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HISTORIA DÁ PROSTITUIÇÃO

QUARTA PAHTE
os SÉCULOS XVIII E XIX

CAPITULO I

SUMMARIO

Ainda a gente ila Egreja no século xvni.— Escândalos clericaes.— A mordacidade de Vollaire.— O philoso-

|ibij Rõuss au.— Diário da policia, ou quadro dos costumes no reinado de Luiz xv.— Extractos das averiguações do

scnlior de Sartines.—A rainha.—A sua ternura conjugal.—As suas maneiras.— Os seus costumes Íntimos.— .A duqueza

de Boufllers.— Singular condição exigida a um amaute.— A casa da rua Cadet — Maurício de Saxonia.—Adriana Le-

i-ouvreur.— O regimen cálido.— O cynisrao na garrafa.— A favorita era menos fria do que se pensava.- A condessa

d'Esparbes.— Aventuras d esta condessa.—As suas mãos.—As festas da Dubarry.—Refoima nos costumes da 0[iera.

—Os grandes senhores.—Kesumo do reinado de Luiz xv.

ERMiNÂMOS O terceiro volume d'esta obra com a pintura fiel de

corrupção dos costumes ecciesiasticos desde os antigos tempos até

ao século xvii, e dissemos, seguindo conscienciosamente a opi-

nião da historia, que chegara emfim o momento do clero se en-

vergonhar das suas torpezas, e de começar a pensar n'uma re-

forma, exigida, em primeiro logar, pela própria natureza da sua missão, e em
segundo logar, pelos progressos da moralidade social.

Esta reforma, porém, só começou a sentir-se no reinado de Luiz xiv.

Apesar das riquezas corruptoras dos bispos, os seus costumes feriam

certamente dado alguns passos a mais para a perfeição, sem o escândalo da

oôrte de Filippe d'Orleans, Regente de França. A Regência, porém, contami-

nava tudo quanto a rodeava.

Já falíamos bastante do infame Dubois, e não repetimos n'cste logar o

seu nome, senão para dizermos que, sè a sua elevação ao cargo de primeiro

ministro foi a vergonha do príncipe que governava a França, a sua elevação

ao cardinalato cobriu de ignominia a corte de Roma, que acccdeu a esla ab-

jecção.

Entre os bispos francezes, não se levantou um único protesto. JNinguem
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disse cousa alguma contra a deshonrosa admissão daqueile miserável ás mais

altas dignidades da Egreja, e este silencio lançou uma nódoa indelével sobre o

episcopado francez, nódoa que a historia ahi deixou eternamente patente, na

sua justa indignação.

Imagine-se, em vista d'isto, o grau de servilismo e de degradação a que

o clero havia cliegado. Se tinha ainda alguma vitalidade e pertinácia, era ape-

nas para vãs praticas religiosas, para argucias dogmáticas, para puerilidades de

etiqueta; e calava-se cobardemente, ao tractar-se de defender a honra da

corporação

!

Três bispos houve então, entre os quaes, dizemol-o com magua, entrava

o illustre Massillon, que se aviltaram, prestando o seu sagrado ministério á

consagração de um homem a quem o Regente tractava publicamente, e com

razão, de pulha, tunante, patife e preverso ! Este grau de abjecção dá bem a

conhecer a corporação dos prelados francezes n'essa épocha. Não pode haver

bons costumes, onde falta enérgica abnegação para os deveres, e uma forte in-

dignação contra os actos criminosos, n'uma palavra, onde os escândalos eram

sempre tacitamente approvados.

Dubois encontra entre os bispos da corte cúmplices e servos dedicados.

Entre os primeiros devemos ennumerar o jesuita Laíileau, que foi bispo

de Sisteron e seu agente em Roma. Eis o que o padre Tencin escrevia a seu

irmão, a respeito d'este bispo jesuita:

«O bispo de Sisteron foi d'aqui, doente de venéreo, provavelmente para

se fazer curar no campo.»

Duelos diz também nas suas memorias.

«O jesuita Lafiteau foi um dos instrumentos que o cardeal Dubois em-

pregou com maior êxito. Conhecia-o apenas como um patife e como tal o es-

timava; fel-o bispo para o retirar de Roma, onde soubera que Lafiteau pagava

ás suas amantes e consummia em outros prazeres o dinheiro que eile lhe en-

viava para distribuir em casa do Papa, quando se tractava de fazer o ministro

de Regente cardeal.

«Lahteau tinha o caracter de um creado de comedia. Patife, descarado,

libertino, não podia dizer-se bypocrila, mas era muito escandaloso. Não pôde,

ainda assim dizer-se que dispendesse em prazeres todo o dinheiro que havia

recebido para apressar a promoção de Dubois á dignidade de cardeal. Parte

d'esse dinheiro distribuira-o elle pelos crcados do Papa, mas esperava colher

o fructo d'essas despesas, c assim, pensava em fazer-sc também nomear car-

deal.»

I.aliteau fora encarregado de persuadir o Regente a que nomeasse seu

primeiro ministro a Dubois. Apenas começara a assestar as suas baterias n'este

sentido, o Regente, percebendo o lim das suas palavras, interrompeu-o logo

e disse-lhe

:

— «Que diabo desc-ja o teu cardeal ?»

— «Meu senhor, .se vossa alteza permitte, eu ...

«

— «Ouve, homem ! Não sabes (juo cu lhe tenho concedido tudo quanto

me pede !»
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— «E verdade, meu senhor, mas elle quer o lilulo de pruneiro ministro.»

— «E teria tempo por isso?»

— «Não comprehendo o pensamento de vossa alteza.»

— «O cardeal é um poço de sypliilis e não dura seis inezes. l)isse-m'o

Chiracl. . .

»

— «E certo o que vossa alteza assegura?»

— «Certíssimo! Vae tu mesmo perguntai-o a Chirac.»

— «N'esse caso atrevo-me a aconselhar uma cousa a vossa alteza.»

— «Falia !. . .»

— «Digne-se vossa alteza nomealo primeiro ministro, e assim se verá

para sempre livre do importuno. É até muito possível que esta nova dignidade

lhe apresse a morte.»

O cardeal de Polignac, conhecido pelas suas negociações, pelas suas in-

trigas politicas c galantes com a duqueza du Maine, polo seu talento, pelo seu

poema, intitulado a An/i- Lucrécia, era um grande dissipador, amável para

com todos, excepto para com os seus credores, a quem nunca pagava. Morreu

cheio de dividas, e merece ser collocado entre os prelados mais immoraes da

sua cpocha.

Quando Luiz xv assumiu as rédeas do governo, o episcopado francez

continuou na mesma vida de immoralidadese torpezas, tendo apenas mais cui-

dado em não dar nas vistas. A policia, nas suas minuciosas pesquizas, só com

grande trabalho conseguia descobrir os seus extravios. Os prelados, que iam

de carroagem visitar as damas galantes, não podiam ser descobertos por agen-

tes de policia que andavam a pé. Um d'estes agentes, em 1760, encarregado

de espiar o bispo d'0rleans, que se dirigia no seu coche ao arrabalde Mont-

martre, dizia no seu relatório :

«Como estes senhores andam de carroagem e a trote rasgado, seria mis-

ter dispor de outra carroagem para os espiar, único meio de lazer pesquizas

com bom resultado.»

Este bispo d'Orleans, segundo corria em Paris, tinha por sua conta uma
formosa bailarina da opera, chamada a Guimard.

Outro relatório policial falia do padre Brie . . . , também vigiado pelos

agentes do chefe da policia, e que provavelmente é o mesmo que pouco depois

foi arcebispo de Sens e cardeal de Lomenie. Eis o que se Ic a respeito do ci-

tado bispo d'Orleans, a quem a marqueza de Pompadour fez dar a folha dos

beneticios

:

«A marqueza preferiu-o, por isso mesmo que o suppunha neutral em ques-

tões de politica, e por saber, graças á policia, que este prelado recebia rapa-

rigas da rua de Saint-Honoré, com as quaes celebrava orgias. Ha sempre uma
analogia singular entre a amante de um rei e um prelado d'este género.

—«Será possível, perguntava a marqueza ao chefe de policia, que o bispo

fosse surprehendido com uma rapariga?

—«Com uma? replicou o magistrado. Eram pelo menos sete!»

Os espiões da policia conseguiram também descobrir as intrigas do bispo

de Liége com a certeza Deschamps.
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Souberam que o prelado dispendia prodigamente com esta prostituta os

seus rendimentos ccciesiasticos, que a installára principescamente, e que ella,

apesar de tantos extremos, zombava cruelmente do bispo, chamando-o o sen

solideo, enganando-o a cada passo. Um dia até, mostrando os seus ricos apo-

sentos ao senhor de Sal..., oflicial suisso, seu amante, dissera-lhe

:

—«Um beijo mais ao meu solideo pagará tudo isto com usura!. .'.»

Outras relações policiaes faliam das proezas libertinas dos bispos d'Or-

leans e de Crasse com uma tal Chavasse.

Monsenhor de N..., bispo de Lescar, é alli mencionado também pelas

suas relações galantes com a senhora D. . ., esposa de um conselheiro do par-

lamento de Pau.

O príncipe de R.. ., coadjuctor do arcebispado de Strasburgo, vendeu

muitas das suas terras para pagar as dividas da senhora de Fleury, sua

amante.

Monsenhor Rop. . ., bispo de Senlis, tinha relações illicitas com a con-

dessa de Romain.

Outra informação policial, de 3 de julho de 17oo, falia do bispo de La-

vaur. Ao mesmo tempo, menciona um homem, que desempenhava a seu lado

o mesmo papel de Dubois junto do Regente. Conta que este homem fez subir

uma vendedora de fructa á camará do prelado, relata o que se passou entre

ambos, e diz o dinheiro que ella recebeu.

Alguns outros bispos, e sobretudo os que sem necessidade abandonavam

as suas diocezes, para passarem longas temporadas em Paris, entregavam-se a

eguoes excessos.

Devemos mencionar, como digna e honrosissima excepção, o bispo de

Marselha, Henrique Francisco Xavier de Belsunce. Este prelado, apesar de ter

sido educado pelos jesuítas, foi extremamente virtuoso, expondo milhares de

vezes a vida para soccorrer os desgraçados habitantes d'aquella cidade, du-

ramente atlribulados pelo flagello da peste. Pope celebrou nos seus versos a

virtuosa abnegação d'este bispo exemplar.

A policia, como lemos dito, tinha a pesada tarefa de investigar dia a dia

o nome das pessoas que costumavam visitar as casas de prostituição, e de des-

crever minuciosamente a natureza dos prazeres que essas pessoas alli iam pro-

curar.

De tudo isto se faziam relatórios, verdadeiros processos verbaes, e esta

collecção de obscenidades era diariamente olíerecida ao rei, que se divertia

muito a lel-a, porque encontrava n'ella exemplos de corrupção, próprios para

justificar a sua.

O anicbispo de Paris, por certo mais inspirado pelo zelo do seu minis-

tério do que por uma vergonhosa curiosidade, quiz também imitar o procedi-

mento do monarcha, e por isso pediu que lhe fosse enviada copia dos proces-

sos formados contra os .sacerdotes, surprehendidos em flagrante delicio.

listas copias levam-nos naturalmente a fallar neste logar das informa-

ções policiaes relativas á (juarta classe, a dos ecciesiaslicos subalternos. Exer-

eia-sc sobre esta classe uma vigilância muito mais rigorosa, (jue sobre as pes-
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soas pertencentes aos outros estados. As mulheres que tinham casa de prosti-

tuição eram obrigadas a dar á policia uma relação exacta das pessoas que fre-

quentavam os seus estabelecimentos, e quando um padre ou um frade alli se

apresentavam, deviam immediatamente avisar um agente da auctoridade, que se

apressava a ir perturbar os prazeres pagos adiantadamente, fazendo solTrer um
interrogatório minucioso áquelles desgraçados, que cheios de confusão e ver-

gonha, eram a um tempo assaltados pelo receio de serem perseguidos, e priva-

dos dos prazeres a que aspiravam.

O sacerdote, encontrado em tão desagradável situação, podia perfeita-

mente dizer ao arcebispo :

— «A continência que vossa eminência me impoz é superior ás minhas

forças. As leis da natureza são mais antigas e mais imperiosas que as dos ho-

mens, e que as dos sacerdetes que quizeram distinguir-se affectando uma per-

feição que é impossível.»

E poderia também perguntar aos agentes de policia:

—«Com que direito attentaes contra a liberdade de um cidadão? A mi-

nha acção pôde ser censurável, mas está longe de perturbar a ordem publica

e não ataca qualquer interesse particular. Vós auctorisaes as prostitutas a se-

duzirem os transeuntes, e eu cedi a uma seducção de que sois cúmplices. Quem
é aqui o mais culpado ? O que arma continuamente laços á innoccncia, ou o

que se deixa seduzir? O que provoca ao crime para se vér auctorisado a cas-

tigar, ou o que cede á provocação ?»

Não pretendemos com isto fazer a apologia da incontinência dos eccle-

siasticos, mas sim censurar a policia, que commettia a perfídia de castigar um
delicto, de que era a primeira culpada.

Sem nos determos no mérito d'estas formas de processo inquisitoriaes,

diremos que a revolução tirou a lume segredos condemnados a eternas trevas,

proporcionando á historia dos costumes numerosos e precio.sos materiaes, en-

tre os quaes se distinguem duas recopilações, cada uma em dois volumes, e

intituladas Im Chasteié dn Clergé dévoilée e La poUce de Paris déwilée. Na

primeira, consagrada exclusivamente ao clero inferior, encontra-se uma grande

quantidade de processos verbaes e de noticias, relativas áquelles que a policia

havia encontrado nas casas de prostituição. Na segunda, ha também extractos

de um grande numero d'estes importantissimos documentos.

A primeira recopilação, que abrange o período de l7o4 a l7o6, men-

ciona duzentos e seis ecciesiasticos, entre os quaes quatorze frades, surprehen-

didos em flagrante delicto. A segunda, que comprehende apenas um anno, o de

1760, contém cento e dois extractos de relatórios, a respeito de outros tantos

ecciesiasticos, encontrados em idênticas circumstancias.

O auctor deixou de mencionar muitos, declarando qne para não fatigar

os seus leitores com uma serie de noticias uniformes, omittiu em grande nu-

mero.

N'outra parte, confessa que deixou de contar 93, e entre os frades en-

contrados nas casas de prostituição, os franciscanos eram os mais numerosos,

apparccendo o nome de 18 nos annaes da policia. Devemos declarar que nas

UlSTOhlA UA PaOSIlTUlÇÃO. ToMU IV — FOLBA 2.
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suas excursões aos antros do vicio, estes frades se associavam ordinariamente

com alguns dos seus coilegas e até mesmo com leigos.

A o de novembro de 1763, o padre G. . ., outro frade da sua ordem e

um leigo, foram surprehendidos em casa de uma prostituía chamada Rosália.

Outros três franciscanos e um agostinho foram-no egualmente n'uma es-

talagem dos arredores de Vincennes com uma mulher chamada também Ro-

sália. O mesmo succedeu a cinco carmelitas calçados ou descalços, e aílirma-se

até que um d'elles, chamado Elyseu, era o famoso pregador d 'este nome. Fosse

ou não fosse, o caso é que um carmelita, chamado Elyseu, passou três quartos

de hora com a Leroy, e foi surprehendido n'um café, a beber depois da meia

noite com um cocheiro.

A policia encontrou também n'uma orgia onze agostinhos. Um d'elles

era o padre Simão Bonical, surprehendido pela policia a 18 de junho de 1760

com Préville, Luiza e Sophia. Este frade unia a baixeza á libertinagem, e para

conquistar a protecção da policia, ollereceu-se para ser espião do seu con-

vento.

—«Submetto-me ao senhor chefe de policia, disse eile, e prometto tor-

nar-me útil em tudo quanto de mim dependa para lhe dar todas as informa-

ções que pretenda a respeito da casa em que sou professor de theologia.»

O reverendo P. Fabre, religioso do convento dos Grandes Agostinhos,

que era o fornecedor dos prazeres do marquez de Porluis, descobriu uma for-

mosa rapariga, filha da viuva Boisselet, maradora na rua de Saint-Thomas du

Louvre, e ofí'ereceu-a ao marquez.

Os conventos de minimos, de theatinos, de celestinos e de antoninos não

offereceram senão dois individuos, que cedessem á tentação, ou aos costumes

luxuriosos.

Entre os frades da Mercê, só houve um delinquente, e outro entre os

jesuitas, mas em compensação houve seis bernardinos, cinco benedictinos e

sete dominicos. Além d'estes, cinco capuchinhos, dois dos quaes, tendo-se reu-

nido na taberna do Cerf-Montant, havia limitado os seus prazeres a uma única

prostituta, chamada a Morin. Outro capuchinho, chamado o padre João Ba-

ptista, foi encontrado cora duas rameiras n'uma casa da rua Fromenteau. Os

três actores haviam-se despojado das pompas d'este mundo, ficando reduzidos

ao estado da natureza, quando o agente de policia Clicm e o inspector Meus-

nier foram perturbar o mysterio.

Um ermitão c um irmão da doutrina christã foram também surprehen-

didos como estos últimos, na mesma nudez paradisíaca, em companhia de duas

Evas pcccadoras. Citam-se também, encontrados no mesmo estado, dois sacer-

dotes conventuaes da ordem de S. João de Jerusalém, oito cónegos regulares

de Santa (lenoveva e dois cónegos regulares da ordem de Santo António. Entre

estes últimos, foi apanhado o padre Bernardo da abbailia de Santa (icnoveva,

e dois cónegos regulares da ordem de Santo António.

Eis o que, a respeito d'este religioso, conta a dona de uma casa de pros-

tituição :

«No primeiro de agosto de I76á, perto das oito, o reverendo padre Ber-
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nardo, da abbadia de Santa Genoveva, veio só a minha casa. Ceiou e deitou-se

e pediu duas prostitutas, das ijuaes não chegou a servir-se, porque eu man-

dei-o revistar antes de lh'as dar, receiando que tivesse alguma enfermidade

galante, o que não o impediu de beber muito Borgonha e Champagne, e de

ceiar com extraordinário appettile. Tudo isto lhe custou seis luizes e meio.

«Em seguida, resolvi-o a entrar em curativo com o senhor Ponce, meu

cirurgião, a quem prometteu quarenta escudos e três libras por visita, porque

vive muito longe do nosso bairro.

«É preciso confessar que os frades não tèem muita consciência. Cuidam

muito pouco da sua saúde c da das mulheres com que teem relações.»

Outro caso curioso :

N'uma declaração datada de 26 de outubro de 1767:

«Eu abaixo assignado, Honorato Régnard de edade de cincoenta e três

annos, cónego regular da ordem de Santo Agostinho, e procurador da casa de

Santa Catharina, declaro que o senhor Marais me encontrou em casa da S.

Luiz na rua du Figuier, á qual fui hontem de motu próprio, para me divertir

com a Félix.

«Primeiramente fil-a despir de todo, e comecei a apalpal-a com a mão

envolvida na minha capa.

«Hoje mesmo, antes de passar o presente, também estive na mesma casa

a divertir-me com a dita Félix e com a Júlia, sua companheira, as quaes me

tiraram os meus hábitos sacerdotaes, e me vestiram de mulher, pondo-me

carmin e seios postiços. O senhor inspector encontrou-me n'este estado.

«Declaro mais que já de ba muito tempo tinha este capricho, e que nunca

o poude satisfazer até agora.

«Em testemunho do que, assigno a presente declaração, que contém a

expressão da verdade.

«(Assignado) Honorato Régnard.—O commissario, Muhel.—O inspector,

Marais. »

Os sacerdotes seculares, encontrados nas casas de prostituição, eram nu-

merosos e podiam dividir-se em três classes. A primeira, compunha-se de ra-

pazes inexperientes, que chegando da província com algum dinheiro, e excita-

dos pelo temperamento, inflammavam-se á vista d'aquellas mulheres auctorisa-

das a sollicitar os transeuntes, e ignorando o laço que a policia lhes armava,

deixavam-se arrastar e entravam.

Entre esta primeira classe de sacerdotes, menos culpados ainda que a

policia, que procurava surprehendel-os, contava-se Jacques Ladislau José de

Calonne, que no dia seguinte ao da sua chegada a Paris, e antes de entrar no

seminário de S. Sulpicio, foi em outubro de 1763, na edade de 20 annos, a

uma casa da rua do Chantre, e foi interrompido nos seus prazeres com a Ca-

rolina pela súbita apparição de um commissario.

Era irmão do famoso ministro de igual nome.

A segunda classe comprehendia os sacerdotes mais adiantados na car-

reira dos benefícios e dos annos, que nem por isso eram mais prudentes. Entre

elles temos de citar :



i\ 2 HISTORIA

r.uilhermc de Bar, de 31 annos, deputado pela dioceze de Senlis na ca-

mará soberana do clero de França, surpreliendido a 7 de junho de 1766,

n'uma casa da rua de IJcux-Écus, com a joven Rosália.

Adriano Auberl, sacerdote da dioceze de Paris, professor do (^ollegio de

França, redactor da parte lilleraria dos Peliles Ajfiches, de Paris, e famoso

pela sua veia cáustica. A 27 de janeiro de '17.38, um commissario arrancou-o

dos braços de Júlia.

Francisco de Cliugni, esmoller do palácio, preboste da egreja de Lyon,

que tinha 34 annos, foi surprehendido com a chamada Henriqueta, pelo com-

missario de policia Mutel. Apesar da sua conducta, pouco exemplar, este pa-

dre obteve o bispado de Riez.

Pedro de Gailon Francesqui, doutor da Sorbonna, vigário geral do bis-

pado de Viviers, de 31 annos, foi encontrado na rua de Chantre com a cha-

mada Dorina.

João José Joaquim de Gobriache, vigário do arcebispado de Sens, de

edade de 36 annos, surprehendido na rua de Saint-Nicaise, com as jovens Ma-

ria-Anna e Manon.

João Monzin, grande arcediago de Bazas, de 43 annos de edade, foi sur-

prehendido n'uma casa da rua Mazarin com Margarida Leclerc, de 18 annos

de edade.

Luiz João Francisco Rivière, chanceller de Saint-Merry, capellão da

rainha, de 40 annos de edade, na rua Platrière, com Maria C.hanterenne, de

14 annos.

Miguel Angelo de Chastelane, pregador do rei, de 33 annos, encontrado

na rua Mazarine, com duas raparigas, Catharina e Leonor.

Passemos agora á terceira divisão, a que já noutro logar nos referimos.

Compunha-se esta classe de peccadores endurecidos no vicio, aos quaes a edade

não conseguira destruir os maus hábitos. D'estes foram descobertos

:

Gaspar Bardonnet, bacharel da Sorbonna, antigo capellão do rei, de 55

annos de edade, perturbado nos seus prazeres grosseiros, n'uma casa da rua

Pagevin, em companhia de uma prostituta chamada Isidora, pelo commissario

de policia Mutel, e pelo infatigável mspector, que apparecia em toda a parte,

Marais.

José Maria Mocet, cónego c arcipreste da cathedral de Tours, de sessenta

annos de edade, encontrado na rua do Seine, com a prostituta Marianna.

