, de cele mai multe
ori din femeea noastră o aşa numită femee de lume,
care, fiind mai adesea lipsită de educaţie, nu e decât o
fiinţă ce ştie să facă cu ochiu întregului univers, să
se îmbrace în rochi de mătasă, cu flori şi dantele, să
se decolte cât se poate de mult, să-şi arate subţioara
şi sinul şi s’asculte prostii şi insulte sub numele de
complimente.—De altă parte,instrucţia şcoalelor noastre
publice, deschise obştei, face din femeea noastră o pro
letară intelectuală. Deunăzi erau 300 de fete, cari con
curaţi pentru 30 de locuri de profesoară, la anul vor fi
600 pentru 15 locuri, şi aşa mai departe. Acest corte
giu de sute şi mii de fiinţe palide şi tăcute, odată
declasate ast-fel, sunt pierdute pentru societate. Prin
urmare, amêndouë căile înveţăturei actuale duc la ace
iaşi tristă respîntie de execuţii sufleteşti.
In contra acestui curent credem noi că a sosit timpul
să ne gândim cu toţii. Costache Negruzzi, întrebat
într’o zi de un răzaş chiabur şi de soţia lui, cari vo
iau să-şi procopsească fata, ce trebue să facă cu Aniţa
lor, li respunse : «Aniţa Dv. mătuşio, în loc de fran
ţuzeşte, va înveţa gospodăria de la maică-sa, va ajuta
bărbatului sëü la muncă, îşi va creşte copiii şi va fi
mamă bună, soţie bună şi fiică bună». Direcţia ce ni se
pare nouă ca cea mai nemerită şi cea mai sănătoasă tre
bue să fie cam în sensul cuvintelor valorosului scriitor,
adică in preocuparea tuturora de a da femeei române
ştiinţa, dragostea şi înţelegerea vieţii de familie cu în
treaga gamă a sentimentelor fireşti ce o alcătuesc : amo
rul filial, amorul patern, amorul conjugal, amorul fra
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tern.—De a căuta s’o întărim ca fiinţă, ca individ, spre a
avea în ea însăşi norma de conduită în lume şi a nu fi
nevoită in ori ce împrejurare să ceară protecţie.—De a
o pune în stare să cunoască însuşirile ce deosebesc
pe o fiinţă omenească distinsă, şi de a nu se lua după
lucruri exterioare, după ridicula vanitate a hainei, ci
după calităţile sufletului nostru ce nu ne pot părăsi
până la moarte, ca inteligenţa, talentul, demnitatea şi
onoafea omului ; — de a o face să vază în familie o
mică societate în care ea ca mamă trebue să respundă
la mai toate cererile : medic, legist, profesor, poliţie sa
nitară, etc., să fie ea singură in casa ei, şi la trebuinţă
să facă uz de aceste ştiinţe, ce le a primit ca educaţie
casnică şi care trebue să fie superioară educaţiei ce
primeşte pentru societate. Femeea întăreşte copilul
sëü pentru a trăi în lume ; ea ştie particularităţile de
corp şi de suflet ale copilului sëü şi’l pregăteşte ast-fel
ca individ. Căci statul, cum am mai zis, nu se gân
deşte la individ, el se gândeşte la societate, la legi ge
nerale, cari sunt adesea contra individului, mai ales
contra celui nepregătit de acasă pentru luptă. Câţi nu
sunt sfărimaţi în lupta ce o deschide statul între indi
vizi? La scoală, în slujbe, pretutindeni : concurs, luptă,
chin, în care cad cu miile. Cu un cuvent, să căutăm a
înarma lemeea, întărind ceea ce e bun în firea ei şi slă
bind ceea ce e rëü. Şi in aceasta să ne uităm bine la ceea
ce se face astă-zi aiurea, dar să privim nu la suprafaţa
lucrurilor, ci mai adènc. Mai acum cât-va timp se con
stata la Berlin un început de decadenţă a moravurilor
casnice, atât de tradiţionale în rasa germană, şi o parte
din oamenii chemaţi a studia căuşele, au fost de pă
rere că rëul vine din prea multa vreme ce se dă stu
diului în scoale. Ei au opinat ca fetele de la 9 ani în
colo să n’aibă decât 2 ore de studiu pe zi, iar restul să
şe ocupe de cele domestice. Cei ce erau de ideia această

erau oameni înveţaţi şi din ceî mai mari patrioţi ger
mani. Lucrurile se petreceaü, cum vedeţi, în Germania
unde nediscutabil femeea are plantat în suflet, ca lucru
sfint, sentimentul familiei, şi unde de şi crescută în
acelaş spirit de libertate ca şi femeea engleză — fiind şi
ea singură în strade, absolut singură,—totuşi e aşa de
puţin încercată.
In ziua în care femeea română va înţelege aceasta,
va ridica nivelul societăţii noastre, va da avênt la fapte
mari naţionale, va înălţa literatura, înălţând idealul
poeţilor, va scoate teatrul din decadenţa şi indecenţa
în care se află astăzi, va spori activitatea socială a băr
batului, luând parte la suferinlele lui — fericire imensă
pentru bărbatul timpurilor moderne, strivit de greaua
luptă a existenţei, — va şti să fie cu adevărat lu
mina, căldura, pacea şi bucuria căminului domestic.
Dar atunci femeea română—alăturându-şi şi calitatea
aceasta Ia mënunchilor calităţilor cu care a înzestrat’o
atât de generos natura, —va fi cu adevărat un în
ger, o fiinţă cerească. Pentru primirea ei în mijlocul
nostru va trebui deci o pregătire vrednică de un ast
fel de oaspe ; atât practica vieţii cât şi bărbatul vor
trebui să se schimbe, să se reînoiască în bine. Ya trebui
în locul întâi ca sentimentul iubirei femeei să fie res
pectat, considerat el ca primul principiei al căsătoriei, şi
nu cum facem astăzi, când împingem pe femee fie pentru
bani, fie pentru nume, după un om, care n’a făcut să
’i bată inima nici odată. Ya trebui apoi, ca bărbatul, odată
ce femeea îi va procura singură plenitudinea sentimen
tului căminului, să-i dee şi el ei dreptul de a fi singură
in mintea şi inima lui, de a lăsa deprinderile rele şi
de a nu mai crede că fisiologia corpului sëü e escepţională, după pilda luată din scara auimalică. Fidelita
tea e un apanaj al instinctului de societate a omului,
a acelei vieţi frumoase şi dulci împărţite între doue
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fiinţe ce complectează o unitate socială : perechea de
oameni însuraţi, care se aparţine, care îşi împărtăşeşte
bucuriile şi întristările, care se reazimă între sine şi pe
care unitate socială n’a realisat’o ast-fel de cât numai
omul pe pământ. Va trebui ei singur să iubească şi să
schimbe vechea formulă din dreptul civil «bărbatul datoreşte protecţia femeei, femeia supunere bărbatului», in
o formulă mai frumoasă, mai echitabilă şi mai puter
nică : «Soţii îşi datoresc iubire unul altuia». Să nu uităm
că amorul e fundamentul familiei, pe care se bazează
societatea, şi că e în firea femeei de a da toate comorile
din lume,toate gloriile pe un singur moment de dragoste
adevărată. «Cartea în care voeşte să scrie ea, singura
carte e inima omuiui, în care voeşte să scrie cu litere
de flacără ca să nu se mai şteargă nici odală».