Pedro José Artaud, preboste de S. Luiz do Louvre, em Paris, de 35 an-

nos, surprehendido na rua de l)eu\-Portes-Saint-Sauveur, com Margarida Paul-

mier.

Se quizessemos multiplicar as citaç(Jes, só tinbamns um obstáculo, o da

escolha, tanto cilas são numerosas nos annaes da policia. Accrescentaremos,

todavia, mais alguns ca.sos à nossa lista:

Um arcediago de Troycs, chamado João Baptista d'Aguesseau, que a 10

de julho de 1760, fez uma visita á rua Saint-Nicaise, onde foi surprehendido

com a joven Drumelia.

Um cónego, chamado Filippe de Saint-Constant, que com um dos seus
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auxiliares foi surprcíiendido n"uma taberna de Montinarlre, comendo na cama

entre duas mulheres, chamadas a Catinot e a Leroi.

Pôde por tudo isto avaliar-se o estado dos costumes d'aqueila épocha e

a decadência de certas instiluivões. Nos tempos bárbaros, a luxuria do clero

era completamente desaforada. Quando a civilisação progrediu, não teve remé-

dio senão cobrir-se com a mascara da hypocrisia.

Esta serie de desordens publicas, ou occultas, de que citámos numerosas

provas, demonstra bem o vicio da gente da Egreja.

Devemos recordar aqui o principio de que as peiores leis são as que mais

depressa se infringem. Os leigos de que vamos occupar-nos e que formavam a

quinta classe das informações policiaes, eram cuidadosamente vigiados tam-

bém. A única ditTerença era não serem perturbados nos seus prazeres.

A policia, multiplicando os seus agentes, não omittindo astúcias, estra-

tagemas e traições, conseguia conhecer o que todos faziam, e isto apenas para

divertir o reil Por isso cada dona de casa publica era obrigada, por imposição

policial, a reunir ao seu oíficio infame outro mais infame ainda— o de dela-

tora. Devia fazer todos os dias uma relação com os nomes d'aquelles que se

haviam apresentado na casa, os nomes das prostituías com quem tinham estado,

e o tempo que haviam passado juntos.

Eis uma d 'essas relações, feita pela Dufrene, uma das mais famosas al-

coviteiras d'aquelle tempo :

«Dia 21 de junho de 1733:

«O senhor Cot, mathematico do rei, morador em Versailles, de edade de

40 annos, casado. Entrou ás (i horas e sahiu ás 8. Teve copula com a Raton,

de casa da Hugent.

(. Dia 21

:

«O senhor de la R..., governador do palácio, cavalheiro de S. Luiz,

solteiro. Visitou Adelaide, que vive no Iki Salomão, na rua Saint-Honoré.

« Dia 22 :

«O barão de Ran . .
.

, cavalheiro de S. Luiz, de 79 annos. Visitou a cha-

mada Victoria, que vive em minha casa. Entrou ás G e sahiu ás 7.

«O prior de Sezanne, em Bric, de 3o annos. Veste-se algumas vezes de

petit-maltre. Visitou a Victoria. Entrou ás 8 e sahiu ás 9.

«Dia 23 :

«O barão de Urs..., de i-j annos, solteiro. Teve copula com a d'Arty,

que vive perto de Luxemburgo. Entrou ás sete e sahiu ás nove.

«O senhor de Crem. . ., cavalheiro da ordem da Cruz Vermelha, tenente

general do exercito do rei, irmão do senhor de Bon. . ., thesoureiro dos esta-

dos da Bretanha. Visitou a Adelaide, que vive no Hei Salomão. Entrou ás 9 e

sahiu ás 10 e meia.

«Dia 24

:

«O senhor de Ger. . ., cordão vermelho, thesoureiro da marinha, solteiro

trinta annos de edade. Viu a Victoria. Entrou ás 8 e sahiu ás 9.

«Dia 25 :

«O senhor de P. . . d'Arg. . ., veio ás 10 da noite. Esteve cora a Victoria.»
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Devemos nolar que estas mulheres não empregavam periphrases na sua

correspondência com o chefe da policia. Diziam tudo sem reticencias.

r.ontinúa o diário da Dufrene :

«Esqueceu-me na quinta feira passada, o senhor de Ser. . ., embaixador

de Portugal, de '.rinta e seis a quarenta annos de edade. Viu a Agalha, de casa

da Desportes. Entrou ás 8 e sahiu ás 9.

«Dufrene.»

Encontram-se n'estas relações numerosos exemplos da ob.scenidade e

depravação d'aquella classe de indivíduos, orgulhosos, altivos pelos seus títu-

los de nobreza, e pela sua inutilidade, e que aspiravam á infâmia dos homens

mais abjectos da sociedade. Viam-se até pessoas de educação, desempenhando

o papel de agentes de casas de prostituição, e o que peior é, de agentes da poli-

cia, com o respectivo salário. Poderíamos citar muitos testemunhos e nomes

de illustre genealogia, manchando-se no lodo de todas estas torpezas. Citare-

mos, porém, apenas uma marqueza, que vendo-se arruinada e prestes a vender

os moveis, foi oflerecer-se a uma das mais famosas alcoviteiras d'aquella épocha,

á Brissant, para ser uma das damas do seu serralho.

Milhares de relatórios d'este género chegavam todas as manhãs ás mãos

do chefe de policia, que mandava tirar um extracto do que lhe parecia mais

notável, de maneira que nada occorria em qualquer casa de Paris, de que o

rei não fosse rapidamente instruído. As anecdotas mais escandalosas eram sa-

boreadas com jubilo pelo monarcha.

Nas diversas classes da sociedade, havia a mesma corrupção. Graves

magistrados e conselheiros não temiam aviltar a sua dignidade, arraslando-a

pelas casas de prostituição. Homens da classe média e artistas arruinavam a

sua saúde e a das suas familias, procurando imitar os exemplos corruptores

da còrle.

Não falíamos ainda dos excessos da libertinagem que ultrajam a natu-

reza, d'essas uniões estéreis, ultimo grau de depravação moral. Estas predi-

lecções vergonhosas tinham, todavia, no reinado de Luiz xv, tantos partidários

como no tempo da Regência, como no tempo de Luiz xiv, como nos tempos

bárbaros. Não falíamos também de algumas mães que educavam suas filhas

para a prostituição, vendendo a sua virgindade, como se praticava infame-

mente no século xv.

As informações policiaes fornecem-nos trez exemplos d'esta deprava-

ção.

A viuva de um ollicial do rei ia todos os dias expor nas galerias do

Palais-Uoyal a lilha mais velha, e destinava a mais nova a um fidalgo. A se-

nhora Cris. . . foi a própria a levar sua filha ao príncipe de C . . em Chan-

tilly.

Outra dama, C. . . metteu sua íilha no convento das Ursulinas, da rua

de Saint-Jacques, para obter para ella, por meio de Lebel, o primeiro logar

vago no serralho do Parc-aux-Cerfs.

No reinado de Luiz xv, a prostituição chegou ao seu auge. As prosli-
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tutas attingiram um numero fabuloso. Havia perto de trinta e duas mil ins-

criptas nos registros da policia. A seducção, os exemplos corruptores dos po-

derosos, a falta de educação e de dinheiro, todas estas causas arrastavam as

donzellas ao abysmo da prostituição.

As mulheres publicas exerceriam o mais infame dos officios, se não fos-

sem excedidas em infâmia pelos homens, que não tendo iguaes desculpas, ven-

dem as suas consciências, esquecendo os seus deveres mais sagrados, para obte-

rem o favor e o dinheiro dos governantes. Estos insolentes e indesculpáveis

perdidos teriam attingido o ultimo grau da baixesa social, se não existissem

outros homens mais infames ainda: —os corruptores, porque esta deplorável es-

pécie de scelerados é mais perigosa e desprezível do que os infelizes que se

deixam corromper.

Os costumes das mulheres da corte, que serviam de modello e exemplo

ás das classes menos elevadas, eram também escandalosíssimos. Para estas

mulheres, a galanteria era o único fim.

Os laços conjugaes eram a cada passo despedaçados. A fidelidade era

para ellas uma vergonha, porisso quebravam-na sem repugnância e sem pe-

rigo. A complacência de ambos os esposos era reciproca.

Montesqnieu diz:

«Um marido, que pretendesse a posse exclusiva de sua mulher, seria

considerado como um perturbador da tranquillidade publica, como um insensato

(|ue aspirasse a gosar sem partilha a luz do sol. Entre nós um marido que ama

sua mulher, é um homem que não tem habilidade nem merecimento para se

fazer amar de outra.

«Não pretendo dizer com isto que não existem senhoras virtuosas, e até

digníssimas, mas são tão feias, que é preciso ser um verdadeiro santo para não

odiar com todas as veras a virtude.»

O duque de #*# surprehendeu sua mulher nos braços do preceptor de

seu filho. A dama, ao vèr o marido, disse-ihe com todo o descaramento:

—«Porque não estavas aqui, quando precisei de ti? Quando não tenho o

escudeiro, sírvo-me do lacaio!»

A maior parte dos casamentos eram apenas para transmiftir os bens a

um herdeiro, assim como os títulos e o nome genealógico.

Cumprido este fim, os esposos viviam como se não tivessem nenhum de-

ver, nem obrigação, que cumprir ou respeitar. Casar com outro intuito era con-

siderado como uma solemne vulgaridade. Quando do matrimonio não resultava

um herdeiro illustre, os esposos recorriam ao vergonhoso meio de que já apre-

sentamos um evemplo.

Além dos excessos da luxuria e de toda a espécie de libertinagem, as

características mais frísantes da épocha de Luiz xv, eram o luxo, o predomí-

nio da moda e a frivolidade.

O luxo era uma das mais perigosas fontes de corrupção. Havia chegado

ao ponto de ser para todas as classes da sociedade uma necessidade progres-

siva, sujeita diariamente aos caprichos da moda.

«Uma mulher que deixava Paris para ir passar seis mezes ao campo,



i 6 HISTORIA

voltava veslida de um modo Ião antigo, como se tivessem decorrido trinta an-

nos. Algumas vezes os penteados subiam, subiam enormemente, até que uma

revolução elegante os fazia descer.

«Houve tempo em que a altura do penteado deixava ficar o rosto da mu-

lher ao meio do corpo. Houve tempo em que os pés ficavam também ao melo

do corpo, porque os tacões eram uma espécie de pedestal.

«Os architectos viram-se obrigados a levantar, abaixar, ou alargar as

portas dos edifícios, segundo as variantes ordenadas pela moda.»

Este quadro, ainda que pare^-a exaggerado, é irrecusável. No tempo de

Luiz XIV, durante a Regência, no reinado de Luiz xv e até no de Luiz xvi, as

mulheres usavam um cal(.'ado com tacões de madeira, cuja altura era, pelo

menos, de três pollegadas, e além d'isso, o penteado elevava-se á altura de

um pé acima da cabeça.

Por meio d'estes artifícios, pretendiam parecer mais altas.

Usavam no rosto mouches de tafetá preto engommado, ordinariamente re-

dondas. Collocavam-nas particularmente nas faces, perlo das pregas da bocca,

6 na testa. Uma dama de gerarchia não podia ter menos de cinco ou seis si-

gnaes no rosto. As mais modestas usavam apenas três. Nunca sabiam de casa

sem levarem a caixa dos signaes, em cuja tampa havia um pequeno espelho,

para em caso de necessidade collocarem qualquer signal que tivesse cabido.

Esta moda procurava fazer sobresahir a alvura da pelle e dava brilho e

vivacidade ao rosto.

Não era este o único artificio empregado pela coquetterie. As mulheres

pintavam o rosto com alvaiade e carmim, e chegaram mesmo a pintal-o de

azul. O carmim chegou a tal abuso n'aquelles rostos, que lhes dava o aspecto

de bacchantes enfurecidas, de ébrias, estuantes de luxuria ou de cólera!. . .

O costume de pintar o rosto, costume bárbaro, ridiculo e funesto para

a própria i)elleza, conserva-se ainda hoje em dia.

Uma dama de qualidade não podia então sahir de casa sem levar no

rosto uma espessa camada de vermelhão. Ter-se-hia considerado como uma
indecencia sahir sem arrebiques.

As mascaras de velludo, que as senhoras traziam no tempo da Regên-

cia, cahiram em desuso. Os arrebiques c as manchas substituiram-nas com

vantagem. No anno de I7C0, todas as modas eram á Ramponneau, nome de

um farçante, (jue tinha uma pequena taberna nos Porcherons. Depois as mo-

das foram á grega. Uma canção d'aquelle tempo prova-o claramente.

lei, tout esl àla grecijue,

Tout est a la Rampnnneau.

Applicavam-se também estas denominações á maneira de fallar. Eis uma
anecdola, que a este respeito encontramos n'uma obra d'aquelle tempo :

«No mez de abril de ITOi, o padre Torne, pregando diante de Luiz xv

cm Vcrsailles, esqueceu-se ao começar a prédica di; fazer o signal da cruz.

O rei licou surprehendido, e manifestou o seu espanto ao duque d'Ayen, que

lhe respondeu :
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— «Sire, provavelmente o padre vae fazer-nos um sermão á grega.»

«Ouiz o acaso que o orador i-ome^asse o seu discurso por estas pa-

lavras :

«Os gregos e os romanos . .

.

«El-rei não poude conter-se. Desatou a rir, e fez perder o fio do

sermão ao pobre do pregador.»

Os lilteralos, egualmente atacados do contagio commum, não compunham
senão obras frívolas e libertinas. As musas não eram invocadas senão para

celebrar os encantos de alguma actriz, de alguma cortezã, ou de algum pro-

tector desprezível. Escreviam-se poemas a respeito do amor e dos seus gosos,

canções eróticas tão amorosas como as dos reinados anteriores, e os Merciirios

d'aquellas épochas enchiam-se de verdadeiras tolices rimadas.

Collé, e Crebillon Fils foram escriptores castos, se os compararmos com

outros muitos que prostituíram o seu talento, publicando obras obscenas, cujo

resultado devia corromper o gosto e a moral, inflammar os sentidos e tornar

odiosa á juventude a leitura instructiva. Nunca em reinado algum se vira ap-

parecer tão grande numero de obras indecentes

!

A maior parte dos homens d'aquelle tempo, e sobretudo os que aspira-

vam a distinguir-se no mundo do bom tom e da elegância, ter-se-hiam enver-

gonhado de se entregarem a occupações úteis, de moderar as suas acções e de

viverem fora daquella atmosphera de intrigas galantes. Estudavam até a ma-

neira de parecerem mais estúrdios, mais viciosos, mais infames do que real-

mente eram.

Estas frivolidades, estes meios de corrupção tinham efíeminado todos os

espíritos. As damas começaram então a padecer dos nervos. Em 1769, uma
companhia obtém a permissão de estabelecer armazéns de guarda-soes nas ex-

tremidades do Pont-Neuf, para que as pessoas desejosas de conservar a alvura

da pelle podessem atravessar a ponte ao abrigo dos raios do sol.

Para comprehender a utilidade d'aquelle estabelecimento, é preciso saber

que os abbades, raça degenerada, espécie amphíbía, que se encontrava por toda

a parte, e que não tinha importância alguma, que os petit-maitres, que os

numerosos escravos da modaemfim, não tinham para se defenderem dos raios

do sol mais do que uma cabelleira symetrícaraente penteada e polvilhada com

amido, porque o pequeno chapéu, a claque, era apenas para se trazer debaixo

do braço e não na cabeça.

Os grandes acontecimentos d'aquella épocha, o que excitava vivamente

a curiosidade de todas as pessoas, o que constituía o objecto principal de to-

das as conversações das pessoas desoccupadas, o que interessava tanto a

corte como a cidade, consistia no bom ou mau evito de uma comedia, na

publicação de algumas coplas epigrammaticas, no rompimento de algum fidalgo

dissoluto com a sua amante para se lançar nos braços de outra, nas grandes

perdas solTridas ao jogo, na apparição de alguns livros atrevidos ou escanda-

losos, que circulavam clandestina e profusamente, e finalmente, nas ultimas

modas, nas aventuras dos bastidores, dos salões e das alcovas.

Entre aquelles homens prevertidos, faltar ás leis tyrannicas e incommo-
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das da moda teria sido afirahir sobre a cabeça a infâmia do ridiculo. E esta

espécie de infâmia parecia-lhes mais terrivel que a do crime.

Este caracter de frivolidade, este estado de delírio e de corrupção phy-

sica e moral, que dominava nas classes opulentas da sociedade, e bavia com-

taminado até mesmo as bellas-artes, ncãa perdera, ainda assim, a nação in-

teira.

Uma parte sã, bastante numerosa, admitindo algumas formulas exterio-

res, resistiu ao impulso da torrente, investigou a causa da desordem das ideias

e dos costumes, e não lhe custou muito trabalho descobril-a. Esta descoberta

poz em evidencia os vicios do governo e das instituições, mas, em compensa-

ção reproduziu outros. Muitos titulares, homens de lettras e altos funccionarios

lembrarara-se de formar um club politico. O abbade Alary, discipulo do ab-

bade Longuerne, foi o creador d'este club.

As sessões realisavam-se em casa do abbade, que era o presidente. Dis-

cutia-se, liam-se memorias e relatórios a respeito de todos os assumptos depen-

dentes da administração publica. A diplomacia, o direito ecclesiastico de França,

o commercio e a historia eram discutidos n'aquclle novo areópago.

O cardeal Fleury, a principio, não se inquietou muito com estas reuniões,

limitando-se a pedir algumas vezes noticias dos seus trabalhos. Bem depressa,

porém, começou a receial-as, considerando-as corno um partido de opposição ao

seu governo, e acabou por dissolvel-as. Esta dissolução realisou-se em 1751,

mas, no emlanto, os diversos membros não deixaram de fazer germinaras ver-

dades que haviam descoberto. O Contracto social de Rousseau baseou-se nas

memorias do abbade de Saint-Pierre.

Esta sociedade inlluiu notavelmente nas opiniões do século xviii. A ve-

lha e decadente barbárie, sustentada pelo habito e pelo poder, occultando os

signaes da sua decrepitude sob as formas graciosas que tomara da civilisação,

rivalisava ainda com todos os progressos moraes, que, não tendo por appoio

senão a força da verdade, nem por isso deixavam de ganhar incessantemente

terreno. A sua marcha era lenta, mas firme e persistente. Os escriptores e phi-

losopbiis que mais se distinguiram por aquelle tempo foram, além do citado Rous-

seau, Montesquieu, Quesnay, Mirabeau, o abbade Bandeau, Voltaire, BulTon,

o marquez d'Argens, La Metrie, o barão de Holbach, Helvetius, Frèret, Bou-

langer, Dumarsais, etc, ctc.

Ouando o libertino Sartines perseguia, como temos visto, os cidadãos,

mandando-os espiar nos seus domicílios e devassando até mesmo o segredo das

suas noites, fazia-o, como dissemos, para divertir um rei mais libertino ainda,

com Iodas as torpezas e particularidades do vicio. Era assim que o devasso

magistrado ministrava a seu amo exemplos e desculpas, como se a sua aucto-

ridade e consciência tivessem necessidade d'estas desculpas!

Temos á vista o Diário completo da policia, e vamos transcrever d"elle

alguns trechos, |)or(|ue convém conhecer até que ponto pixle chegar a depra-

vação de uma cidade, onde a illusiraçào e o esplendor andavam desacompa-

nhados de (|ual(|uer ideia de moralidade ou de pudor.

É boMi mostrar em flagrante depravação os nossos antepassados, que
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muita gente hoje em dia suppuc prudentes e sensatos, e que andavam com a

bolsa na mão, de bellezaem belleza, em procura da morte que os esperava no

seio das voluptuosidades:

Cherchant, la bour.'<e en main, de beautés en beaulés,

La inorl qui les attend au sein des voluptés.

É possível mesmo que esta resurreição do passado seja profícua para

muita gente, e que a historia das faltas e erros dos avos não sejam uma licção

completamente perdida para os seus descendentes!

Nos documentos que vamos transcrever, procuraremos, quanto possível,

pôr de parte o estylo, sempre monótono e algumas vezes asqueroso, dos ins-

pectores.

Comecemos

:

«24 de agosto:— Uma tal Rose Alexandre, de la Serre, na Borgonha,

bellas formas, cabellos pretos, olhos da mesma côr, bocca grande, mas dentes

bellíssimos. Esteve por conta de M. de Mortemart, a quem abandonou, apesar

de elle a ter esplendidamente insfallada, para seguir o mosqueteiro Saint-Maire,

a um andar mobilado. l)ei\ou-o crivado de dividas. Obrigada a entrar n'uma

casa publica, encontrou-a alli o senhor de Couvre, que com 4:000 libras em-

pregadas em moveis a obrigou quasi a ser virtuosa.»

«-3/ de a(/os<o:^Christina de Foix, de Sédan, que não tinha outro de-

feito além do nariz algum tanto comprido, deixou-se roubar pelo conde de Fer-

rari, que lhe fez crer que estava gravida. O mesmo conde pôl-a em seguida

por conta de um negociante da rua de Saint-Denis, onde não estava muito bem

installada. O senhor Jasny olTcreceu-lhe accomodação mais vantajosa, mas bem

depressa se arrependeu por ella o ter enganado com um tal Tournaire, genro

do senhor Dupont, conselheiro do Chatelet.»

«7 de dezembro :—A Dubois, da Comédie Française, apesar da severi-

dade de seu pae, concedeu as primícias do prazer a um moço de café. Ver-

dade seja que este moço de café era o duque de Fronsac, que de avental e

guardanapo lhe apresentava todas as manhãs o chocolate. Em seguida, fez-lhe

a corte o marquez de Villeroi, mas como marquez, entenda-se.»

«iVa mesma data:—Martigny, bailarina, estava por conta do senhor de

Courchamp, por vinte luizes ao mez com a condição de que havia também de

satisfazer o capricho que tivera pelo marquez de Vierville. Depois dei\ou-os a

ambos, quando o senhor de Bernonville lhe ollereceu maiores vantagens.

«A menina Rave, bailarina também, apressou-se a consolar o senhor de

Courchamp, Não tinha nem uma peça de roupa branca, quando elle encom-

mendou para ella a Lempereur um par de brincos. Qaiz que sua mãe con-

cluísse a sua educação, mas ella ensinou-lhe apenas a agradar ao publico.»

«25 de dezembro:— .A Dorval, convertida em marqueza dAubiard, fez a

sua primeira campanha com um soldado que desertou por causa d'ella. Quando

se enfastiou d'este rude companheiro, fez com que lhe quebrassem a cabeça.

Entregou-se depois a uma companhia inteira d'onde desertou para seguir uma



iO niSTORTA

companhia de cómicos ambulantes. De papei em papel, cliegou até Paris, onde

o senhor Danisy, não lhe fizera ainda senão bilhetes apaixonados. Um olhar

do duque d'Orleans inspirou a um cavalheiro de S. Luiz o desejo de a tomar

por esposa. Um dia, o marido morreu, e ella recolheu-se no convento das

Franciscanas, onde ensaiou muitos maridos, sem que nenhum cahisse em ca-

sar com ella.»

«.2S de dezembro:—Genoveva de Rottemond, filha bastarda do dentista

Capron, que a havia dotado com 800 libras de renda. Sua mãe, Dumontier,

fazia todas as noites a sua partida de jogo com o doutor Saint-Lèger, que mor-

ria por entrar em jogo com a filha. Para se entreter, ia á missa. Encontrou

alli um dia Larivée da Opera, que lhe pregou o amor do próximo.»

«Madame de Montgantier recebeu os diamantes do senhor Senac. Finge

não dar pelos olhares de Vestris, que para a obrigar a reparar n'elle, finge

prestar muita attenção a Mademoiselle Lafont. Queria também caplivar o se-

nhor de Matowsch, mas o senhor Senac disse-lhe que já era bastante ter sido

armado por sua mulher.»

1 Mademoiselle (iranville não poude deixar de se deitar cora o senhor de

Joinville, que a presenteou com um soberbo coche á ingleza. Deseja, porém,

que o senhor Decaire fique no seu quarto de toilette, onde elle tem dó d'ella,

a desculpa e a espera. Apesar d'isso, sexta-feira ultima, eslava mettido na

sua cama, onde ella devia ir procural-o ao sahir de casa do senhor de Join-

ville. E este ultimo que quiz ir procural-a a casa, encontrou alli o senhor De-

caire. Nem um nem outro a tinham visto. Não se soube onde esteve.»

«A marqueza de Ségur, uma creoula que tem o pé mais bonito de Pa-

ris. O barão de Bezenval convenceu-a a vingar-se de seu marido, que não tem

senão uma das mãos.»

«O príncipe de Confi foi ferido por uma joven, a quem chamam Joani-

nha, a f . . . O príncipe eslá muito zangado contra o seu cirurgião (Uierin.»

«O duque de Tremonville dá 600 libras á Martin, bailarina, mas esta

tem um amanle que lhe dá mais. Houve quem a visse envergar um roquete

episcopal em guisa de penteador!»

«Mademoi-selle Allard fez-se pintar completamente niia por Lenoir. Toda

ã gente a reconhece no retrato.»

«O senhor Tomheuf, oflicial das guardas, tinha a seu lado a Cremille.

Queria também gosar Mademoiselle de .Mars. Este capricho cuslou-lhe um ves-

tido de seda e uma caixa de ouro. A Cremille suspeitou e foi espreitar á porta^

da rival, onde o infiel apanhou algumas series de bofetadas no meio da rua,

em pleno dia. O pobre diabo pedia perdão, prometlendo solemncmente que não

voltaria tnais átiuella casa.»

«Ella fez-lhe íissignar esta promessa, c mandou-a a Madame Mars, que

jurou também íazcr-ihe assignar outra promessa do mesmo género.»

«fj senhor de Ikizan^'ois amancebou-se com a Montenoi, que acabava de

se curar de uma enfermidade galante. E, como não podcsse dar-lhe mais de

:{00 libras por nu/., a sua amante cònsiderava-se contractada com a condição

de pulso livre.»
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«O príncipe de Nassau mandou o peitilho da camisa á Dumasnade. Foi

assim 'lue se despediu dVIla. A dama, em compensação, enviou-liie uma das

livi'll;is da espada de sr. de Froiisac.»

«Quarta-foira houve uma grande ceia em casa do sr. Beudct. Assistiu a

Gourdan com quatro das suas damas de honor. O pobre Beudet apanhou al-

gumas bofetadas por não ter maçãs para dar áquellas damas.»

«O duque de Chartres recebeu nos braços Mademoiselle Oervieux, que

nem por isso deixou de cobrar os cem luizes de milord Binzing, e os do prín-

cipe de Soubise. Para maior segurança, exige sempre dois mezes adiantados.»

«O príncipe d'Hesmin esquece sua mulher. Em compensação, sua mu-

lher esquece-o com o cavalheiro de Coingny.»

«O marquez de Louvois quiz levar ao baile a menina de Beaulieu, sua

amante. AUi pediu-lhe que o perdesse um momento de vista, porque tinha en-

contrado uma mulher honesta que gostava d'elle. Em compensação, a amante

do marquez, fez a conquista de um súbdito da Grã-Bretanha, que ficou doido

por ella.»

«O cavalheiro de Baize dormiu hontem com a senhora de fiotteville.

Ella despediu-o ás quatro horas da manhã, a pé, sem guarda-chuva, dizendo

(|uc uma mulher como ella não devia faltar ás conveniências.»

íijulia Brelant, filha de um cabelleireiro de Vaucouleurs, na Champagne,

estacionou durante muito tempo por alguns quartos particulares, quando a

Vlontigny, que tinha a honra de ser fornecedora do marechal de Duras, lh'a

apresentou. O marechal achou-a muito bonita e foi guardal-a n'um convento

em Ruelle, onde foi admittida na qualidade de sua afilhada. De quando em
quando, ia visitar o padrinho e agradecer-lhe as suas bondades.

«Elle pretendia fazer d'ella uma modista, para partilhar também os lucros

de um ai'mazem de modas, mas a ingrata casou com um adello, que prefe-

rindo Baccho a Vénus, a vendeu ao publico.»

«Maria Dasches, filha de um cirurgião, foi levada a Paris por sua pró-

pria mãe, que a andou passeando pelas galerias de Versailles aos olhos de Luiz

XV. A pequena só encontrou graça nos olhos do marquez de Villcroi, a quem

fez feliz como um rei.»

«A menina Carsout, filha de um cirurgião e de uma parteira. O cava-

lheiro de Bec-de-liévre tornou-se louco por ella durante uma hora, e ainda

tinha muito que dizer-lhe, mesmo quando já lhe tinha feito tudo.»

«Maria Francisca Daniel, de uma aldeia, perto de Nancy. Tendo desco-

berto que era bonita, apesar de ser uma simples creada de estalagem, foi para

a rua Beaureiiaire, onde se installou n'um quarto soberbamente mobilado. O

cónego Mangin, de Bazas, dividiu com ella os seus beneficios. Um mestre de

dansa, ensaiou-a para fazer parte do corpo de baile da Comédie-Française. Não

era, porém, o baile o que a seduzia. Era conhecida pelo nome de Albigny.»

«A menina Danozangues ciiamava-se anteriormente a Ilemefiances. Seu

pae, decidido a vendel-a com receio de que se entregasse ao primeiro que appa-

recesse, foi elle próprio leval-a ao marquez de Pusenat, porque lhe pareceu

ter surprehendido entre os dois olhares ternos. Este fidalgo foi o primeiro que
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lho fez as honras de 1'aris. O senhor .lambert, que não era fidalgo, installou-a

na rua d'Arbre-sec, onde o seu cabeileireiro lhe fez um filho, que passou ao

conde de la Douer. Era bonita, mas todos os seus amantes estiveram longe de

ser tão difTiceis como o abbade Dangeau, da Academia franceza, que lhe de-

volvia as cartas, quando ellas tinham erros de ortographia. A terceira carta

rompeu abertamente com ella.»

«A menina Haroir era uma pobre orphã dos arredores de Metz, e não

queria ser senão creada. Tinha, porém, muitissima graça, quando se punha a

varrer o atelier de Madame Duchesne, modista. Um joven gravador, Durand,

ensinou-lhe o que cila não sabia. O conde de .íumiliac, ensinou-lhe mais alguma

cousa, e Meneaud, substituto do procurador geral, deu-lhe mais amor que di-

nheiro. O substituto punha em pratica o preceito de La Fontaine :

néchau.tsons ce que j'ainie /»

«Joanna Béroud, era da Lorena e discípula de uma modista também. O

visconde de Sabran tentnu-a. Pouco depois cahia-liie nos braços, para mais

tarde escorregar para os de Fouassier, chefe das cosinhas do duque de Penthiè-

vre. A fortuna foi-llie sempre tão infiel como o amor!. . .»

«A Leroy, de Bordéus, era uma mercieira. Cansada de seu marido, de-

sertou com armas c bagagens para seguir um aventureiro, que lhe cantava aos

ouvidos esta copla tentadora :

Si Zerbin était roi,

Zerbine éUiil reinei

«Um dia teve a fortuna de encontrar no jardim do Arsenal um velho,

que lhe ofiereceu, com a condição de soprar as suas cinzas quasi extinctas,

|.'iO libras por mez e uma lembrança no seu testamento.»

«Antonieta Vallée, de Nancy, era filha de uin arcliitecto do rei da Poló-

nia. O príncipe de Cliimay fez d'ella sua amante. Na primeira noite, magoou-a,

na segunda, deu-lhe prazer, na terceira, nem a magoou nem lhe deu prazer I»

«A Dcsjardins, parisiense, era maltratada pela mãe, por não querer ac-

ccitar um marido que ella lhe indicara. Não querendo entregar o corpo, sem

entregar ao mesmo tempo o coração, prometteu .ser virtuosa, até mesmo vi-

vendo entre cómicos. Um dia o duquo de Monlmorency appareeeu. Não sabe-

mos se se transformou cm ciiuva de oiro, ou em toiro, como Júpiter, o que é

certo é que ella resistiu apenas um mez. Do duque passou ao senhor de Fra-

queville, que no emtanto tinha uma mulher encantadora.»

«Joanna Richard Saint-Sévérin, era filha de um canteiro. Em creança

nunca .se deixava beijar. Provavelmente sabia aquella phrase de Madame de

Maintenon— que os beijos seccam as graças infantis. —Tinha, porém, uma tia,

amante do embaixador da Turquia, que não era com toda a certeza da mesma
opinião. F^oi em casa d 'ella que a rapariga fez a sua estreia.»

«A Noel era filha de uma dVssas mulheres, que para não terem de que
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se envergonhar zombam de tudo. A mãe inspirava ás filhas horror pelo casa-

mento. Dizia-ihes muitas vezes que era muito mal entendido dar-se a ura só

o que tantos appetecem. Primeiramente a mãe vendeu-a ao senhor de Roudé,

guarda dos diamantes da coroa. O guarda foi pouco depois accusado de ter

vendido 300:000 libras de diamantes, allegando que el-rei lhe devia 80:000

libras.»

«A Leclair era bailarina nos Italianos. Quando chegou a ponto de poder

ter uma dama de companhia, deu este logar a sua mãe. Quando enriqueceu

mais, elevou a mãe ao cargo de sua aia. Vorgemond e Saimsom emprestavam-

Ihe alternadamente as suas carroagens.»

«A condessa de Sabatini, filha de um sargento do regimento das guardas

suissas e de uma vivandeira, logo aos onze annos excitou a curiosidade do seu

coronel, e deixou-lhe colher um fructo que não estava bem maduro. A rapa-

riga era ladina, e como aprendera de tenra edade o meio de agradar aos ho-

mens, não dcscançou emquanto não foi ler com o embaixador de Modena, o

conde de Sabatini, que cnlduqueceu a ponio do a desposar. Cansada do marido,

procurou em Paris novas aventuras, e não tardou a encontral-as. Foi celebre,

e os seus escândalos tornaram-se notáveis.»

«Yoris d'Aliuville foi primeiramente protegida por um judeu, que entre

outras coisas lhe recommendava que tivesse sempre as janellas abertas, quando

trovejava, porque podia entrar o .Messias. Um dia o judeu despediu-a como

Abrabam a Agar, dando-lhe um pedaço de pão e uma bilha de agua. Desde

então a rapariga s() teve atíeição aos christàos, e soube escolher amantes mais

razoáveis.

«Maria Barbara Sophia Faillon Laforest, de Rumigni, na Picardia, desde

que agradou a todo o mundo agradou-se também de todo o mundo. Não teve

outro repouso além do que encontrou na piscina do cirurgião Darnet. O senhor

Duvancel propoz-ihe que entrasse em sua casa na qualidade de criada de quar-

to, com a condição de se tornar feia, emquanto estivesse pendente o processo

de divorcio que trazia com sua mulher.»

«A senhora Martin, de Strasburgo, havia casado contra vontade de seus

pães. O barão de Audelat, que lá tinha os seus planos, protegeu os jovens es-

posos, e deu um logar ao marido, para obter outro no leito da esposa. Não foi

duradouro o idyllio. .4ppareceu um dia o mosqueteiro Ducondray, que obteve

sem grande trabalho uma mulher esplendida, de cabellos annellados e com uns

dentes admiráveis.»

«Marianna Brenigar d'Erivée, de Reims, na Champagne. Um rapaz, de

nome Bourlois, atirou-a á senda do vicio, onde ella bem depressa exdedeu to-

dos os limites. O seu temperamento accendia-lhe os desejos, e era preciso que

estivesse realmente muito doente para não estar na cama. Basmond, capitão

do regimento do Royal-Comtois, passava ás vezes com ella na cama noites de

vinte e quatro horas.»

«Forgeville-Vandreuil havia já arruinado em americano, quando um mer-

cador de sedas da rua Bourdunnais, quiz fazer d'ella sua amante. Ella fingiu

acceitar, mas nunca deixou de ler relações com o marquez de Chambray que
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lhe pagava bem, porque sabia que não era trabalho de somenos valor o de

causar prazer a um homem que o deseja ter.»

«A Aubin, filha de ura cavalleiro d'el-rei. O governador de Fonta,inebleau,

o senhor de Mont-marois, teve a audácia de a presentear com um filho. Foi

o bastante. D'ahi para o futuro, a dama passou a vida a aceeitar presentes de

filhos, enpregando todos os esforços para collaborar de boa vontade n'essc tra-

balho.»

«Maria de Lorena Morette era natural d'Alençon. Um capitão do regimento

de Saint-Chaumond, fez-lhe perder a innocencia, e um otficial de marinha, a

saúde. Morreu em Bicétre.»

«A menina Ferrière de Serre recebeu um dia uma excellente licção de

um cónego de Vincennes. O santo homem demonstrou-lhe que, se era prohi-

bido aos padres ter mulheres, não havia cânon algum que prohibisse as mu-
lheres de terem padres. Ella acreditou, mas a sua virtude não foi constante, e

o cónego em breve deixou de ser ditoso. A Ferrière passou ao braço secular.»

«Maria Marelle Guimard era bastarda de um judeu, que morreu na ca-

deia por não poder pagar as dividas. Creança ainda, tinha pilhas de graça em
tudo quanto dizia, e por isso houve logo quem tivesse curiosidade de saber se

teria a mesma graça no que fizesse. O presidente de Saint-Lubin velara cui-

dadosamente pela sua educação.»

«Margarida-Brunet-Montausier, da Provença, foi cm 1749 para a Mar-

tinica com o intendente Husson, que lhe deu um armazém de modas. Ella,

porém, breve se cançou de adornar a cabeça das mulheres, e preferiu enlou-

quecer as (los homens. Teve como amantes o marquez de Chinienes, o prín-

cipe de Nassau-Sarbruck, o coronel d'Esparbes, Devoyer d'Argenson, o mar-

quez de Sauvré, o marquez de Fronsac, o cavalheiro de Bessons, o marquez

de Seignelay, o conde de Villegagnon, o senhor de Puissegur, o duque de la

Trimoille, o senhor de Viarme, o senhor Thiroux de Montregarde, o senhor de

Hoquefeuil, o senhor de Rostaing, e isto sem contar outros amantes da bur-

guezia. E todos tinham ciúmes d'ella!»

«Maria Oomal tinha outra irmã também formosíssima. Seu pae director

das alfandegas de Marselha, tinha-llies dado excellente educação. Por sua

morte a viuva levou-as á rua de Mail, onde Lavarenne, sua visinha lhes of-

fereceu uma collocação. A mais velha devia divertir o conde de la Tour d'Au-

vcrgne, e a outra o senhor Sibcre, tabcllião da rua de Saint-Denis. Pouco te-

ria custado a estes libertinos fazer das duas raparigas excellentes mães de fa-

mília.»

«Rosália Fargeot, de (".harlons-siir-Saone, tinha casado com um merca-

dor que a esqueceu n'uma feira.»

«A cosinheira do presidente Astruc, sua tia |i'vou-a para sua casa, pari

a ensinar a ser camareira. L'm lacaio do senhor d'Ormesson cnsinou-lhe outra

cousa. A rapariga teve de esconder-sc algum tempo em casa de um cirurgião,

para alli dar á luz uma creança. Vm olllcial, (|ue pouco depois a levou para a

Bretanha, ignorava todas estas circumstancias.»

«A Monginet, da Normandia, causava tcdio aos seus amantes, porque

I
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não tinha outra prenda além da belleza. O senhor de Chenevières, capitão de

cavallaria, seduziu-a, promettendo-lhe o que nem o prazer pode dar, a felici-

dade. A pobre mulher, porém, tinha fome, quando o senhor de Core, director

geral do Thesouro, a vestiu e a insfallou n'uma casa bem mobilada.»

«Francisca de Pravaux era filha de um procurador de Vezoul, no Franche-

Comté. Os dias pareciam-lhe intermináveis na província. Quando se não tem

que fazer, está-se muito perto do abvsmo. Tinha um excellente coração, mas
ha fructos magníficos que encerram bichos e podridões.»

«A Chamay aprcsentou-se um dia no sanctuario da justiça para obrigar

o senhor de- Kevre, americano, a que lhe desse meios de subsistência, como
se a pobre mulher não tivesse sido mãe por ser fraca e leviana.

»

«Francisca Brar Satin foi desflorada aos quinze annos por um cónego

de Mans, chamado Mannier. I)'alli até ao hospital, a distancia era grande,

mas ella de queda em queda, bem depressa lá chegou.»

«A baroneza de Vasse, a mais velha, agrada muito aos estrangeiros, por-

que tem o dom das linguas. O conde de Maldegnène, camarista, estuda-a como

quem estuda uma grammatica. Por isso ella sabe entender-se tão bem com

todo o mundo.»

«A Laforest conseguiu captivar o marquez de Hallais. Batem-se mutua-

mente todos os dias.»

«Um joalheiro da rua Saint-Honoré passeia todos os dias as suas jóias

no corpo da joven Babet. Sua mulher receia que ella acabe por suppòrque são

realmente suas.»

«O barão de Oigny, que fez de Mademoiselle le Coq uma baroneza de

Burmau, levou-lhe hontem um par de braceletes de dez mil francos. Ella rece-

beu-os mesmo no momento em que acabava de ganhar na sua cama um par

de brincos.»

«A Durancy está gravida de nove mezes. Ninguém suspeitava de tal, nem
mesmo o abbade Darty, que dormia todas as noites com ella.»

«Mademoiselle Mars, que não tem a tez muito limpida, julgava fazer for-

tuna em Londres. Ignorava, coitada, que os inglezes não gostam do verme-

lhão !

»

«O secretario do intendente Sauvigny, que não tem mais de seis mil

francos de ordenado, gasta oito centos por mez com Madame Breteuil, que é

prima das meninas Quesnel du Torp, a quem o primeiro presidente do parla-

mento encerrou em Santa-Pelagia. Era nobre de stirpe, o que foi bastante para

se intitular baronesa de Breteuil. Pode dizer-se dos seus encantos:

De loin, cesl quelque chose, et de prés ce n'est rien .'»

«A famosa Deschamps ama todos os homens, excepto seu marido, que

receia ver voltar do outro mundo.»

«A senhora de Fontaine-Marlel só morreu, quando não podia ser útil aos

homens. No dia da sua morte, depois de ter perguntado que horas eram,

disse

:
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— «Bemclito seja Deus! Seja á hora que fôr ha sempre uma entrevista.»

«Uma das nossas cortezãs teve hontem a gloria de repetir esta phrase :

Que a vida de uma prostituta era difíicil. Estas palavras foram uipa vez ditas

pela Pagés-Deschamps, accrescentando :

— «Creio que valia mais a pena ser-se mulher honrada!»

«A creada ouviu isto e disse-o ao confessor, e este foi contal-o á duqueza

de Nivernois. Havia aili uma boa obra a realisar, e tractaram de oíTerecer á

nova convertida Deus por amante, meltendo-a no convento das carmelitas

da rua de Saint-Jacques. O marquez de Bandole foi procural-a, mas como não

ia com frequência á missa, não lhe foi fácil avistal-a. Um joven ófficial do re-

gimento de Conflans viu-a no locutório, e o homem é como a serpente que lo-

gra passar facilmente o corpo por onde passou a cabeça.»

«O barão de Andeleau, que fez encarcerar a allemã Zinkle, a quem accu-

sou de haver roubado umas cortinas, dorme em sua casa com a gorda Bene-

dicta e a alta Theophila, que se entendem o bastante para o arruinarem, antes

que as leve para as suas terras de Vignolles na Brie, segundo lhes prometteu.»

«Isabel Vallée d'Esniars, de Lisieux, que desde a edade de quatorze an-

nos dizia descaradamente

:

Grands-dieux ! Rendez-le-moi, poiír Ic reperdre encore!

«Vendeu o que já não tinha ao abbade commendador de Fontaine-Blan-

che. Depois installou-se na rua dos Vieux-Augustins, e funda as suas esperan-

ças nas reuniões do clero.»

«A condessa Duquesnay, que não é nobre, admirada de não gostar já

nem de Bertin, nem de Meziers, nem de dezenas de outros, começa a meditar

n'estes versos da Deshoulières :

On cherche, aoec ardeur, une iiiédaille anlique

;

l)'un buste, d'un tableau, le leiíips haiísne le prix

;

l.e voyageur s'arrêle h voir Vajjreux débrix

D'uii rJrque, d'un toiíiheau, d'nn lemple magnifique,

Et pour notre vieillesse on n'a que du mépris !

«Procura-se com ardor uma medalha antiga, o tempo augmenla o valor

de uma estatua, e de um quadro, o viajante detem-se a contemplar as horrí-

veis ruinas de um circo, de um tumulo, de um templo magnifico, e para a

nossa velhice só ha desprezo!»

«A captura do pequeno Saimsom é o acontecimento mais notável dos bas-

tidores nos últimos dias. Kra o enfanl-ijâlr' das damas, ponjue tinha para com

cilas todas as receitas do doutor Swift:— Dois ou trez olhares, duas ou trez

inclinações de cabeça, dois ou trez cumprimentos lisongeiros, dois ou trez ju-

ramentos, dois ou Ircz beijos, dois ou trez suspiros, dois ou trez— «Oh céus!

dou a vida pelo teu amor!» — dois ou trez apertos de mãos, e. . . alguns lui-

zcs perdidos na casa. São receitas iníallivcis, cujo conjuncto nunca deixou de

fazer maridos infelizes. Madcmoisellc Lafond leve a desgraça de se deixar do-
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minar por Sainisom, até ao ponto de não poder recusar-lhe nem o seu touca-

dor de prata, nem uma caixa de ouro, objectos que elle foi empenhar em casa

do alfaiate Marinville, que presenteou com elles a Rabafelie. O cavailieiro El-

chim, ao dar-lh'os não preverá, decerto, tão vil destino!»

«O senhor de Villemur, director geral da Fazenda, que gosta tanto das

mulheres como dos cães, tem para dar largas a estas predilecções uma matilha

e um serralho. O seu prazer consiste em fazer discípulas, que tracta de coUo-

car logo que estão promptas. É elle quem paga aos mestres da pequena Durieux,

da Dupin e da Tourville. Vae todas as manhãs vèr as suas nymphas, e dizem

que lhes faz muitas caricias. (Juando dá jantares, serve-as aos seus convi-

dados.»

«O conde de Rochefort deu quinze luizes a uma excellente rapariga, a La-

croix. O conde confessa que a sua conquista podia amamentar os filhos, como

as negras, por cima dos hombros.»

«O senhor de Lowendal mudou de predilecções. Já não beija as mãos do

pequeno Saimsom, já tem lacaios com barba. Hontem mesmo demonstrava elle

a sua nova maneira de pensar á baroneza de Burman, quando o duque de Fitz-

james, precursor do duque de Chartres, veio prevenil-a da visita de Monsei-

gneur. Ella recebeu-o como são recebidos n'algumas cortes os embaixadores,

quando vão pedir uma rainha em casamento, mettendo um pé no leito.»

«Ha uma viuva de um oflicial que passeia pelos mercados do Palais-

Royal, sua filha, virgem ainda, que ella instrue para uma boa venda. Esta é

a mais velha. A mais nova é destinada a um fidalgo, logo que melhore de uma

febre puerperal que tem soflrido.»

«No palácio de Tours, da rua do Jardinei, entraram duas inglezas. Uma
chama-se Walker e a outra Moor. Um mosqueteiro ensina-lhes a lingua. No

domingo, mandou-lhes uma peça de gorgorão verde para que fizessem vestidos,

e no dia seguinte :

Le lendeinain il fut enlreprenanl,

Le lendemain il leur fit «w enfanl I .

.

«Emquanto o senhor Bertin, cujos adultérios tanto custaram ao Estado,

por isso que gostava de todas as mulheres bonitas, deitava o lenço aos pés da

cómica Laruette, sua esposa, a quem elle nem tempo tinha sequer para dar

um filho, preparava-lhe em Pass_\ , no dia do santo do seu nome uma agradá-

vel surpreza. Os italianos estavam encarregados de lhe representarem o Ikijo

furtado e devolvido e a Leiteira. A esposa surprehendeu-o assim deliciosa-

mente.»

«Mademoiselle Girard, uma d'essas graças mercenárias,

Qtii^ par couple noinbreux, s>ir le déclin du jour,

Vnnt au.r iÍPU.r frequente.'' colporter son amour,

quiz recolher-se a um convento, porque não se consolara ainda de não se ter

aproveitado das excellentes disposições do senhor de la Briche, por ella sacri-
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ficado ao condo Duluc. Bem depressa, porém, a bclla voltará ao mundo, gra-

ças aos suspiros do senlior de Vassal. Foi ella que uma vez, no (iieatro, deu,

como se estivera em sua casa um murro, dois pontapés e frez bofetões á Doux,

que ella suppunha sua rival.»

«A Hcbert está gravida. O duque de Grammoht, que não gosta d'isto,

quer desfazer-se d'elia, e tenciona casal-a, para não se desfazer de todo.»

«O príncipe de Limbourg, que ama ainda a senhora de Siam, apesar de

dizer ma! d'ella, mostra-se por toda a parte com a Bcauvoisin, que se julga

bella, mas que não passa de uma mulher muito bem vestida e adornada

:

Snn front luit, étoUée de diamants ;

Et mille autres encore elfrontés orneinenls

Serpenlent siir son sein, pendenl n ses oreilles.

«O marquez de Sabran, ao sahir da missa de S. Salvador, roubou a

Luiza da Opera cómica. Foi ella até a primeira a entrar na carroagem, e elie

violou-a no seu leito, onde ella se metteu primeiro do que o seu raptor. Sen

tio, Desbayes, da comedia italiana, pretende intentar contra o marquez pro-

cesso de rapto c de seducção.»

«O duque de la Vallicre foi a casa de Brissault para alli deixar alguns

anneis. INão levava condecoração alguma. Até o próprio cordão azul havia de-

sapparecido !

—«Que queres, amigo Brissault, disse o duque: tenho tantas duque-

zas ! . . -

»

«No dia 4 de abril, o duque d'Aiguillon deu quatro luizes á Manon pela

manhã. De tarde o mesmo tldalgo deu outros dez luizes á Saint-Martin, e

ainda foi passar a noite com sua mulher.. .»

«O conde de A^illefrancbe já tinha visto a menina Boismont duas vezes

e ella nunca se lhe rendera. Para vingar-se convida-a para um jantar em casa

de Bauret. A Boismont acceita e vae armada como se fosse conquistar o Peru.

Mau jantar é aquelle em que os homens e mulheres não fazem senão comer

bem ! Era preciso rir, e a rapariga ria ás gargalhadas, quando os convivas

ébrios quizeram vèr Vénus núa sobre o monte Ida. Julgou-se a principio que

ella procurava o punhal vingador de Lucrécia, mas qu;ill n'ahi a pouco só

lhe restavam as mãos onde podessc esconder o rosto, porque o resto do corpo

estava a descoberto ! A bclla, toda lacrimosa, pediu a Villefranche que a con-

duzisse a uma alcova escura... Chegando alli, arroja-se-lhe aos pés, accu-

sa-se de lhe haver recusado os seus favores, e jurou-lhc que, se a alTastasse

d'aqucllcs olhares insolentes, encontraria em seus braços a recompensa d'a-

quclla generosa protecção. Como fora Villefranche que preparara aquella scena

lúbrica, impediu de súbito a continuação d'ella, trocando com a joven al-

guns beijos somente, porque só em casa d'ella é que Villefranche queria obter

o seu trium|)lio. Quando ciiegou a hora, correu, voou para lá, mas coitado!

Achou á porta um latagão bem armado, (|ue lhe vedou a entrada do seu pa-

raizo I . . .

»
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«A Vcslris satisfaz quatro, Brissartj^^Hocquart, de Saintc-Foi e um conde

veneziano. A sua máxima c:

Oh n'en flnttez aucun, ou cnnlentez-lrs lous!

«A Favier tem Ircz amantes, o seniior Durand, o senhor Toquini eo se-

nhor de Sully. Todos elies se conlieccm, c combinaram entre si, revesarem-se,

fixando antecipadamente o dia cm que entram de serviço. Como ella, porém,

ignora esta combinação, o seu prazer consiste em gosar todos os estratagemas

que emprega para os enganar. Talvez cada um d'elles tenha a velleidade de

imaginar o que diz La Rochefoucauld :— «O corpo poder ter sócios, o coração

nunca.»

«O senhor de Senac mandou o seu barrete de dormir á Beaupré. Che-

gada a hora propicia, qual é a sua surpreza, quando um lacaio vem di-

zer-lhe :

— «A senhora sente muito não poder reeebel-o, mas viu-se obrigada a

ceiar em companhia do senhor Joly, bailarino da Opera, c pedc-lhe que a

não comprometta!»

«A prudência vence a cólera do fidalgo, ao ouvir estas palavras, mas

onde irá desafogar o seu despeito ? A casa da Brissaut, onde tudo concorre para

o consolar. A altivez cede o passo aos ciúmes, e ninguém odeia aquillo que

despreza. Quiz, no emfanto, fazel-a corar pelos seus benefícios, e para isso

mandou áquella que se atrevera a Uulibrial-o cincoenta luizes e um ourinol

de prata. A dama apressou-se a enviar-lhe agradecimentos e desculpas, que elle

não acceitou. Foi aquelle o mais bello momento da vida do senhor de Senac.»

«O presidente de Gourgues mandou mobilar para a menina de Beligny-

Fontaine um salão de damasco carmezim. O ceu do leito é um espelho. O de-

sejo da feliz dama era não ter nunca vontade de dormir, tanto prazer encon-

tra em ver-se ao espelho ! Em volta do espelho ha uns festões com esta ins.

cripção

:

—Fais-le hien

!

Ignoramos se é um preceito de amor, ou uma máxima do Evangelho!

«Esta rapariga tem uma maneira de jurar fidelidade muito singular e

própria delia. Diz sempre : «Assim eu me transforme n'um cão de quatro pa-

tas, se. . .» Ou então: «Caia sobre mim a ponta de uma espada, se. . . etc, etc.»

«Monsenhores de Orleans e de (irasse deixam cahir o orvalho do ceu

sobre a senhora Chevasse, que conhece muito a fundo a historia ecclesiastica.

É admirável ouvir-lhe contar a historia de S. Luciano, martyr de Antiochia,

que consagrava umas vezes nas mãos de um diácono, e outras num peito de

mulher! Apesar de gostar muito do talento oratório, não se contenta jà com o

dom da palavra. A simonia enriqueceu-a muito, e não pode deixar de dizer fre-

quentes vezes ao dia, nos êxtases de uma santa gratidão:—«O dedo de Deus

está aqui ! 1)

«E realmente necessário que Luiza Deshays esteja como se diz em mau
estado de fortuna, para vender o seu papagaio, que amava doidamente ! E
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quem não havia de amal-o ? A encantadora ave jurava que era um gosto, e

niio entrava uma mulher cm casa de sua dona, a quem clle não chamasse

p...»

«O senlior de Chalabre, general dos exércitos do rei, que havia ganho

ao jogo a jogadora Amelina, tinha-lhe feito dois filhos, quando a morte veio

ameaçar aquella mãe, que a natureza recommendava á protecção da lei. O cura

de Saint-Eustache foi oííerecer-lhe os santos óleos, e o senhor de Chalabre fez-

Ihe ministrar a um tempo a extrema-uncção e o matrimonio. A mão gelada

da moribunda aqueceu sob a impressão do annel... Estava perdida para o

amante, mas o esposo recuperou-a !. . .

»

a Ao domingo, todos os elegantes passam em revista na missa das doze e

meia da egreja dos Petits-Péres as bellas de Paris. Succede mais de uma vez que

o sacerdote no altar, em vez de dizer: aOrale, fraleslít diz «Owe formosa é,

fratres h É alli que o duque de Barwick disse em voz baixa á Beaulieu : Cin-

coenta luizes. . .—E sahiram juntos.»

«A Testar, para substituir o príncipe de Conti, fez uma promoção e es-

colheu o senhor de Gribauval, tenente general dos exércitos do rei, o senhor

Doret de la Boullaye, mestre de ceremonias, o senhor Thomás, conselheiro do

parlamento, e o senhor de la Rondorelle ; e como supramunerarios, o cava-

Iheirs de la Tour e o mosqueteiro Duperier. A respeito d'este ultimo, todos con-

vém que n'aquelle nomento tão curto, em que o homem julga que se lhe abrem

os céus, ella exclamava, participando do seu êxtase, estas palavras

:

— «Ah ! Onde estás, meu querido Marigny ?! Adoro-te!»

«O senhor príncipe de Conti ouvira também algumas vezes esta phrase.»

«Maria Angélica Collar, chamada a Duharlay, de Versailles. Seu pae era

limpa-botas. O abbade Neuville havia-se encarregado da educação da joven
;

e fez-Ihe aprender tudo, excepto o que lhe convinha saber. Para a ter em casa

sem escândalo, foi-lhe mister casal-a, porque estava gravida. Um rapaz, apren-

diz de esteireiro, consentiu em carregar com a paternidade, mediante um pre-

sente de 30:000 libras, com as quaes partiu para as colónias. Apesar de ca-

sada, a rapariga teve outro filho, e o bom do abbade depressa se cançou d'a-

quelle campo demasiado fértil. Por isso partiu para Paris em procura de uma

sua irmã, que lhe cedeu por alguns dias metade de tudo quanto lhe dava ura

tal senhor de Melly. Este fidalgo, porém, exhauslo quasi de todo pela irmã

mais velha, cedeu a mais nova ao senhor Lany, mestre de dansa da Opera,

que depois de lhe haver sondado as disposições, fez d'ella sua discípula e sua

amiga.)'

«Pouponne está no campo com o niarquez de Brancas. Anda sempre ves-

tida de homem, e diz-se ate que as mulheres se enganam ao vel-a.»

«A menina Haye, que tem a seguinte família: avó, mãe, duas irmãs,

uma creada, um lacaio e uma cosinheira: total, com ella, oito pessoas, tem que

sustentar tudo isto, e por tanto vc-se obrigada a negociar com os seus encan-

tos. O sc.ihor de Blagtiy gosou-a á sua vontade por um vale de duas carradas

de lenha, pagável em casa do seu fornecedor. O barão de Varsehery, que lhe

prometlcra 2.') luizes, não ficou satisfeito com ella, por a achar demasiado decente
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na cama. Faz mal em censurar-llie uma qualidade que nem Iodas as mulheres

honradas possuem — conservar o pudor, mesmo quando se perdeu a castidade.»

«A Brissaut deu á luz um menino. O senhor de Rupière foi .seu padrinho

com uma das suas pensionistas, irmã da sua amante, a Saint-Lau. Esta fora

escolhida, havia dias, pelo senhor de Roulier d'Orfeuil, que tinha promettido

dinheiro á Brissaut, se podesse entregar-lh'a, sem que o soubesse o senhor de

Rupière. A occasião era magnifica. Foi convidada para tomar parte no copo de

agua, e em quanto todos foram para ceremonia do baptismo, a mais infame

das mães atraiçoou o padrinho de seu filho recem-nascido I Ouando, á volta da

egreja lhe apresentaram a creança, a mãe tinha escondida debaixo da cabe-

ceira uma bolsa com vinte e cinco luizes!... O senhor Roulier havia gosado

a Saint-Lau!

D

«A Menage, indignada do senhor Dupessis não ter querido comprar-lhe

um vestido, correu a casa da Montigny, e já estava na sua terceira vinganya,

quando o conselheiro que soube onde ella estava, foi apresentar-lhe as suas

desculpas e o vestido desejado.»

«Schmitz, que toca tão bem llauta, interessa-se muito pelos prazeres dos

príncipes estrangeiros. Arranja-lhes mulheres tantas quantas elles desejam, e

o melhor é que sempre se responsabilisa pelas mulheres que entrega.»

«Mademoiselle Suavi, protegida pelo cavalheiro de Lambert, quando não

tem mais que fazer, mette-se na cama com o seu lacaio, o qual, como os ser-

vos da Roma antiga, aprecia muito esta libertas decembri.r)

«Um tal Berger apresentou em sabbado de alleluia ao duque de (iram-

mont, a Faisan, tilha de um sapateiro. O duque julgou haver encontrado o es-

treito que ha tanto tempo desejava, por que não poude cantar allelluia senão

ao fim do terceiro dia ; no entanto houvera um carniceiro mais hábil ou menos

volumoso, que já lograra encontrar passagem.»

«O conde Matouski estava adormecido sobre o seio da Duthé. O duque

de Durfort acorda-os. O polaco foge, o francez persegue-o até á rua. A ronda

encontra-o em camisa e cobre-o com a capa.»

«O embaixador de Veneza deu um annel de oO luizes e mais 25 luizes

em ouro ao pequeno Flevry, cómico da companhia Montpensier para que lhe

mostrasse

Ce que jadis le héros de la Gréce

Admira tant dans son Éphestion,

Ce que Adrien mit dans le panthéon.»

«O marquez de Persenat tinha fechada a sete chaves a Saint-Prix, e

ninguém se approximava d'ella, a não ser um preto feio como o demónio. Mas
o demónio não lhe mettia medo.»

«.A baroneza de Wasberg vangloriava-se de ter obrigado o conde de La-

marche a exclamar encolerisado :

— «Realmente se esses imbecis dos maridos soubessem o trabalho que

custa gosar-lhes as mulheres, sem que elles o saibam ; em vez de se zanga-

rem, teriam um certo reconhecimento pelas victimas de tantos incommodos!»
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«Seu marido deve estar muito reconhecido aojoven de Lauinur, ajudante

de campo do general Lolly.»

«Mademoiselle Tisson era filha do cardeal de Gesures. Seu marido era

tenente, e ella prégava-lhe constantemente estas máximas:— «Os bons mari-

dos nunca devem saber nada.»— «Ainda mesmo que vejas tudo, suppòe sem-

pre que nada viste.»— D'este modo entendia-se ás mil maravilhas, nas barbas

do marido, com o tabellião Bronod, da rua Saint-Avoye.»

«Madame de Sollikoll', mulher do embaixador da Rússia, dá frequentes

entrevistas dentro da sua carroagem a um gendarme, esbelto e musculoso. O
cocheiro, que não tem olhos por traz da cabeça, não pode comprehender por-

que motivo pára todas as noites a carroagem na rua de Saint-Martin, junto da

de Montmorency.»

«O marquez de Genlis sabia perfeitamente que a Baligny nunca estava

em peior companhia que quando estava só, e não a perdia de vista. Uma manhã

a dama estava de purga, e elle julgou que nada tinha que desconfiar, e sabe

de casa. Apenas o vê pelas costas, a Baligny levanta-se e vae a casa do seu

amante, que não percebe no meio caricias loucas daquella formosissima mu-
lher, que está abraçando um corpo cheio de rhuibarbo e de senne. Deixa-o em-

fim, e volta a casa, onde o marquez de Bonne-Foi vem ainda a tempo de sua-

visar com as suas caricias os amargos de um purgante incommodo.»

«O senhor de Guerigny gosa os encantos de uma rapariguinha de treze

para quatorze annos. Se tivesse dezeseis, deixal-a-hia immediatamente.»

«O senhor Robinson consentia em pagar a posse da robusta Wolf a razão

de cincoenta luizes mensaes e 20:000 francos de prendas, mas com uma con-

dição—a de submetter-se ao exame de um medico. Ella, no emtanto, preveniu

o inglez de que em França não se restitue o dinheiro depois de levantado o

panno.»

«O conde de Binthcim adormeceu uma vez no leito de mademoiselle le

Clair. Ella, que não estava cansada a ponto de precisar de repouso, ardia em
desejos de ir ao baile da Opera. Levanta-se sem fazer bulha, veste-se n'um

momento e deixa-o só. Pouco depois, o conde acorda, e procura-a com a mão.

Não a encontra, ('hama-a. . . nada! Levanta-se furioso, veste um dominó e afi-

nal vae encontral-a no baile com o senhor de Monville.»

«A Dumirey é encantadora. «Sim, para os transeuntes!» poderia ter dito

o conde de Granville, que a conhecia a fundo. Dcixara-a pouco tempo antes

por a ter surprehendido com a menina Raye, que queria fazer de homem.»

«El-rei, ao que parece, está absolutamente resolvido a fazer a Madame

Paters a honra de a amar uma vez. O príncipe de Soubise é quem deve prepa-

ral-a para os favores de sua magestade.»

«O senhor de (^hampceuetz recebe Madame de Neubourg por sua mulher.

Madame de Neubourg acceita. A condição única exigida entre elles é que o

adultério se commetta, como o roubo se conimettia cm Esparta: — com pericial

E isto até (jue se lenha introduzido em Paris a lei da .Mingrelia, que diz:

«Quando um chefe de familia descobre sua esposa na alcova do visinho, o único

ílireitoquelheassislecfazer-llie pagar um javali, que todos Irez hão de comer.»
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«O príncipe de Conde diz á condessa de Roncey que seu marido a accusa

de o haver envenenado. Ella para se justificar propõe- llie que se deixe abrir e

fazer autopsia.»

«A Favier, que recebeu uma bofetada do banqueiro Foquini, na feira de

Saint-Laurent, consola-se com as piastras do embaixador de Hespanha. Sua

excellencia não sabe, porém, qual é o seu defeito. Tem o costume de seguir a

seu pesar o preceito da escola de Saierno, sobre tudo quando dorme

:

Slingere cum bumbis, res est sanissima lumbis."

«O velho marechal de Belle-isie invocava a mão milagrosa de Pouponne.

O senhor de Monhy levou-a a este velho ministro. Mas ella, ao vel-o, não

poude deixar de exhalar um suspiro, e esta lastimosa e triste exclamação: —
«Ah, meu senhor! Que pequena cousa é o homem!»

«Ladeville, aquella saboyana a quem antigamente atiravam dinheiro das

janellas, e que nos cafés mostrava tanto a miúdo o rez do chão para poder alu-

gar o primeiro andar, está muito preoccupada com a carroagem que lhe deu o

príncipe Camillo. O que mais a assusta é o imposto.»

«Aprendam todos os maridos este provérbio turco:

— Se me enganas uma vez, peior para ti; se me enganas duas vezes,

peior para mim!»

«Mademoiselle Husse, de quem todo o homem desejaria ser marido, mas

com quem nenhum homem casaria, foi surprehendida a noite passada pelo se-

nhor Bertin, a quem não esperava, com o director das aguas de Passy, que,

em camisa, tinha a espada desembainhada na mão. O pacifico e bom thesou-

reiro foi para o remanso da sua bibliotheca lèr alguns capítulos da Arte de fa-

zer fieis as mulheres, e alli encontrou que em todos os tempos os que soube-

ram fazer redes não sabiam fazer jaulas!»

«A Thierry era (ilha de um funileiro da rua do Rei da Sicilia, que lhe

dizia muitas vezes antes d'ella ter feito a sua primeira communhão:— «Onde

está o teu lenço do pescoço? Bem sabes que não quero que andes mostrando os

peitos!» Ella respondia; — «Mas então, papá, com que quer que me adorne?»

Esta candura era um symptoma da sua vocação. Bem depressa viram-na an-

dar a vender camisas para comprar collares, para d'ahi a pouco vender os coi-

tares para comprar camisas. Por fim chegou a ser pensionista da abbadessa, e

deram-lhe a escolher entre os senhores Paulmi d'Argenson, de Lesseville, e o

príncipe de Conti. Ella escolheu os trez.»

«A marqueza de Pierre-Court está loucamente enamorada de um proprie-

tário, apesar de ter mais de quarenta annos, mas pretende que uma marqueza

nunca tem mais de trinta para um homem da classe media. Os dois promet-

tem-se reciprocamente a constância da pomba, a volupluosidade do pardal e a

fidelidade da rola.»

«A condessa de MarviUe, que é amante do seu lacaio, dizia hoje a um
conselheiro do parlamento: «Dei-lhe acaso alguma vez esperanças?» O conse-

lheiro havia apenas dormido uma noite com ella.»

BUTOBIÁ DA PROÍTITUlfio. ToMO IV—FoLHA 5.
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«A menina le Boutillier He la Varenne, filha de um dos thesoureiros do

duque d'Orleans, deixou um amante, que tinha o defeito de dormir toda a

noite, e consagrou-se ao senhor de la Tour-du-Pin. O fidalgo, no emtanto,

talvez não notasse ainda que a dama só pôde fazer uso de uma das mãos.»

«O senhor de Bruss, cavalleiro da ordem de Malta, é amante da pe-

quena Deperville. Ella ha-de ensinar-lhe a fazer a guerra aos infiéis.»

«O marquez de Persennat, que não era bastante rico para continuar a

proteger a Villefort, não encontrou outro meio de a conservar, senão cedel-a

ao seu amigo, o velho conde de Rochefort. Este decrépito amante gabava-se

diante d'ella de poder fazer duas vezes o caminho de Cythera. Ao que a Vil-

lefort respondeu: «Acredito. Uma de verão e outra de inverno!»

«O senhor de Forceville, que não é parente da amante do carrasco, ape-

sar d'ella o aífirmar, gasta tudo quanto possue com a Moranville. Esta amante

é dotada de um génio muito alegre. Quer que os seus predilectos riam sempre,

e costuma dizer que o mocho de Minerva espanta as pombas de Vénus. O ga-

lan gastou n'outros tempos rios de dinheiro com a Dornay. Torna-se louco pe-

las prostitutas, quando ellas lhe atfirmam que estão gravidas d'elle.i>

«O duque de Warvick mandou propor á marqueza de Raoul dar-lhe o

seu amor, uma carroagem e um cosin beiro. Este duque é o mesmo a quem

perguntaram um dia de que gostava mais—se de p. . . ou de cavallos. Ao que

respondeu:— «Tiosto de p. . ., mas aprecio mais os cavallos!»

«O abbade de Fisse-Morice dissipou todos os escrúpulos da marqueza de

Melun, com estes versos de Corneille :

Cest bien aux mar is à gronder.

Si quelquefois de tendres flammes

S'allument dans nos jeimes cceurs?

Que ne sont-ils les galans de leurs femmes ^

On n'en chercherait point ailleiírs.

«Seu marido está cego. Não vê nem o que elle lhe faz, nem o que ella

lhe dá. E manda-lhe todas as manhãs perguntar, ao levantar da cama, se quer

tomar alguma coisa.»

«A condessa de Castel-Remlinghen fez como o governador de Rethel.

que no mesmo dia em que se rendeu tinha promettido defender-se quatro dias

mais, e isto porque o príncipe de Conti tinha tanta pressa, como se tivesse de

morrer no dia seguinte. E, apesar d'isso, o príncipe tem sempre seis amantes

ás suas ordens, a Darty, a BoulTlers, a Guiché, a marqueza de Víerville, a

Boulangère e a Tbeophila. Quem dirá ainda que os príncipes não servem para

nada?»

«Ha muitos dias (pie as p. . . não ganham nada. Porque? Porque as mu-
lheres honradas estão monos caras do que cilas.»

«Quando o conselheiro Nonet está na sua pequena casa de Barríére-Blan-

che, esquece sempre o conselho áo doutor Cbíracf—«Segui os vossos desejos,

sem nunca os excitardes. Assim nunca prejudicareis a saúde, c sobre tudo

nada de drogas!» Ora a variedade é como uma droga.»
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«O senhor Perault, filho de um rico commerciante de ferragens, mandou

para uni convento a Saint-Agnan. A pobre rapariga enfastia-se alli muito com

as piedosas admoestações das freiras, que lhe repetem sem cessar que Jezabel

foi comida pelos cães, porque usava vermelhão na cara. Poderia responder-se-

Ihe com uma auctoridade mais antiga que a Escriptura, que Juno usava còr

no rosto, verdade seja que a deusa não a poz no dia em que se adornou com

o cinto de Vénus.»

«Madame Boileau queixa-se muito de seu marido. Nos primeiros sécu-

los da Egreja, um bom christão, a exemplo de Tobias, não podia dormir com

a sua noiva as três primeiras noites que se seguiam ás bodas. Hoje, pelo con-

trario, são as únicas que se lhe concedem.»

«O senhor de Beaumarchais faz um curso de physica experimental com

a filha da famosa Deschamps. Ella comprehende já perfeitamente as secções

cónicas, as linhas rectas, as leis do movimento, os princípios da superposição

e todo o systema da attracção.»

«A Duranci compraz-se em perturbar todos os matrimónios. Sustenta

que os maridos e os gorros não devem usar-se mais do que uma vez. O hy-

mineu, diz ella, é um caminho atulhado de abrolhos. Só o amor borboleteia

sobre flores. Esta moral corrompeu o senhor de Bonlainvilliers, e agora elle e

sua mulher são como dois tições que se beijam fumegando.»

«A marqueza de Bellegarde, reduzida á miséria foi collocar-se sob a pro-

tecção da Brissaut. Dama de alta gerarchia, como é, dará prazer a todo o

mundo. Um taberneiro foi o primeiro a gozar aquelles restos do príncipe de

Conti. Ella, ainda assim, zombou d'elle, mas esta zombaria era afinal um bom

conselho para o taberneiro, porque a marqueza queria que elle adoptasse como

taboleta da sua venda um quadro, representando Jesus-Christo transformando

a agua em vinho.»

«Madame de Beauharnais estava no baile da Opera com o coronel do re-

gimento de Soubise. Os dois desappareceram durante trez horas. No dia se-

guinte, a creada contou que ao despir sua ama encontrara as duas ligas na

mesma meia.»

«O reverendo padre Fabre, religioso agostinho, procurava para o marquez

de Pertuis uma d'essas raparigas envergonhadas ás quaes basta um homem

honrado e cálido e uma grande somma de escudos. Chegou, no eratanto, ao

seu conhecimento que a viuva Boiselet tinha uma filha, que não tocara ainda

na arvore da AÚda. Tudo se arranjou, e o marquez foi bem servido.»

«Anna Desnele era demasiado bonita para encontrar um marido, porque

nem todos os maridos são como os cabritos, que nunca se mostram tão alegres,

como quando lhes brotam os cornos. Apesar d'isso, encontrou um; mas na vés-

pera do dia em que devia perder o seu nome, o homem que estava disposto a

desposal-a, zangou-se com ella a ponto de lhe chamar besta. No emtanto, esta

circumstancia não impedia que se verificassem osesponsaes; mas, quando junto

do altar, o padre lhe perguntou se recebia por esposo aquelle homem que estava

a seu lado, ella respondeu :^Não, não! Eu não sou tão besta como isso!»

«A Richer, vendedora de pannos, está doente. O repouso fatiga-a ! . . .

»



M HISTORIA

«Hontem foi o dia dos annos da Lafond. O scnlior de la Ferté, que lhe

levava um ramo, ficou assombrado ao encontral-a com Saimsom, o mosqueteiro

negro, que llie estava pondo um. Furioso, salied'alli com o ramo, e vae ollere-

cel-o á sua Razetti. O conde de Helozeuski levantava-se e vestia-se. O pobre

homem conheceu então, apesar de tarde, que havia começado as suas visitas

muito cedo n'aquelle dia.»

«O cavalheiro de (louillon levou a casa da Brissaut uma d'essas rama-

Iheteiras, que se encontram á esquina das ruas. Como o troçassem pela sua

escolha, disse que daria cem duquezas e trinta marquezas peia sua ramalhe-

teira.»

«O irmão da Vegiant casou com a Picinelli. Deveria ter-lhe lido a ordem

publicada por Innocencio xi em 30 de novembro de 1683, que preceituava a

todas as mulheres casadas e solteiras que cobrissem os hombros e o seio até

ao pescoço, e os braços até ao pulso, e tudo' isto com fazenda que não fosse

transparente, sob pena, para as que não obedecessem no praso de seis dias, de

ficarem excomungadas, ip.to fado, de maneira que, excepto in articulo mortis

só o papa poderia absolvel-as».

«Maderaoiselle Allard, que também sabe dar saltos, recebeu por trez car-

reiras, cada uma de uma hora, trinta mil francos do senhor Cramayel, que

teve de desenvolver muita astúcia para que o duque de Mazarin não desse pelo

dinheiro que semeava. Só o apologo inventado por Luiza FAbbé pode explicar

bem todas as extravagâncias que faz commetter aos homens esse sexo pérfido,

que os arruina e condemna. O apologo diz o seguinte : «A loucura tirou os olhos

ao amor, e depois fez-se mocinho do pobre cego.

«A (iirard, que toda a gente suppunha incapaz de poupar um ceitil, acaba

de vender moveis e diamantes. Apurou n'esta venda duas mil libras de renda.

Em seguida, vae para o convento de Santa-Aurea, no arrabalde de Saint-Mar-

ceau, mas conserva sempre a sua creada de quarto :

Filie entendue, aclive, nécessaire,

Coilfant, frisant, porlant des billels doux.

Sarante en Vart de conduire une ajfaire.

Et ménageant souvent deux rendez-vous,

1,'un potir S(í dame, el puis 1'autrepour elle.

«As religiosas exigem-lhe que se confesse, pelo menos, uma vez por

anno. Ella para ter alguma cousa que dizer, accusa-se de gostar do jogo. Era

esto talvez o unioo vicio que não tinha ... O confes.sor representava-lhe que

o vicio linha muitos inconvenientes, em primeiro logar, a perda de tempo .. .

«Ellectivamente, respondeu cila, perde-se tanto tempo a baralhar!»

«A Baizc sentiu um dia em capricho por Clairval. Foi a casa d'elle, e

pediu-lhe um logar na cama como poderia ter-lhe pedido um talher á mesa. Elle

provou-lhe que o amor nunca morre de fome, mas pôde morrer de indigestão!»

«O conde de Marche está ferido :

Fhl Je n'()se dire ou :

Mais gue je plains ses gentilles m aiIresses»
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«A scnliora Pitraut ricão tem n'este momento senão um mosqueteiro e

um aniPricano, e pretende passar pela mulher mais virtuosa de Paris. Ninguém

diz o contrario!»

«A Sarron cahiu cm poder de um liespanhol, que lhe faz pagar missas

sobre missas para que não fique gravida muito depressa. Levou-lhe muito a

mal que um dia o fosse visitar vestida apenas com um penteador. O hespanhol

é de Madrid, muito altivo e sempre escravo da etiqueta. Diz-se que quer casar

com a Sarron. O annel conjugal já foi enconmendado. Em redor d'elie haverá esta

inscripção : Virgini parituraeh^

A policia, como temos visto até aqui não se contentava de espiar o vicio

sob todas as mascaras, que elle pôde envergar. O próprio lar domestico e os

segredos do thalamo conjugal não escapavam também aos seus olhares indis-

cretos. Em que aproveitava isto á historia ou aos costumes? Que estudos pre-

tendia ella fazer devassando tantos segredos das famílias? Já o sabemos, o fim era

apenas divertir o monarcha e os seus amoucos, ou aterrar pela certeza de que

tudo se sabia nas altas regiões da corte.

Temos á vista um grande numero de dados a respeito do viver intimo

dos cidadãos d'aquella épocha, mas não os publicaremos todos. Limitamo-nos

a dar uma succinta ideia das pesquizas a que se entregava o chefe da policia,

magistrado cujo poder devia terminar onde começa o da lei, no humbral do lar

do cidadão ! . . .

Continua o diário da policia

:

«Todo o mundo tem ouvido fallar da bella hollandeza, que tinha um
marido ciumento como um tigre, o qual dizia francamente em sua casa a altos

e poderosos senhores, que elle não julgava capazes de adorarem Vénus sem lhe

tocarem no cinto com mãos profanas: — «Agradeço-lhes, meus senhores, a

honra que me fazem, mas parece-me que não se divertirão muito em minha

casa. Passo os dias sempre ao lado de minha mulher, e á noite deito-me com
ellal»

«A senhora Paters é a mais velha das seis filhas do senhor de Neve-

nheim, de uma das mais antigas e melhores familias da província de Gueldre.

A mais nova das irmãs tem apenas I I annos. Tem além d'isso cinco ou seis

irmãos, um ao serviço do rei da Prússia e dois ao da republica de Hollanda.

A fortuna do pae era importante. Tinha uns 15 a 20 mil ílorins de renda. Pos-

suía um grande numero de terras no paiz de Cleves e era presidente da muni-

cipalidade, cargo de que o privou o rei da Prússia. Sua esposa, muito mais

bonita do que hoje é Madame Paters, gostava da prodigalidade e da galanteria.

Ora tudo isto, reunido a uma numerosa familia para sustentar e educar, obri-

gou o pae a vender as suas terras. Restava-lhe apenas uma, na província de

Gueldres, a duas léguas de Nimegue e a um quarto de légua de Araevong so-

bre o Rheno. Alli vive com a sua familia.

«O barão de Spaan, amigo da familia, com a qual estava até intimamente

ligado, vivia," segundo a chronica escandalosa, amancebado com Madame de
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Nivcnheim. Ha até quem pretenda que Madame Paters é sua filha, boato que

se funda apenas no euidado que lhe mereceu sempre a educação dVsta me-

nina. Teve-a na sua companhia.

«O senhor Paters, namorado da filiia mais velha de Nivenheim, pediu-a

a seu pae. A principio, a rapariga recusou-se a dar-llie a mão, mas o pae in-

sistiu e o casamento realisou-se. Paters, muito curto de intelligencia, e muito

mal educado, entregou-se a todas as baixezas imagináveis. A paixão do jogo

dominava-o principalmente. Sua esposa, alTeiçoada á prodigalidade e á garri-

dice pelo exemplo de sua mãe, de nada se privou no principio do seu casa-

mento; nada poupou para satisfazer os seus desejos.

«Grande numero de ofíiciaes iam de visita ao castello que aquella famí-

lia habitava, porque estava situado nas margens do Rheno, onde se encontrava

então o exercito francez. Madame de Paters recebia poucas mulheres. O marido

gastava dinheiro a rodos com os seus antigos companheiros. EUa, pela sua

parte, dissipava o mais que podia.

«Um dia sua mulher teve o capricho de ir passar o inverno a Paris. O
marido consentiu, e ambos chegaram á capital, em dezembro de 1762, hospe-

dando-se no hotel d'Antragues.

«Os senhores de Flamerens e de Chapt, antigos conhecidos de Madame
Paters, foram logo muito assíduos nas suas visitas.

«Por fim marido e mulher estabeleceram de todo a sua residência em
Paris, e deram ordem de vender o castello e os moveis, deixando apenas para

seu uso alguns cavallos e carroagens.

«Poucos dias depois, o marido deu contra-ordem, e apresentou-se na

Haya, quei\ando-se amargamente dos escândalos de sua mulher, ao passo que

ella se queixava dos escândalos de seu marido.

«Por fim. Madame Paters foi viver com seus pães. O marido temia-a.

«Madame Paters é muito amável, mas enérgica nos seus desejos e ca-

prichos. Em casa da família insistiu em conservar a seu lado uma criada de

quarto que lhe mandaram de Paris, apesar de toda a opposição de seus pães e

do barão de Spaan, porque o marido estava persuadido de que ella era uma
intrigante que dava maus conselhos a sua mulher. Em todo o caso, a expul-

são d'esta rapariga teria evitado muitos males.

«A opinião geral é que Madame Paters é uma mulher honesta, mas não

se lhe p(i(le perdoar a sua garridice, o seu deseja de agradar, o seu excessivo

amor próprio e os seus modos desdenhosos para com as outras mulheres.»

«Mademoisellc de Bukler, de Londres, tem 24 annos de edade, é de fa-

mília nobre, e desde creança ficou orphã de pae e mãe. Foi educada em França.

Entrando como pensionista no collegio de Saint-dervais, sob a direcção de Ma-

dame de TrenI, íiigleza também, alli permaneceu muitos annos. Em seguida,

vollou a Inglaterra, onde foi recebida por uma velha lia, de caracter muito ás-

pero e irritável, o que determinou a menina Hiikler^a voltara França em 1753.

O seu rendimento chegava-lbe á farta para [)assar muito boa vida. Nunca se

levantava antes das duas da tarde, excepto aos domingos e dias de festa, e

almoçava na cama.



DA PROSTITUIÇÃO 30

«É formosíssima, alta e bem proporcionada de formas, bellos olhos lan-

guidos, muito branca, cabellos pretos, bellos seios, e uma perna admiravel-

mente torneada. Tem intelligencia e uma certa altivez de porte, que indica

uma pessoa de gerarcbia. Além d'isso tem um certo fundo de virtude, que

combate constantemente a sua inclinação para o prazer, e quando esta lucta se

dá, as suas paixões são tão fortes, que cbora sem saber porque. Entabolou

relações com algumas mulheres de condueta leviana, sem por isso se entregar

completamente nas suas mãos.

«Entre esta espécie de mulheres, conheceu a marqueza de la Capelle,

mulher bastante fácil, de 40 annos de edade, o que occasionou a seguinte

aventura

:

«Costumavam muitas vezes ir a casa da marqueza dois jovens gascões,

com quem ella vivia perfeitamente á vontade. Estes dois bons e alegres com-
panheiros, no mez de setembro ultimo, convidaram a marqueza a ir ver a ma-
china de Marly, e Mademoiselle Bukler quiz (ambem ir com elles.

«Apenas chegaram, os dois rapazes convidaram as senhoras a entrar

fl'uma espécie de estalagem que alli havia, para tomarem alguns refrescos. De-

ram-lhes um quarto com uma cama, e sobre a mesa foi instantaneamente ser-

vida uma collação abundante cora licores de varias qualidades.

«O lacaio de Mademoiselle Bukler disse-lhe ao ouvido que não bebesse

tanto, porque percebeu que os dois rapazes tinham intenção de a embriagarem.

«No fim da comida, os rapazes despediram os creados, e fecharam a porta

á chave. Feito isto, começaram a beijar Mademoiselle Bukler e a marqueza.

Esta ultima não se fez rogar, e enlaçando nos braços o seu parceiro, retribuiu-

Ihe caricia por caricia, entregando-se-lhe com um abandono tentador da virtude

mais inacessível.

«Mademoiselle Bukler não esperava por aquelle desenlace, e aturdida

pelo inopinado da aventura, resistiu emquanto poude. Afinal o adversário era

mais forte do que ella, e a pobre menina extenuada não teve remédio senão

ceder, tanto mais que a complacente marqueza lhe dava o exemplo, retribuindo

ao seu companheiro ataque por ataque com uma coragem e energia admi-

ráveis.

«Durou bastante o combate, e Mademoiselle Bukler, quando o seu lacaio,

que ouvira parte do estridor da batalha, bateu á porta do quarto, pretextando

um recado urgente para sua ama, foi encontrada vermelha como as cerejas e

n'um desalinho encantador!

«No emtanto, desde aquella aventura, Mademoiselle Bukler não tornou a

ir a casa da marqueza. Seriam remorsos? Quem sabe! O que faz pena, no fim

de contas, é que uma creatura tão gentil não encontre no seu caminho um
homem honrado e rico.»

Tem a palavra um inspector da policia:

«A senhora Trés-Court é merceeira. Tem 28 annos, é bastante nutrida,

muito branca, olhos vivos e voluptuosos, rosto redondo, cabellos castanhos,

braço admiravelmente bem feito e a perna. . . um primor de mármore rosado!

E' inlelligente, ao que parece.
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«Um dia entrei na sua loja para obter algumas informa^-õos. Querendo

conhecel-a a fundo, sentei-me e pedi uma garrafa de cerveja. Dirigi-llie al-

guns comprimentos, ella achou-me bastante amável. Pedi-lhe que me fizesse

companhia, cmquanto eu bebia a cerveja. Depois de se ter feito rogar, deci-

diu-se, e levando comsigo uma amiga que estava com ella ao balcão, dirigiu-se

a um pequeno gabinete, situado no interior da loja, fazendo~me signal para

que as seguisse.

«Bebemos todos trez, e brindámos ao nosso novo conhecimento. Ella as-

segurou-me que era eu o primeiro que assim admittia á sua intimidade, mas

que em summa, de tal modo me apresentara, que tudo lhe fa^ia suppòr que eu

era um homem honrado. Disse-me que era de Cherbourg, na baixa Norman-

dia, que estava havia oito annos em Paris, e que depois de algumas aventuras

tinha casado ha trez annos com um tal senhor Trés-Court, de 50 annos, oriundo

de Paris, muito habilidoso para tudo, excepto para fazer filhos. Declarou-me

que nunca tivera nenhum.

«Seu marido trabalha fora de casa, vae só alli para comer, e sac ou-

tra vez para só voltar á noite. Foi mostrar-me a cosinha, uma saleta perfeita-

mente mobilada e uma alcova preciosa com um leito de cortinas azues. Mos-

trou-me também um gallinheiro, ao lado do qual havia uma porta por onde se

podia sahir sem se ser visto dos visinhos curiosos.

«Deu-rae a entender que se encontrasse um homem discreto, digno de

fazer a sua conquista, tanto pelos seus dotes physicos e moraes, como por ter

dinheiro, se lhe entregaria de bom grado. Eu prometti proporcionar-lhe cousa

que lhe servisse, pelo que me concedeu primeiro um beijo, e... depois tudo

o mais que lhe pedi, e que ella morria por me dar. .

.

«Quando lhe perguntei como arranjaria as cousas para que seu marido

de nada suspeitasse, respondeu-me que não tinha duvida. Elle sabia perfeita-

mente que não podia contental-a tanto como ella desejava, e por isso já lhe

havia declarado que não se opporia a qualquer capricho que ella tivesse, dc-

clarando-lhe que logo que escolhesse alguém para esse fim, elle não appareceria

todo o dia na tenda.

«Rimos muito a respeito d'este marido tolerante!

«Contou-me também que havia poucos dias tinha ido a Versailles ves-

tida com os melhores fatos que possuia, e que el-rei encarara n"ella tão alten-

tamente, que a obrigara a abaixar os olhos e a corar!. .

.

«Pcrguntei-lhe se podia sahir de casa algumas vezes. Respondeu-me que

linha para isso completa liberdade. De resto, quando tivesse de sahir, a sua

amiga ficaria na loja, e tinha sufficiente pratica para vender e fazer as suas

vezes.

«Tinha também na sua companhia uma irmãsita de onze annos, que pro-

mettia vir a ser lindíssima. Antes de nos separarmos, convidou-me a que fosse

vél-a algumas vezes.»

«O senhor de Valsemberg, que cobriu a bailarina Laforèf de rubis, es-

meraldas e saphiras, desejando ainda enriquecel-a com os diamantes de (lol-

conda, Visapour e Bengala, teve de pagar uma lettra de lo:000 libras, que
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lhe endossou por ordem d'ella o seu amigo Walxeem, para as despezas que tem

a fazer com uma creança que ella diz sentir pular no ventre, como saltava S.

João no ventre ue Santa Izabel. A creança nunca saliirá á luz, mas como a

lettra não impõe condições, a bailarina pretende que não é obrigada a ficar

gravida.»

«O senhor Oardanne, censor real, não encontra na Denerville nada con-

trario á religião, nem aos bons costumes nem ao governo. Mas, como' medico,

devia ter notado que ha pelo menos n'essa mulher alguma cousa contraria á

saúde publica.»

«Leonor Thetin é uma irlandoza, filha de um capitão de navios. A sua

paixão dominante é o luxo. Não ha quem lhe faça entrar na cabeça que uma

mulher, quando é bonita, não deve gastar nem um real com a sua toillete.

Era innocenle ainda, quando uma vez o senhor Pommard lhe arrombou a porta

do jardim, e uma vez arrombada a porta, Pommard colheu todas as flores que

teve na vontade.»

«O príncipe de iMonaco, que não se deitou senão uma vez com sua mu-

lher, e isto para satisfazer um capricho de mulher gravida, acaba de gosar a

irmã da David.

«O príncipe ignora talvez que

:

. . . Sans propreté, Vamour, le plus heureux,

l^Test plus amour ; c'est nn besoin honteuxl .

.

«Madame de Mondran tem de si para si que isto de se ser fiel a umes-
poso é descontentar a muitos para contentar um ingrato. Um dia concedeu

uma entrevista ao senhor Demonville, na estrada de la Villette, onde ambos

esqueceram que ella ia vêr sua sobrinha a casa da ama, em Bondy.»

«Um d'esses juiieus, que até mesmo em França se vêem em perigo de se-

rem um dia enforcados entre dois cães á porta de uma synagoga, e a quem era

prohibido banhar-se no Sena, disputa aos grandes senhores as mulheres boni-

tas. Actualmente frequenta uma tal Madame Lauson, cujo marido tem sempre

a complacência de sahir, quando elle entra.»

«Alguns duques e outros fidalgos, depois de se terem divertido, como

reis, na Chaussée d'Antin, com algumas raparigas, quizeram acabar a noite a

jogar as cartas. Depois da partida, raparigas e cartas foram entregues aos crea-

dos para que se divertissem.»

«O procurador do rei vae a casa da Hecquet, e ella dá-lhe de ceiar,

por is-so quando a Hecquet vae a casa d'elle, abrem-se-lhe de par em par to-

das as portas.»

«O duque de Fronsac, impellido pelos desejos da carne, dirige-se de Com-
piègne em sege de posta á capital. Chega á meia noite a casa da Autrive, que

felizmente estava só. Ás seis da manhã sáe de casa d'ella, mas a Autrive disse

depois que realmente não valia a pena vir de tão longe para fazer .só aquillo!... »

«Dizia um príncipe á rainha da Opera:—«Porque não põe no andar da

rua o seu porteiro, minha querida ?» Ella respondeu-llie :— «.Já tenho pensado

n'isso, meu senhor, mas que quer vossa alteza? É meu pae !»

HUIOSU DA PSOiTITOIÇÃO. TuHO IT—KuLHA 6.
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«Mademoisclle Murers vae todas as noites ao theatro para armar as suas

redes aos estrangeiros. Alguns caliem em acompanhal-a, e o senlior de Va-

renne, seu amante espera-os. Começa-se a jogar, e no fim do jogo os pobres

estrangeiros já não teem que oEfereoer á bella dama.»

«Os que teem o prazer de lazer filhos á Beaumesnil nunca tomam o tra-

balho de os educar, como se custasse muito dar-llies um officio, o de cabellei-

reiro, por exemplo, que é o mais seguro de todos, porque, como diziaoabbade

de Saint-Pierre:—Nunca faltarão cabeças para cabelleiras I»

«O senhor Giamboni, banqueiro genovez, não se arrependeu ainda de

haver casado com uma pensionista do Parc-aux-Cerfs, onde se ensinava ás ra-

parigas que o amor c como o rigodão, onde a cada nova figura se muda de par.»

«Por quarenta luizes por mez, a Duranci consente em tomar o senhor de

Gebres por um homem, embora elie não tenha o talento de Esopo. Ella chega

a dizer-lhe que é um Hercules. Elle acredita e adormece.»

«O conde de Chabot deixou a Rosália, que cheira algumas vezes dema-

siado bem para que deixe de cheirar outras demasiado mal. Nunca a beijava

senão de longe.»

«Mademoisclle Perinequi começava a notar que o marquez de Puisegur

se deixava dominar a seu lado de uma deplorável preguiça conjugal. Ella ad-

vertiu-o amavelmente que, se não se fazia á mulher legitima mais do que se de-

via, era preciso fazer á amante tudo quanto se podia.»

Terminamos n'este ponto a transcripção dos registros da policia. Julgá-

mos necessário revelar todas as torpezas da sociedade franceza. E preciso con-

tar até que ponto chegara a corrupção e a gangrena dos costumes, n'aquella des-

graçada épocha, talvez a mais dissoluta de quantas havemos analysado no de-

, curso d'esta obra.

Voltemos agora á corte, onde nos esperam scenas da maior torpeza e

anecdotas picarescas, para darem tom ao quadro.

Luiz XV amava sua esposa, mas esse amor participava mais do respeito

e da veneração, do que do estimulo dos sentidos. Tinha por ella uma espécie

de culto ferveroso. Maria Leczinska recebia estas homenagens com uns ares,

que mais pareciam por comprazer do que por corresponder aos sentimentos de

seu esposo. Em publico, pelo menos, a rainha tinha para com el-rei uma re-

serva, que podia perfeitamente passar por frieza.

Quando cl-rei a beijava, dir-se-hia que era uma mamã um pouco severa

recebendo as caricias de seu filho.

A rainha, que afora isto tinha um caracter alTavel, era em certas cousas

bastante redicula. Passava geralmente o Icmpo rodeada das suas damas, que

trabalhavam em delicadissimos bordados, cmquanto uma d'ellas lia um livro

piedoso. Parece-nos estar vendo Madame de Neslc lendo os Actos dos Apósto-

los, com tanta (jra\^iílaãe, que alguns mezes mais tarde foi o assumpto de todas

as conversações do [talacio.
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Fazia-se notar entre as damas uma certa duqueza de Boulllers, que pa-

recia apostada a supplantar todas as reputaçjões de galanteria das damas da

nobreza, desde os bons tempos da condessa de Soissons.

Os favores d'esta beldade eram moeda tão corrente, que o conde de Riom

disse um dia ao duque de Luxemburgo :

— «Sabe uma cousa? Chega a ser uma vergonha que um homem como

o sr. duque não tenha ainda possuido a duqueza de Boulílers!. . .»

Riom accrescentava que era egualmente uma vergonha permanecer atrel-

lado ao carro de Madame de Nesle mais de oito dias, e que toda a gente de

bom tom censurava o duque por se conservar íiel á marqueza, depois de dois

raezes de amor assiduo. E terminou pelo seguinte conselho

:

—«O ensejo é propicio. Madame de Boulllers ha quarenta e oito horas

que não tem amante. Tracte de preencher esta lacuna, duque, porque decerto

não se lhe torna a proporcionar uma occasião d'estas!»

O duque seguiu o conselho, e Madame de BoufQers não se mostrou

disposta a deixal-o suspirar por muito tempo, mas impoz uma condição

antes de se render. Era que o duque, antes de deixar a senhora de Nesle, lhe

havia de fazer um filho.

—«Não posso vèr essa mulher, explicava a duqueza. Para qualquer lado

que me volte, vejo sempre aquelle vulto elegante, que todas admiram e todos

invejam ! Pois bem ! Já que tanto se orgulha d'essa perfeição, é preciso que o

duque lhe diminua o prestigio, deformando-a por algum tempo. Espero-o em mi-

nha casa, quando a de Nesle tiver os primeiros symptomas de gravidez!. . .»

O novo amante da duqueza de Boulllers não tardou em realisar a condição

exigida pela caprichosa dama, e parece que estava em sorte, porque tão depressa

se soube em Versailles da gravidez da senhora de Nesle, constou logo também a

da duqueza de Luxemburgo.

De resto, Madame de Bouílers era realmente digna de dó. Déra-lhe a natu-

reza um temperamento, que segundo ella própria confessava, era-lhe impossivel

resistir um instante sequer á occasião do peccar. Um dia contou a Madame de

Rochechouart que estando na camará da rainha, lhe foram annunciar a che-

gada imprevista do duque de Luxemburgo, que a esperava nos seus aposentos.

Incapaz de dominar a sua impaciência, a duqueza sahiu logo para correr a lan-

çar-se nos braços do amante, mas viu-se obrigada a parar duas vezes no ca-

minho. .. Não podemos comprehender o motivo d'estas paragens.

O duque de Luxembifrgo, depois de sete ou oito mezes de posse, conti-

nuava namorado de Madame de Boulllers. Em vão o conde de Riom, seu pro-

fessor de galanteios, lhe disse muitas vezes que uma tal constância com simi-

Ihante amante era de um ridículo espantoso.

O duque estava submettido a um encanto que não podia vencer, e não

só era constante, mas deixava-se enganar, e a duqueza, encantada de ter um
amante néscio e opulento, condições preciosas para uma mulher que não quer

incommodar-se, fazia prodígios para reter nas suas redes um homem tão com-

placente. E conseguiu-o.

Constituira-se uma .sociedade, composta de tudo quanto havia de mais
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brilhante em Paris, que se reunia na mais completa liberdade n'uma pequena

casa da rua Cadet, propriedade do duque de Luxemburgo. A duqueza de

Bonlílcrs bavia-se relacionado intimamente com a duqueza, mulher do seu

amante, que ia também alegremente tomar parte nas ceias, ou para melhor di-

zer nas orgias da rua Cadet. Quando os vapores do vinho começavam a esquen-

tar as cabeças, particularmente a da duqueza de Boufílers, que nunca se le-

vantava da mesa sem ficar completamente ébria, começava-se a fallar inglez,

quer dizer, todos os convivas se entregavam ás conversações mais desbragadas!

Das liberdades verbaes passava-se á pratica, e raras vezes estes capítulos

ficavam sem conclusão. N'estas scenas, o papel principal era sempre desem-

penhado por Madame de Boufflers. O duque, porém, apesar do testemunho

dos próprios olhos, embora em pouco perturbados, não acreditava das loucuras

da sua amante, senão o que elia lhe deixava acreditar, e mostrava-se comple-

tamente impassível, em presença dos actos de que sua própria mulher o fazia

ser testemunha.

Custa ter de revelar similhantes torpezas, mas para affastar da sociedade

os vicios que a degradam, convém deixal-os ver em toda a sua horrível nu-

dez.

Estes costumes eram tanto mais deploráveis, quanto mais elevada era a

posição dos actores, por isso mesmo que mais davam na vista, e mais

pernicioso se tornava o .seu exemplo. Era impossível, para não irmos mais

longe, que houvesse quem ignorasse a conducta infame do conde de Charolais,

de quem já faltámos n'outro logar, e que unia o cynismo mais asqueroso a

uma ferocidade sem limites. Dissoluto como Nero, não era menos cruel do que

aquelle monstro coroado. Pôde dizer-se que, a exemplo d'esse preverso im-

perador romano, o príncipe francez se deleitava com o assassínio. Citámos já

o que Luiz xv respondia, quando lhe faltavam dos crimes commettidos pelo

seu parente.

Paliemos agora de Maurício da Saxonia. O valente conde, não podendo

sustentar-se na Curlandia, encontrou na comediante Adriana de Lecouvreur uma
alma digna da sua. Basta um facto para prova d'esta asserção, e cital-o-hemos

de bom grado, por dar uma espécie de consolação, depois de tanto quadros de

torpezas, que temos relatado até agora, e que a nossa missão de historiadores

do vicio nos obrigará a relatar ainda.

O príncipe Maurício escreveu para França, a fim de obter soldados e di-

nheiro. Na corte, pouca ou nenhuma attenção deram ás cartas do valente cabo

de guerra, mas em todo o caso, responderam-lhe o mais affectuosamente possível

que não podiam mandar-lhe nem soldados nem dinheiro.

Adriana Lecouvreur tinha alguns amantes. Ainda assim, mesmo que elles

tivessem consentido em fazer uma viagem á Curlandia, não teriam offerecido

ao conde da Saxonia mais do ([ue um resumido corpo auxiliar. Seria muito

díítercnte, se a duqueza de BoulUers se tivesse resolvido a enviar-llie a sua

phalange de predilectos!. . .

A excellente actriz não possuía também grandes thesouros, mas quiz a

todo o custo soccorrcr aquelle que ella chamava o .seu deus Marte. Empenhou,





Alarqueza de Pompadour {copia d'um quadro de J Q. Latour)
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portanto, a sua baixella,as suas jóias, e reunindo o producto ao pouco dinheiro

que possuía, íe/ chegar ás mãos do soberano da Curlandia uma sommade 40:000

libras, ([lie lhe serviu para voltar commodamente a França, depois de ter de-

fendido palmo a palmo o seu estado invadido.

Mauricio chegou a Paris, nos primeiros dias do mez de janeiro de 1728.

Escusamos de dizer que a sua gratidão para com Adriana se mostrou de uma

expansibilidade, á altura do sacrificio por ella feito.

— «Adriana, heide restiluir-te esse dinheiro I» dizia elle nos intervallos

dos seus testemunhos de gratidão.

— «Bem, bem, não corre pressa! Basta-me por emquanto o juro que o

meu querido Marte me vae pagando. Esse é que eu mais aprecio 1»

Narremos agora, como frisanfe comtraste d'esta amorosa abnegação, uma
anecdota relativa á bacchante da rua Cadet, da qual já falíamos mais acima,

a duqueza de Boulllers.

O senhor de Durfort teve um dia o capricho de suspirar durante alguns

instantes por ella.

Á primeira declaração d'este novo amante, a duqueza respondeu-lhe

:

— «Que dia?»

Combinou-se, portanto, uma entrevista na pequena casa da rua Cadet,

durante a ausência do duque de Luxemburgo. Durfort, para tornar mais agra-

dável a ceia, levou comsigo Chassé, actor da Opera, muito estimado do publico

e de quem algumas damas da corte faziam caso, atraz de outras cortinas, que

não eram precisamente as da bocca do proscénio.

A de Boulllers, quando o vinho lhe subiu á cabeça, começou a comparar

a figura e o rosto de Durfort, a sua conquista d'aquelle dia, com a do actor

levado por elle para alegrar a ceia. O actor julgou conveniente corresponder-

Ihe, succedesse o que succedesse.

Mas Durfort que não tinha preparado a ceia nem ajustado a dama para

que um comediante aproveitasse ambas as coisas, despediu Chassé, e pôl-o no

meio da rua. Ao vér isto. Madame de Boulllers, precipitou-se atraz do come-

diante. Procuraram detel-a, mas ella conseguiu desprcnder-se dos braços dos

que pretendiam segural-a. Despenteada, com os olhos incendidos em luxuria,

e na maior desordem, correu atraz de Chas.sé, até á esquina da rua, gritando

com toda a força dos pulmões

:

— «Quero-o! Quero-o! . . .

»

Durfort, depois de ter, a troco de um trabalho"insano, mettido em casa

a desenfreada bacchante, conseguiu acalmar um pouco os seus transportes.

— «E' o mesmo, disse ella. Mas juro-lhe que o liei-de gosarl. . .»

Eftectivamente, na noite seguinte, houve quem visse entrar o bello co-

mediante em casa da duqueza de Boulllers, para tomar o seu logar entre a un-

décima ou duodécima centena dos seus amantes. .

.

Madame de Pompadour tinha mais ambição do que desejos lúbricos, e

não ignorava que a frieza do seu temperamento podia tarde ou cedo prejudi-

cal-a, de mais a mais com um amante tão materialmente positivo, como era

Luiz XV.
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Um dia a favorita, conversando com Madame. Hausset, disse-lhe :

—«Madame de Montespan era muito feliz! Estava sempre prompta para

satisfazer Luiz xiv, o que não impedia que liie lieasse ainda vontade para con-

tentar muitos outros. A natureza foi demasiado pródiga para com essa mulher,

emquanto que para mim foi uma verdadeira madrasta! E' um defeito, minha

querida amiga, um grande defeito n'uma mulher destinada a elevar-se por

meio da sensibilidade!»

Madame Hausset provou com o seu silencio que era completamente da

opinião de sua ama. Em todo o caso, não podemos assegurar que esta nobre

camareira fosse capaz de aconselhar a Madame de Pompadour o regimen de que

vamos fallar.

A favorita, durante trez mezes seguidos, tomou todas as manhãs uma

chávena de chocolate com uma dose de baunilha e de âmbar. Ao jantar, não

comia senão sopa de aipo. Mandava pôr estimulantes em todas as iguarias, e re-

commendou que se misturasse essência de camarões em todos os molhos dos

guisados que se serviam à sua mesa.

Um dia a marqueza fallou á duqueza de Brancas n'este regimen exci-

tante.

—«Gomo! exclamou esta dama, muito admirada, a marqueza envene-

na-se assim diariamente para o prazer de sua magestadel»

— «Que quer duqueza? Receio perder o coração d'el-rei.»

—«Mas diga-me, não tem a marqueza proporcionado a Luiz xv outras

distracções? Não deve elle aos seus cuidados incessantes a posse de tantas bel-

lezas? Não é o seu coração um manancial inexgotavel de sensações?»

—«E' verdade tudo isso, mas confesso-lhe, duqueza, que o rei não me

procura muito a miúdo!»

— «Ah! Comprehendo agora!»

— «Já vé que preciso acautellar-mel»

— «Sim, é prudente, mas uma mulher para satisfazer alguns capriclios

passageiros tem sempre recursos!»

— «Eu não tenho nenhum!»
— «Deveras?»

—«Juro-lh'o, e é d'isso que me queixo !»

— «Faz-me dó a sua situação !»

—«Obrigada, querida duqueza!»

—«Mas espere! A nossa condição seria verdadeiramente deplorável, se

nos, as mulheres, nos víssemos reduzidas ao stricto cumprimento do dever.

Por isso, minha querida marqueza, procure sempre não deixar ao rei todo o

exiio da victorial»

— «Isso farei, minha amiga!»

—«Mas lembre-se, marqueza, de que esse temperamento hclicio que anda

a crear com as trufas, o aipo c os camarões acal)ará pnr cnnerval-a!. . .»

— «Este elixir, disse então a Pompadour, mostrando um frasco á sua

amiga, obra com muita mais promplidão e segurança que todos os manjares

excitantes.»
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—«Vejamos!»

E a duqueza depois de ter cheirado o frasco, exclamou:

— «Oh, minha querida! Isto é um aphrodisiaco ! E' tintura de canthari-

das! Mas a marqueza vae enlouquecer com este regimen!. . .

»

— «Qual! Tenho-o tomado varias vezes, e não me faz mal. Fico apenas

n'esse estado de lubricidade que os homens tanto desejam.»

—«É porque a dose tem sido pequena!»

—«De certo.»

— «Mas, ainda assim, minha querida, se um dia lhe escorrega a mão e

toma uma porção maior, terá de correr ao quartel dos guardas d'el-rei para

acalmar os seus desejos!»

— «Deixe estar, que eu terei cuidado ! . . .»

— «Nada, minha boa amiga, não posso consentir que faça por mais

tempo uso d'essa droga abominável. Não quero vèl-a transformada em bac-

chante

!

— «Mas el-rei"?j)

— «El-rei tem muito quem o satisfaça. De mais a mais os seus nervos,

marqueza, haviam de resentir-se! Nada!»

E dizendo isto. Madame de Brancas atirou o frasco ao fogão.

— «Que fez, duqueza ?

— «Evitei-lhe um grave perigo, minha amiga!»

— «Mas a duqueza deve saber que não gosto que me tractem como uma

creança !»

— «Bem sei, mas também eu não quero que a marqueza se tracte a si

própria como um cavallo !»

A favorita desatou a chorar.

— «Então, então 1 Que é isso, minha querida marqueza ? Porque derrama

essas lagrimas?»

—"Se soubesse o que me succede ha oito dias! El-rei, pretextando que

faz um calor impossível, tem passado todas estas noites deitado n'um sophá,

ao lado do meu leito ! . . .

»

— «Tem graça! E a marqueza tinha tomado as cantharidas?»

— «Tinha, infelizmente para mim!. . . Passei umas noites horríveis. Cha-

melo-o, mas elle recusou. Provavelmente cansou-se de mim, e ha de procu-

rar outra que me substitua!. . .»

—«Mas bem vè, marqueza, que não poude evitar essa desgraça, despe-

daçando as entranhas com esse. . . com esse cynismo engarrafado, deixe-me

chamar-lhe assim, que alli está a arder no fogão!»

—«Quem sabe !»

—«Eu nem quero lembrar-me das noites que a marqueza passou no seu

leito solitário, ardendo em desejos provocados pelas cantharidas, emquanto que

sua magestade tomava o fresco a dois passos de distancia!. . .»

— «Imagine, minha boa amiga!» £
^«E preciso recorrer a outros meios para attrahlraos seus braços Luiz xv.»

—«Diga, diga o que hei-de fazer!»
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—«Em primeiro logar, a marqueza deve fazer com que a sua companhia

lhe seja cada vez mais preciosa, á força de cuidados, de meiguices e de ta-

lentol Nunca lhe mostre frieza, minha amiga! Se não tiver desejos, finja-os,

represente uma comedia! Que custa isso?»

—«Mas como?»

— «Ora, como! A marqueza é alguma noviça? Alguns suspiros, algumas

exclamações soltadas a tempo, uns gritos de quando em quando, poderão imi-

tar perfeitamente o êxtase do prazer!»

—«E que mais?»

—«Por em quanto, mais nada!»

—«E julga a duqueza que d'esse modo poderia attrahir el-rei?»

—«Decerto. O tempo fará o resto. As cadeias do habito substituirão im-

perceptivelmente as do amor, e o seu império não desabará, minha querida

amiga.»

A favorita prometteu seguir o conselho de Madame de Brancas, e beijou-a

muito, agradecendo-lhe estes excellentes conselhos.

D'aquelle dia em diante, o regimen das cantharidas foi completamente

posto de parte.

Depois do que se acaba de ler, devemos crer ingenuamente n'essa frieza

de temperamento proclamada por Madame de Pompadour? Não, decerto. Ex-

plica-se facilmente que uma mulher, rodeiada de cortezãos, que como todos

sabem, facilmente se convertem em adoradores, se canse até certo ponto das

homenagens que chegam constantemente ao fundo da sua alcova. E\plica-se

também que esta mulher tenha necessidade de reanimar algumas vezes a chamma
quasi extincta, destinada a sacrifícios exclusivos, qualquer que seja a posição

em que esteja collocado o sacrificador, porque o amor effectivo não concebe a

grandeza, á maneira das outras paixões; mas o temperamento, livre dos seus

languidos hábitos, rcproduz-se sempre com todo o seu phrenesi. Assim o glo-

tão já farto, sente novamente appetite, á vista de novos manjares.

Por isso, dizia-se á bocca pequena nos salões da corte que as canthari-

das, o aipo e o chocolate nunca eram precisos nas relações que a marqueza li-

nha com o abbade de Bernis, ecclesiastico muito galanteador, bello homem,

poeta sentimental, cujos olhares avelludados, cujas pernas de Antinoo, e cujos

madrigaes galantes exerciam sobre cila uma influencia tão viva, ainda que

menos acre do que a do aphrodisiaco votado ás chammas pela duqueza de Bran-

cas !

Averiguações muito mais minuciosas descobriram lambem que o príncipe

de Beauvan visitava muito a miúdo Madame de Pompadour, e a horas muito

diíTerentes das que a etiqueta recommendava.

Um dia o príncipe foi encontrado no toucador da marqueza, na occasião

em que a favorita não só não havia concluído ainda esse nikjlúji' galante com

que uma mulher dislincla recebe os homens ao erguer-sTí da cama, mas nem
sequer estava sullicientemente vestida para occullar o que não se mostra .senão

aos mais íntimos.

N'csta semi-nudcz encantadora, a Pompadour, a.julgar pela vivacidade do
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olhar e pelo fogo do semblante, devia ter mais calor do que frio no sangue, e

um olhar severo, devia ter revelado ao importuno visitante que chegara em
muito má occasião.

Ainda assim, a assiduidade do senhor de Beauvan era naturalmente ex-

plicada por Madame Hausset. Quem sabe ?

Paliemos agora um pouco de Madame d'Esparbes. Entre as distracções

de sua magestade, e independentemente do Parc-aux-Cerfs, esta dama gozava

junto do monarcha de um favor muito evidente.

O amor de Luiz xv por ella proviera apenas da belleza das suas mãos,

embora a dama tivesse muitas outras coisas, que não eram para desprezar.

Tinha vinte e dois annos, uma cintura deliciosa, e um pé microscópico,

terminado por uma perna provocante. Havia alem d'isso ainda n'aquella mu-
lher encantadora, cabellos admiráveis, dentes pequeníssimos e muito brancos,

lábios frescos, e nas faces e na barba umas covinhas tentadoras.

Isto emquanto ao rosto.

Em todo o caso, força era confessar que a perfeição das mãos de Ma-
dame d'Esparbes deixava no segundo plano todas as seducções da sua pessoa.

Por isso ellas eram tão honradas no templo dos prazeres sensuaesi

Nas ceias intimas, as mãos da elegante dama eram sempre encarregadas

de preparar com delicadeza as cerejas que sua magestade devorava, molhan-

do-as primeiramente em assucar.

Dizia-se que para conservar a alvura deslumbrante d'aquellas mãos pri-

vilegiadas, a condessa, sem a menor necessidade, se fazia sangrar vezes a

miúdo.

DiíTicil sacrifício, na verdade!

Moralmente, Madame dEsparbes tinha graça, meiguice, amabilidade, mas
tudo isto sem vivacidade, sem calor.

Era uma belleza melancholica.

Seria preciso um amor vivamente partilhado para se descobrir aquella

alma, e por isso foram muito raras as suas entrevistas com el-rei.

Madame de Pompadour, sabendo perfeitamente que de tudo isto nunca

podia sahir uma favorita, era muito amiga da condessa d'Esparbes. Ella e Ma-
dame d'Aublimont eram as intimas da marqueza.

Um rapaz, apenas sahido da Eschola-Militar, e chamado o conde de Lau-

zun, acceitou por primeiro guia da sua carreira amorosa a bella condessa d'Es-

parbes. A principio não houve novidade. Lauzun confessava ingenuamente que

a condessa se havia adiantado muito com elle, mas, ou porque não soubesse

graduar as doses, ou porque o neophilo não respondesse á lettra, o que é certo

é que passaram dois mezes em ninharias ridículas e fastidiosas.

Um dia a condessa disse áquella espécie de collegial, com um tom de

ironia bem pronunciado

:

—«Meu querido conde, quero pedir-lhe uma cousa. Vá amanhã á Opera,

e pergunte á Desmarques de que maneira deve portar-se um rapaz com uma
dama a quem interessa.»

Lauzun aproveitou o conselho, e quarenta e oito horas depois, a con-
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dessa reconheceu que a Desmarques havia aberto os olhos ao seu collegial.

D'ahi a pouco era mestre consummado.

O amor próprio do conde estava profundamente lisongeado por ter enta-

bolado aquellas relações com uma mulher, que já recebera o sello real, mas

apesar d'isso callava-se.

Todos sabem que a discrição é uma das canduras do amor que faz a sua

estreia. A condessa, porém, receiava pouco o escândalo. As trombetas da fama

de Cythera agradavam ao seu ouvido aguerrido. Quiz, portanto, obter uma re-

putação nova pela educação que havia dado ao moço estúrdio.

Lauzun, n'uma revista passada por el-rei, trazia sobre a banda o nome

da sua amante, bordado pelas belias mãos que preparavam as cerejas da sobre-

meza real.

A divulgação do segredo de uma intriga amorosa é muitas vezes o prin-

cipio do fim d'essa intriga. Madame d'Esparbes preludiou a sua infidelidade,

faltando ás entrevistas que ella própria marcava ao seu amante. Um dia aca-

bou por não lhe conceder nenhuma.

O conde fez vigiar a sua infiel, e bem depressa veio a saber que tinha

um successor, mas esse successor era tão illustre que o pobre moço nada po-

dia contra elle. Resolveu, pois, fazer recahir todo o seu mau humor sobre ella.

Araeaçou-a, escreveu-lhe volumes inteiros, cheios de amargas censuras e de

violentas injurias. A condessa zombou d'aquella fúria, e os bilhetes do conde

foram empregados nos papellotes do seu cabello e nos do principe de Conde...

Era este o successor de Lauzun I . . .

Uma anecdota do senhor de Choiseul:

Um domingo de manhã, Madame de Hausset, ouvindo que o rei se diri-

gia ao quarto da favorita, tossiu de certo modo, correndo para a porta do

quarto de sua ama. Felizmente, sua magestade demorou-se a conversar com
algumas damas. Houve tempo, portanto, para se arranjar tudo. E Madame de

Pompadour, seguida da sua camareira, e do amável Choiseul, sahiu do seu ga-

binete com muitos papeis na mão, e parecendo occupar-se de assumptos mi-

nisteriaes.

— «São queixas do parlamento, disse a favorita, entregando os papeis

a el-rei. Ainda agora estava fallando a este respeito com o sr. duque.»

Madame de Hausset teria podido accrescentar:

— «É verdade, e faltavam com tanto calor, que se não fosse eu, teriam

sido surprehendidos por el-rei no meio da conversação I»

Outra dama galante, a condessa d'Estrades conseguiu despertar a atten-

ção do rei, o que não a impediu de se occupar ardentemente de um joven te-

nente coronel de cavallaria. Um dia a condessa, julgando seguro o seu favori-

tismo, foi ter com o duque de Choiseul e pediu-lhe arrogantemente a nomeação

de coronel para o seu protegido.

O ministro, incommodado com aiiuelles modos altaneiros a que não es-

tava liabituado, dissc-lhe que era impossível alterar a lista das [)romoções.

— «O senhor duque, ao que parece, quer causar-mc um dissabor ?» disse

ella muito mal humorada.
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— «Parece-me, minha senhora, que as razões que acabo de expor são

muito attendiveis ...»

— «Eu não acho. Considero-as uma desculpa banal e nada mais.»

— «Sinto muito, minha senhora, que as minhas razões não a convençam,

mas não tenho outras !»

— «Emfim, senhor duque, os tempos hão de mudar.»

— «E quando mudarem, o que succederá?»

— «Talvez dentro de oito dias o senhor duque venha o(íerecer-me es-

pontaneamente o que hoje me recusa!»

— «Oxalá, minha senhora !» disse o duque, fazendo-lhe umaceremoniosa

saudação de despedida.

A aspirante a favorita sahiu do gabinete de Choiseul verdadeiramente fu-

riosa. O duque adivinhou sem difficuldade em que esperanças baseava aquella

dama a sua arrogância, e comprehendeu que se ella estava tão adiantada, como

se mostrava, no favor real, podia ainda vir a ser perigosa. Tractou, portanto,

de se pôr em campo para não ter de perder a sua pasta de ministro.

Dirigiu-se immediatamente a casa de uma dama da corte, amigada con-

dessa, a quem annunciou da parte de el-rei que vinha propôr-lhe uma commis-

são secreta, cujo êxito seria recompensado com uma gratificação de cem mil

escudos.

Ao ouvir isto, a amiga intima interessou-se muitíssimo no assumpto que

lhe propunham, protestou logo a sua profunda lealdade no serviço de sua

magestade, e perguntou de que se tractava. O ministro pediu-lhe que se infor-

masse com Madame d'Estrades do que se tinha passado entre ella e el-rei na

noite anterior. E isto porque el-rei não se recordava no dia seguinte dos por-

menores das suas mysteriosas aveuturas, e tinha o mais vivo desejo de se oc-

cupar d'ellas para se distrahir.

— «Comprehendo I» disse a amiga da condessa.

— «Ora ainda bem. Peço-lhe que não se descuide d'este negocio.»

— «Esteja descançado. Amanhã, antes do anoitecer, poderá satisfazer com-

pletamente a curiosidade de el-rei.»

— «Muito bem. Conte-me a verdade, e receberá cem mil escudos.»
"

Na manhã seguinte, o espião do senhor de Choiseul foi tomar chocolate

com a sua amiga e arrancou-lhe habilmente o segredo dos mysterios d'aquella

noite, que eram o orgulho da dama favorecida pelo real agrado. Quando o

assumpto da narração agrada ao narrador, elle é sempre pródigo em pormeno-

res.

A confidente conseguiu saber tudo. Wessa mesma noite, Choiseul tinha

todos os pormenores da aventura, e a amiga traidora mettia na sua secretária

uma ordem de cem mil escudos.

O ministro foi no dia seguinte assistir ao lavantar do rei, e pediu-lhe que

escutasse com toda a attenção um caso que interessava á sua gloria.

— «Falia, querido duque, estamos sós. Não ha ouvidos indiscretos que

psssam divulgar o segredo que vens comfiar-me. É algum escândalo?»

— «Vossa magestade quasi que adivinhou. Venho contar isto, porque o
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nome de el-rei, meu amo, não deve andar acompanhado nem sequer da mais

ligeira sombra de ridículo, e por isso creio do meu dever fallar com toda a

franqueza.

— «Falia, duque, falia!»

— «Vossa magestade está honrando com as suas bondades uma pessoa

indigna d'essa honra, e que abusa de um modo indigno do real favor, que a

meu amo aprouve conceder-lhe.»

— «De quem falias, duque?»
•— «5ire. . .»

— «Vamos, quero saber tudo.»

—«Vossa magestade ordena-me que falle?

— «Exijo-o, e no mesmo instante!»

—«Pois bem, refiro-me á condessa d'Estrades.»

—«Continua!»

— «Sire, é mister rasgar o veu, e apresentar a vossa magestade essa

dama tal como ella é realmente. E' preciso revelar a vossa magestade o que

vale essa aventureira. . .

»

—«Mas estás bem certo, meu amigo ?. . .»

— «Vossa magestade poderá avaliar, ouvindo o que vou contar-lhe. O

que receio é causar a meu amo uma impressão desagradável. . .»

— «Apesar d'isso, começa, Choiseul !»

— «Obedeço, sire, mas dominado por uma dôr profunda lerei ao meu so-

berano o bolelim da sua ultima noite, tal qual se encontra descripto em certos

papeis que por ahi correm, e que não pude apanhar na sua integra. Eis o que

elles contam.»

E o duque começou a lér a minuta escripta havia pouco pelo seu secre-

tario, e que dizia o seguinte

:

«A primeira coisa annunciada hontem por el-rei a Madame d'Estrades,

beijando-a com transporte, foi que amanhã domingo será declarada publica-

mente sua favorita.

«O titulo de duqueza servirá de complemento a esta declaração.

«Louca de alegria, ella estreitou vivamente contra o coração o deus da

sua fortuna.

«As impressões de uma gratidão tão voluptuosamente testemunhada fo-

ram saboreadas por el-rei com o maior prazer.

«Em seguida, metteram-se no leito.

«I)'ahi a pouco, el-rei teve de recorrer a uma bebida excitante para rea-

nimar os sentidos algum tanto paralysados.

«O excitante, porém, não deu o resultado appetecido.

«Ao amanhecer, el-rei quiz renovar as tentativas de uma amabilidade

mais activa, mas ha cansaços que nenhum excitante po^de dissipar.

«Alguns ligeiros relâmpagos sem importância abrilhantaram a scena,

como esses fogos fátuos, que durante as noites de verão apresentam brilhos

cphemeros.

«O papel da nova Roxelana ser-lhe-liia em extremo fastidioso, se os seus
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movimentos não fossem compensados amplamente com a ideia de ter dentro

em breve a vantagem do governar o mais poderoso dos senliores.»

— «Que infâmia!» exclamou o rei, que tinha ouvido sem interromper o

ministro toda a leitura do boletim.

— «Então, sire, tinha ou não tinha razão?»

— «Tinhas, Choiseul, não me enganavas I.. .»

— «Essa mulher é um monstro!»

—«Sem duvida, meu amigo, mas o que mais me incommoda é que to-

dos os factos, contidos n'esse infame libello, são certíssimos!»

E o rei accrescentou d'ahi a pouco, com tristeza

:

— «Que queres, meu amigo ? Envelheço, e a fraqueza é o defeito natu-

ral da minha edade. No emtanto, custar-me-hia muito que estas coisas se di-

vulgassem, e por isso commetteria uma falta imperdoável, se não despedisse

para sempre a mulher que assim me expoz aos sarcasmos e ironias dos meus

súbditos ! . . .»

— «A indulgência em casos taes daria azo á continuação de taes infâ-

mias!» disse Choiseul com intimativa.

— «Não, descançal Não serei indulgente !. . .»

— «Sire, recebo as ordens de vossa magestade.»

—«Faz com que Madame d'Estrades parta dentro de 24 horas para as

suas terras, e encarrega Virilière de cumprir esta ordem.»

— «Será o meu primeiro cuidado ao sahir d'aqui.»

— «Agora, meu caro duque, agradeço-te, por me haveres aberto os olhos

a respeito de tão vil ingratidão.»

No dia seguinte, Madame d'Estrades, desolada por ter naufragado ao en-

trar no porto, e não sabendo a que attribuir um revez tão imprevisto, diri-

giu-se tristemente para uma das suas propriedades.

Alli o tenente-coronel seu protegido foi consolal-a da sua desgraça por

meio de processos tão completos, quanto os do rei haviam sido ridículos. Pobre

dama! Tão laboriosamente havia pago o favor real, para não se gosar d'elle

nem um dia completo!

O leitor desejaria que lhe disséssemos em que verba do orçamento da

guerra incluiu o senhor de Choiseul os cem mil escudos, dados áquelle judas

de saias, que assim trahira a mallograda favorita. Não o podemos fazer, mas

devemos convir que aquelle dinheiro foi muito bem empregado, na verdade.

El-rei reflectia ás vezes que o tempo voava e que com elle lhe iam tam-

bém diminuindo as forças. Começou a pensar que os seus amores lhe apres-

savam a carreira da existência, e por isso disse um dia a La Martinière seu

primeiro medico:

—«Vou conhecendo que estou velho. Parece-me que preciso puxar as

rédeas aos corseis. . .

»

— «Sire, respondeu-lhe o Esculápio, melhor faria vossa magestade, or-

denando que os desengatassem da carroagem.»

N'esse mesmo dia, sua magestade pediu ao duque de Coingny noticias

de Gentil-Bernard, que sabia achar-se enfermo.
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— «Meu Deus, -nre, meu Deus!»

—«Que queres dizer? Que aconteceu?

—«O desgraçado está sepultado n'uma espécie de imbecilidade.»

— «E de que proveio isso, duque?»
-—«De se ter divertido em excesso n'outros tempos.»

— «Só d'isso ?»

— «Não, sire. O pobre homem quiz ultimamente fazer de rapaz, e foi

isso o que o perdeu ! . . . »

— *E' então muito velho ?»

—«Sire, tem precisamente um anno mais do que vossa magestade.»

Estas palavras sepultaram Luiz xv n'uraa sombria tristeza. Deixou de

receber os seus cortezãos ao levantar-se, e mostrou-se cada vez mais frio com

a Dubarry, não lhe fazendo uma única visita secreta no espaço de 15 dias. O

resfriamento hygienico do rei foi por elle levado a tal ponto, que tendo en-

commendado um coche, que quiz olíerecer á Dubarry, para um dia de revista

militar, ella não assistiu a essa festa.

D'Aiguillon abaixava melancholicamente a cabeça, mas o partido de Choi-

seul erguia-a cada vez mais.

Apesar de tudo isto, el-rei desatou a rir ás gargalhadas um dia em que

ao levantar-se, Ayen lhe contou a aventura que vamos contar também aos

leitores

:

O bispo de Tarbes passeava na cidade na sua carroagem, quando ao pe-

netrar n'uma rua estreita, o cocheiro sem poder governar a parelha foi esbar-

rar n'um modesto fiacre, a tal ponto cstropeado por este desastre que não

lhe foi possível continuar a sua carreira.

Emquanlo os cocheiros altercavam, uma dama desceu do fiacre e dispu-

nha-se a continuar o seu caminho a pé.

O prelado notara, porém, que a dama era bonita, e apeiando-se no mes-

mo instante approximou-se d'ella, pediu-lhe mil desculpas, e declarou-lhe que

não podia consentir que ella se dirigisse ao seu destino senão dentro da sua

carroagem, causa única d'aquelle desagradável incidente.

A desconhecida acceita sem se fazer rogar muito, e entra na carroagem

de monsenhor. O movimento do pesado vehiculo não tarda a fazer chocar um
no outro, o prelado e a dama. Por fim, chegam ao ministério da marinha onde

a (lama se dirigia. A' porta do edifício, monsenhor de Tarbes ollerece gen-

tilmente a mão á sua companheira de carroagem, para a encaminhar até ao

gabinete do senhor Beudet.

Logo que o par atravessou o pateo, o porteiro desatou a rir. .

.

Quando passavam na ante-camara, os lacaios desataram a rir...

Appareceu um porteiro para annunciar e desatou a rir. . .

Dois empregados, que trabalhavam n'um gabinete immediato, desataram

a rir . .

.

O senhor Beudet recebeu o bispo c a dama, desatando a rir. . .

Monsenhor de Tarbes, não sabendo a que attribuir todas aquellas risa-

das, começou a inquietar-se. O secretario geral então, vendo a situação critica
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do prelado, quiz dizer-lhe tudo, mas não era possível diante da pretendente.

Depois de alguma hesitação, decidiu mandal-a a uma das repartições para

consultar um registro, e poude assim fallar á vontade com sua ex.*

— «Monsenhor ignora talvez quem é a dama a quem tão cavalheirosa-

mente se dignou acompanhar. . .»

— «EÍIectivamente, eu não a conheço muito bem, e peço-lhe o obsequio

de me elucidar.»

—«Pois saberá vossa exccUencia que é a Gourdan, uma prostituta muito

conhecida em Paris ! . . .»

—«Meu Deus! exclamou o prelado, muito surprehendido, agora compre-

hendo a causa de todas as risadas, que ouvi na minha passagem com ella por

essas salas ! . . .

»

—«Peço humildemente perdão a vossa excellencia, do atrevimento com

que lhe fiz esta declaração. . .»

—«Não ha de que, senhor secretario; eu até lhe estou muito agradecido

pelo aviso I . . .

»

E o prelado, aturdido, não quiz saber de mais nada. Correu a metter-se

na sua carroagem, deixando a (lourdan no ministério.

A Dubarry pretendia deslumbrar Paris com as suas brilhantes festas.

A delphina Maria Antonietta odiava profundamente a favorita. O orgulho

austríaco revoltava-se por aquelle tom de superioridade com que a cortezã se

atrevia a fallar á filha dos Césares, e mais fazia augraentar a sua indignação o

vèr aquella mulher heroina de todas as festas, e objecto de todas as homena-

gens da corte.

A timidez e a reserva de Maria Antonietta neste ponto delicado, faziam

com que ninguém suspeitasse d'aquelle rancor pela favorita.

A delphina fingia ignorar não somente o valimento, mas até mesmo os

ternos deveres da amante do rei.

—«Quaes são no palácio as funcções de Madame Dubarry?» perguntava

ella um dia ingenuamente a Madame de Noailles.

—«Essa dama, respondeu a duqueza, está na corte para agradar a el -rei,

para o distrahir, e para o divertir, senhora!. . .»

— «N'esse caso, quero ser sua rival», replicou Maria Antonietta.

Toda a corte repetiu esta phrase, sem a tomar como uma ingenuidade.

Não podemos deixar de fallar de um gentil- homem de Paris, chamado o

senhor de Brumoy, que tinha a mania das procissões, e fazemol-o simples-

mente para apresentarmos o contraste seguinte

:

Emquanto que n'uma das aldeias dos domínios d'este religioso fidalgo se

celebrava com desusado esplendor a solemnidade do Corpus-ChrisU, realisava-se

em Marselha uma horrível saturnal, em casa do conde de Sade, tão conhecido

pelos horrores a que se entregou em 1768 com uma desgraçada rapariga, e

sobretudo pelo seu cynico livro, intitulado Justina. Esta procissão e a satur-

nal ficaram para sempre gravadas na historia. Deixemos em paz a primeira,
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porque nada tem com o assumpto de que nos occupamos, e passemos a contar

a segunda.

O conde de Sade dava um baile para o qual tinha convidado muita gente.

Á meia noite foi servida uma ceia opípara. O conde fizera servir á sobremeza

pastilhas de baunilha, que todos acharam delicadissimas, e que todos comeram

com abundância. De repente os convidados, tanto homens como mulheres, sen-

tiram-se abrasados por um ardor impudico, e as scenas que se seguiram foram

realmente espantosas ! Os homens atacaram desaforadamente as damas, e ellas

longe de se oITenderem, eram as primeiras a render-se e a procurar ullulantes

a derrota.

As cantharidas, cuja essência circulava nas veias d'aquelles desgraçados

faziam-lhes esquecer todo o pudor e reserva, aquecendo-lhes o sangue e obri-

gando-os a voluptuosidades insaciáveis. Os excessos chegaram aos mais fu-

nestos extremos ; o sangue chegou a correr no solo, e as mulheres até alli

mais virtuosas, sorriam-se com aquelle resultado do seu furor uterino!. .

.

Prevendo as consequências que resultariam d'aquellas scenas compará-

veis ás orgias de Nero, o conde de Sade fugiu antes de amanhecer em com-

panhia de sua cunhada, ensanguentada ainda dos seus abrat;os brutaes. Mui-

tas damas morreram em consequência dos ignóbeis horrores d'aquella noite de

torpezas. Outras ficaram gravemente doentes, e muitos homens morreram es-

falfados ! . .

.

Toda a França soltou um grito de reprovação, ao saber d'aquellas horrí-

veis scenas de orgia, talvez sem exemplo nos annaes modernos. Decretou-se

uma ordem de prisão contra o conde de Sade, e é provável que este homem
brutal acabasse no cadafalso uma vida de horríveis e asquerosas aventuras.

Reformados os licenciosos costumes da Opera, os dissolutos tiveram de

frequentar somente as casas onde se vende prazer ao primeiro transeunte que

deseja compral-o, mas nem todos elles se mostravam generosos no preço dos

encantos dos pensionistas d'essas casas.

Vamos contar um exemplo de me.squinheria erótica, muito fallado na

corte e na cidade.

Uma noite, um duque muito conhecido foi a casa da Brissaut, onde suc-

cedera já a aventura precedentemente contada, de onze senhores que gozaram

e não pagaram.

O duque pediu uma rapariga á dona da casa. Apressou-se ella a satisfa-

zer os seus desejos, e deu-lhc a Molar, tão procurada pelos fidalgos e ban-

queiros. Foram ambos para uma alcova.

Ora, n'essa noite a Molar tivera grandes lucros, procedentes de alguns

freguezes, que se não eram nobres, tinham em compensação muito dinheiro.

A rapariga trazia comsigo todo aquelle dinheiro. Os dois estiveram fechados na

alcova mais de duas horas, e por fim o du(|uc sabia muito satisfeito, não o fi-

cando menos a rapariga, porque contra o seu costume o fidalgo lhe havia met-

lido na mlio uma boa porção do moedas de ouro.

Oual não foi, porém, o espanto da Molar, ao reconhecer mais tarde, que

todo o dinheiro que trazia comsigo quando entrou o duque, havia desapparecido

!
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O duque negou o roubo. A prostituta provou, no emtanto, com alguns

pormenores que só elle tinlia sido o auctor, mas o caso é que o dinheiro nunca

mais appareceul

Por aquelle tempo, estiveram muito em voga os poufs au sentimení. Era

um penteado soberbo, apresentando a mais singular e extranlia combinação de

tudo quanto pode agradar a uma dama, e sobretudo do que mais podia inte-

ressar-lhe o coração.

Para que os leitores possam fazer uma ideia, vamos descrever o pouf,

que a duqueza de Chartres levou uma noite ao theatro da Opera. E a melhor

definição que podemos dar d'esta moda sentimental.

Via-se sobre a cabeça de sua alteza uma mulher sentada n'uma cadeira,

e tendo nos braços uma creança de peito, o que representava a duqueza de

Valois e a sua ama. Á direita, um papagaio, pássaro favorito da princeza, debi-

cava uma cereja. A esquerda via-se um pretinho, imagem em miniatura do que

a duqueza de Chartres tinha ao seu serviço. O resto do editicio compuflha-se

de anneis de cabellos pertencentes ao duque de Chartres, ao duque de Penthiè-

vre e ao d'Orleans, dispostos galantemente entre dois enfeites de gaze semea-

dos de pedraria e de dores. Tudo isto formava um penteado alto e volumoso,

que chegava quasi ao tecto do camarote.

As damas morriam de adores por estes poufs, e cada qual imaginava,

para collocar no seu, os objectos que mais preferia, mas a este respeito mais

de uma beldade passava graves apuros. A moda limitara a três ou quatro as

figuras que deviam collocar-se nos poufs, e esta proporção estava muito longe

de representar o numero dos predilectos de uma mulher, por pouco notável

que ella fosse.

Havia damas, enamoradas da natureza, que traziam na cabeça deliciosas

paisagens. Outras preferiam grandes caçadas, em que se viam os cervos, os

javalis, e os maridos perseguidores. Numa palavra, aquella moda era um
verdadeiro delírio ! . .

.

No meio de todas estas loucuras, o rei adoeceu gravemente, e morreu

dentro de poucos dias.

Como resumir em breve synthese o reinado d'esle monarcha, tão calami-

toso como o do seu predecessor e completamente vasio da gloria, que, pelo me-

nos, abrilhantou o reinado tyrannico de Luiz xiv ?

E, no emtanto, o .século xvm foi tão illustre como o século xvii. Se um
brilhou pelo resplendor das sciencias, das lettras e das artes, o outro produziu

a philosophia, bálsamo vivificador que veio amadurecer tudo quanto a scien-

cia fizera brotar.

E preciso dizel-o, porém, Luiz xv não se associou nem um único ins-

tante aos progressos do espirito humano, e a prova é que nada magestoso, ou

verdadeiramente notável produziu o seu reinado. Tudo quanto não offerecia o

aspecto do prazer era para elle indiflerente ou massador.

Assim, todos os actos do seu reinado apresentaram sempre o caracter

das opiniões dos seus ministros, ou para melhor dizer, das suas favoritas, o

que deu a esses actos um tom leviano e caprichoso.

BitToiUÂ DÁ PjtomruiçÃo. Tomo it—Folha 8.
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ivEU por aquelle tempo um jansenista, chamado Paris, filho de

um conselheiro do parlamento, o qual depois de haver recebido

ordens menores, renunciou em favor do irmão mais novo a

parte que lhe cabia na herança paterna. Movido, porém, de

uma sincera humildade, Paris limitou-se a ser diácono, e re-

nunciando ao mundo, retirou-se para o arrabalde Saint-Marceau, n'uma espé-

cie de gruta, ao fundo de um horto, que elle próprio cultivava para occorrer á

sua subsistência, distribuindo ainda pelos pobres o que d'essa pequena cultura

lhe sobejava.

Era um segundo S. Vicente de Paula. Do seu pequeno e modesto horto

saMam todas as manhãs rábanos, couves e cebollas para as famílias mais in-

digentes do bairro ; ensinava as creanças, e á noite, findos os exercícios de

piedade a que se entregava com um fervor admirável, passava horas esqueci-

das a fazer calçado para os seus protegidos.

Paris viveu assim muitos annos, sem que a sua reputação transposesse

os limites do bairro, cujos habitantes soccorria, porque o santo homem fazia o

bem sem ostentação, circumstancia extremamente favorável para o deixar para

sempre no olvido; no meio d'este mundo de pompas e vaidades.

Um dia o diácono morreu, e o seu enterro foi apenas acompanhado pelos

desgraçados de quem fora o único bemfeitor. Os seus restos mortaes foram

depositados debaixo de uma singella lousa, no cemitério da egreja de Saint-

Médard.
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A principio, a gratidão reuniu em voltado tumulo de Paris um certo numero

de pobres do bairro, que choravam por elle em altos gritos. Bem depressa al-

guns jansenistas, que tinham venerado as suas virtudes modestas, augmentaram

o piedoso cortejo. Por fim a modesta sepultura veio a ser o ponto de reunião

dos discípulos de Jansenio. Iam alli fortificar-se e armar-se contra as crescen-

tes e cruéis perseguições dos jesuítas.

A breve trecho, porém, as cabeças começaram a exaltar-se em cima da

lapide que cobria os restos mortaes de Paris, e os jansenistas, julgando-se in-

spirados pelo sepulchro d'aquelle homem virtuoso, redobraram as orações.

Cresceu o fanatismo, enlouqueceram . . .

O delirio subiu de ponto sobretudo n'uma multidão de raparigas, que

tendo òhegado á edade em que a natureza imperiosa exalta as paixões da mu-

lher, se viram acommettidas sobre o tumulo de Paris de convulsões semi-fer-

vorosas, semi-histericas.

Nada ha tão comraunicativo como a exaltação. Ao verem aquellas rapa-

rigas, victimas de uma grande irritação nervosa, todas as mulheres jansenis-

tas que frequentavam o cemitério de Saint-Médard, julgaram sentir os mesmos

elfeitos no seu temperamento. E aquillo que se acredita firmemente exerce so-

bre a alma o mesmo império da verdade.

Estas devotas allucinadas não tardaram a torcer os braços, a fazer esta-

lar os ossos e a decompor as feições com gestos horríveis. Depois, estenden-

do-se sobre a sepultura para sentir mais rapidamente o que ellas chamavam a

obra, entravam em movimentos convulsivos. Começavam por dar verdadeiros

saltos de carpa, e revolviam-se com uma incomparável ligeiresa, não se preo-

cupando com a desordem por vezes completa, que estes bruscos movimentos

lhes causavam nos vestidos.

É possível que a principio a convicção fosse a origem d'estes actos pro-

duzidos por um exlranho fanatismo ; no emtanto, parece-nos hoje perfeitamente

demonstrado que os jansenistas, especulando com as convulsões, fizeram d'el-

las um recurso, para tornar temível a sua .seita aos adversários, sob a invo-

cação do diácono Paris.

Dentro de pouco tempo, estava organisada a seita dos convulsionarios.

Tinha chefes, regulamentos, funccionarios. O charlatanismo entrava no caso,

e por isso os milagres não se deviam fazer esperar. D'ahi a pouco surgiram

os martyres.

Entretanto, os convulsionarios tinham o seu publico especial. Todas as

pessoas curiosas de Paris, os libertinos sobretudo, iam presenciar das janellas

das casas visinhas, que para esse oíleito se alugavam, os .saltos, as contorsões

e os exercícios das jansenistas do cemitério de Saint-Médard. As fanáticas que se

entregavam a este exercício recebiam do publico ojiome de saltarinas, ou sal-

lailoras. Outras, que lançavam uns gritos parecidos com os latidos de um cão,

eram chamadas ladradoras, e por lim, uma terceira subdivisão de convulsio-

narias, cuja mania consistia em miar como os gatos, recebeu a denominação

de miadoras.

Não faltava, como .se vé, a variedade n'aquelles espectáculos!
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Perseguidos dentro cm breve pelos jesuítas, os convulsionarios procura-

ram um novo refugio na rua das Vertus, no bairro do Temple.

Alli inventaram novos exercícios: os grandes soccorros, os soccorros

morlaes, quer dizer, a tortura, a crucificação, a língua cortada, e vários ou-

tros supplicios, que tinham o doce nome de nanan, (bolinhos, confeitos,) para

as pobres victimas destas barbaridades! Realmente, aquillo era uma ventura

para ellasl. .

.

Quando se viam cravadas na cruz, quando a dôr e a perda do sangue

as mergulhavam n'uma espécie de lethargo, as pobres raparigas chamavam a

isto laire dado, (&/.er ó. . . ó !

Um dia, um sujeito introduzido n'aquelle sanctuario de atrocidades, im-

pellido pela curiosidade, chegou no momento em que iam pregar uma rapa-

riga na cruz.

—«Esperem ! exclamou elle indignado. E' preciso que os açoites prece-

dam a crucificação.»

E, dizendo isto, começou a chicotear os carrascos e a victima, conse-

guindo por este modo que o local ficasse completamente abandonado.

Excellente meio de cura

!

Accrescentemos mais alguns pormenores a respeito da crucificação. As

raparigas gosavam extremamente com aquelle supplicío. Com o prazer pintado

no olhar e o sorriso nos lábios, estendiam-se primeiramente ao comprido

nuas sobre uma prancíia de ferro. Recebiam em seguida e voluntariamente um
ullrage, que só pôde ser experimentado ou soHrido peia mulher, e d'ahi a

pouco fazíam-se cravar de pés e mãos na cruz.

Algumas morriam n'aquelle theatro de dôr e de luxuria, outras faziam a

obra, pedindo que as estrangulassem, outras devoravam carvões accesos, ou-

tras, finalmente, julgavam santificar-se tragando um exemplar do Novo Testa-

mento feito em mil pedaços.

Todos os sectários estavam determinados—as mulheres a sacrificarem a

honra na prostituição ; os homens a vida no martyrio.

As opiniões exaltadas de frei Agostinho, chefe dos convulsionarios, as

suas abstinências e macerações não o perservavam dos movimentos imperio-

sos da natureza, e nem sempre lhe deram a força suíBciente para os reprimir.

Um dia houve quem o surprehendesse no campo, n'uma familiaridade

demasiado livre com certa rapariga. Outra vez, deu-se em espectáculo n'um

leito, onde estava deitado vestido ao lado de uma convulsionaria. Disse-se por

então que este quadro era innocente, porque havia sido acompanhado da re-

citação de alguns psalmos ! . . .

De outra vez, frei Agostinho lançou-se publicamente nos braços de uma
esplendida rapariga. O frade desculpava-se d'estas fraquezas libidinosas, di-

zendo que era impeccavel.

Pouco depois, foi creada uma nova seita, difTerente da que frei Agostinho

dirigia. Presidia a ella o padre Becheran. O novo chefe tinha a dupla vantagem

de dirigir a obra das convulsões e de ser elle próprio o primeiro a manifes-

tal-as, e verdadeiramente notáveis.
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«O padre Becheran, diz um escripto d'aquelle tempo, recosta-se sobre o

tumulo de Paris, salta até quebrar os ossos, dá o salto de carpa no meio de

accessos convulsivos, e nunca sofíreu de tudo isto o menor damno.»

Este padre era soccorrido na sua crise por uma mulher chamada Magnan,

porque não havia convulsionario, que não tivesse a sua ajudante, como mais

abaixo veremos.

A Magnan, encerrada em 1731 na Bastilha e mais tarde em Saint-Lazare,

nunca soíTreu convulsão alguma, emquanto permaneceu prisioneira n'este ultimo

estabelecimento.

Os convulsionarios explicavam esta interrupção, dizendo que Deus assim

o permittia para occultar a verdade aos que a combattiam.

A estes chefes succederam-se outros que já esperavam a perseguição,

mas nunca lhes faltava a coragem. Entre os mais corajosos sobresahe Blondel,

chamado também frei Lourenço, escriplor de merecimento e muito versado nas

sciencias ecciesiasticas. Este frade presidia a uma assembleia secreta, que se

reunia no castello de Vernouillet, perto de Poissy, d'onde sahiram muitas obras

contra a Bulia. Foi também o auctor de uma nova Vida dos santos, que em

1728 fez com que o mettessem na Bastilha. Um livreiro pagava e vendia se-

cretamente as suas obras.

Quantos outros ecclesiasticos, cujos nomes estão hoje completamente es-

quecidos, não se tornaram notáveis n'aquella épocha por um zelo ridículo e

brutal, n'aquelle theatro de espantosos horrores I

Voltemos agora aos difTerentes partidos que dividiam os convulsionarios,

e aos diversos papeis que elles representavam nas convulsões. Aos talentinos

e agustinianos succederam os mixtos, os margolislas, os figuristas e os au-

xiliares.

Os mixtos compunham-se d'aquelles que distinguiam nas convulsões duas

causas, produzindo uma actos inúteis, pueris ou indecentes; outra actos divinos

e sobrenaturaes.

Eis como um chefe d'esse partido desenvolvia as suas opiniões a este res-

peito :

«Vi nas convulsões uma multidão de circumstancias que pareciam pueris,

vãs c insípidas. Outras havia asquerosas, repugnantes, dolorosas mesmo. No

meio de tudo isto, havia também cousas edificantes, grandes, commoventes,

inimitáveis: representações ao vivo dos mysterios de Jesus-Christo, e os princi-

paes sollrimentos dos martyres do christianismo. Havia prantos e gemidos pe-

los males e calamidades da Egreja, lamentos pela humilhação da verdade, etc.

etc.»

O medico Hecquet, no seu Tractado sobre as convulsões, consagrou um
paragrapho inteiro aos erros e infâmias dos mixtos. liavia também os illumi-

nados da seita, os visionários, os prophetas. Nos accessos do seu delírio, pro-

nunciavam palavras destituídas de sentido.

Dos margolislas nada pudemos descobrir acerca das suas opiniões, ou

hábitos particulares. Os ftyuristas, durante as suas convulsões, representavam

as diílerentes scenas da paixão de Christo ou do martyrio dos santos. Os auxi-
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liares, uma espécie de irmãos leigos, ministravam aos convulsionarios em scena

os grandes e os pequenos soccorros.

Os grandes soccorros, ou os soccorros mortaes já os descrevemos. Os pe-

quenos soccorros consistiam em prevenir as quedas e os perigos a que expu-

nha os convulsionarios a violência dos seus movimentos, e em olhar pela

compostura dos trajos dos pacientes, durante as convulsões.

Taes eram os chefes e as principaes funcções dos convulsionarios; taes

eram as seitas em que se dividiam.

Antes de fallarmos mais largamente de todos os seus exercícios, e das

differentes vicissitudes porque passou esta seita, daremos algumas noções que

nos permittirão apresentar uma ideia bem clara da extravagância d'estes se-

ctários. Os convulsionarios chegaram por fim a formar uma associação regular-

mente organisada. Tinha, mesmo, como já dissemos, os seus chefes e os

seus regulamentos, e um trajo especial com que se vestiam os actores, antes

de começarem os exercícios. Os membros da seita davam-se mutuamente a

denominação de irmãos, e tinha cada qual um nome de guerra.

Havia também capitalistas que ministravam os fundos necessários para

todas as despezas. O conde Daverne foi em 17.33 mettido na Bastilha, porque

dissipava toda a sua fortuna, mantendo um grande numero de convulsionarios.

Um chapelleiro, chamado Guy, sofTreu a mesma pena, por ter sido ac-

cusado de proteger os convulsionarios, prestando-lhes serviços e fornecendo-lhes

dinheiro.

Todos estes factos eram symptomaticos de uma sociedade perfeitamente

organisada, c faziam suppòr um fim persistente e determinado.

Vamos agora otTerecer aos leitores o quadro completo das convulsões e

dos exercícios a que os iniciados davam o nome de obra. Para isso, embora

tenhamos de nos repetir até certo ponto, vamos transcrever aqui os magnífi-

cos apontamentos que nos dá o erudito Dulaure, na sua Historia de Paris

:

«Ao lado da egreja de Saint-Médard, havia no meio do pequeno cemité-

rio, um tumulo de pedra, da altura de um pé.

«Os devotos iam alli a principio orar fervorosamente ao bemaventurado

Paris. Em seguida, algumas jovens nervosas ou hystericas, indignadas da per-

seguição que começavam a sotírer os que participavam das opiniões do defunto

Paris, tiveram convulsões.

«Fallou-se d'isto a principio como que de um milagre, e toda a gente foi

presencial-o. Por isso, se na origem d'esta extravagância, quer dizer, no mez

de março de 1727, o numero de actrizes que figuravam n'aquelle theatro se-

pulchral era pouco importante, o contagio fez depois grandes progressos, e não

haviam decorrido ainda dois annos, e já se viam sobre o sepulchro do santo

homem mais de oitocentas passoas atacadas de convulsões.

«Similhantes ás sybillas da antiguidade, quando o deus as possuia, as

raparigas soffriam violentas agitações, fazendo movimentos extraordinários,

pelo que se lhes dava o nome de saltadoras, etc.

«Durante os primeiros quatro mezes, a virtude da sepultura de Paris li-

mitou-se a produzir estas scenas deploráveis e ridículas.



64 HISTORIA

«O governo, sempre rutineiro e inclinado á tyrannia, castigando os de-

lictos de que era o primeiro culpado, insultava, arruinava, desterrava, mettia

nas masmorras aquelles desgraçados, gravemente enfermos da alma e do corpo.

«D'este modo reduzia-os apenas ao desespero, exaltando-lhes o cérebro a

tal ponto, que, a exemplo dos primeiros christàos e dos protestantes do século

XVI, zombavam dos seus perseguidores e dos supplicios, por mais horríveis que

elles fossem.

«N'um dos registros da Bastilha, liam-se estas linhas:

«Henrique Pillière, condemnado ao supplicio do pelourinho durante duas

horas, conjunctamente com outros muitos. Quizeram conceder-lhes o perdão,

mas elles recusaram acceital-o, dizendo que de nenhum modo podiam arrepen-

der-se de haverem praticado o bem.»

No principio do reinado de Luiz xvi, no mez de novembro de 1753, o

senhor de Lamoignon visitava as prisões de Paris. Por essa occasião, o magis-

trado soube que existia na Conciergerie uma mulher tida como famosa convul-

sionaria, e um homem accusado egualmente do mesmo delicto, e que ambos es-

tes desgraçados estavam alli mettidos havia quarenta e um annos!

O senhor de Lamoignon foi vèl-os e notou que a sua fúria, apesar de

tanto tempo decorrido, não diminuirá ainda. OITereceu-lhes a liberdade, se de-

clarassem estarem arrependidos dos seus erros. Elles recusaram-na, dizendo

apenas que haviam sido presos injustamente, e o que o dever da justiça era

dar-lhes a reparação a que tinham direito. Foi mister nomear um procurador

para prehencher todas as formalidades por elles exigidas, e só d'este modo ac-

ceitaram a liberdade.

O único remédio d'esta calamidade social, d'esta enfermidade dos espí-

ritos era a índifTerença e o ridículo. Houve ainda assim alguns homens de ta-

lento que lançaram mão deste recurso.

Voltaire, por exemplo, escreveu na Pucelle d'Orléans os seguintes ver-

sos :

Un grand tombeau, sans ornement, sans art,

Esl éleré non loin de Sainl Midard,

Lesprit divin, pour éclairer la France,

Sous cette tombe enferme sa puissance.

L'aveugle y court, et dun pas chancellanl,

Aux Quinze- Vingts relourne en talonnant

;

Le boiteux vient clapinant sur la tombe.

Crie hossanah, saule, gigolle et tombe;

Le sourd approche, écoute et n'entend rien,

Tout aussitôt de pauvres gens de bien,

Waise pâmes, vrais témoins du miracle,

Du bon Piiris baisent le tabernaclel

Houve por esse tempo quem attribuisse á duqueza du Maine o seguinte

cpigramma :

Un décrolleur à la royale,

Du talon gaúche estropie,

Oblint par grace espéciale

Wêtre boiteux de 1'autre pied.



DA PROSTITUIÇÃO à

Um coxo ia todos os dias dar saltos sobre a milagrosa sepultura. Os
devotos notaram que em cada mcz a perna mais curta do pobre homem cres-

cia de maneira, que no fim do anno augmentaria o comprimento de uma linha.

Houve quem fizesse a este respeito o calculo seguinte : Para o coxo ficar per-

feitamente curado, precisava de dar saltos sobre a sepultura de Paris, durante

eincoenta e quatro annos!

Nem todos, porém, consideravam as sccnas do cemitério de Saint-Mé-

dard pelo seu lado ridículo. As curas operadas sobre a sepultura de Paris en-

contraram um valeroso apologista no senhor Carré de Montgeron, conselheiro

do parlamento.

Occupar-nos-hemos brevemente d'este funccionario.

Desde maio de 1727, épocba da morte de Paris, até ao mez de agosto de

1731, os exercícios do cemitério de Saint-Médard tiveram um considerável aug-

mento de interesse e de maravilhas. A principio havia apenas algumas rapari-

gas atacadas de convulsões. Limilavam-se a orar na sepultura do diácono, a

deitar-se sobre cila, e a apanharem cuidadosamente a terra que havia cm volta

d'esse venerável monumento do seu fervor religioso. Exportavam-se saccos

daquclla terra para os paizes estrangeiros.

Algumas raparigas haviam chegado a adquirir uma espécie de celebridade

pelos seus saltos e cambalhotas, exercícios de agilidade e de força, e pelas suas

posições dilliceis.

Outras exercitavam-se em figurar todas as acções do bemaventurado Pa-

ris. Apanhavam... ar com uma colher n'um prato, e levavam-no á bòcca.

Fingiam barbear-se com uma navalha diante de um espelho, cathequizavam,

soccorriam os necessitados, tudo para imitarem o diácono, quando ceiava,

quando fazia a barba, quando ensinava o cathecismo, e quando praticava as

suas obras de caridade.

Apesar do contagio convulsionario atacar particularmente as raparigas

solteiras, havia também homens solteiros e casados, e de todas as edades en-

tre os atacados.

O senhor Folard, sábio commcntador de Polvbio, enfraquecido pela edade

e pelas fadigas da guerra, solfria convulsões, quando ouvia cantar vésperas.

Começava immediatamente a entoar a Magnificai, cabia por terra, estendia-se

com os braços em cruz, ficava por algum tempo immovel, depois cantava, cho-

rava, articulava palavras inintelligiveis. Outras vezes, cruzava as pernas debaixo

dos braços de uma cadeira, e cantava, emquanto que o corpo fazia um movi-

mento cadenciado, verdadeiramente ridículo.

Quando o accesso lhe passava, parecia despertar sobresaltado, é dizia:

—«Parece-me que estive a cantar!»

Pouco tempo depois, appareceram as pretendidas curas milagrosas. Os

enfermos, os estropeados, as pessoas atacadas de toda a espécie de doenças

.correram a implorar o benéfico iníluxo do bemaventurado Paris.

Foi em setembio de 1727, que se disse que a sepultura do diácono ha-

via operado o primeiro milagre na pessoa de um tal Lero.

Este primeiro milagre foi seguido de muitos outros. Os jesuítas, sem cxa-

UuTOKU DA Pnosininçlo. Tomo it—Fulba 'J.
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minarem os factos, apressaram-se a comparar estes pretendidos milagres com

os do Anti-christo e com os dos magos do Pharaó.

Aos milagres succederam-se as prophecias. Os convulsionarios durante a

sua crise deixavam escapar palavras sem ordem e sem nexo, que eram cuida-

dosamente recolhidas, e com as quaes se formou um volume impresso, intitu-

lado: Collecrões das interessantes predicções feitas em 4733.

Estes pretendidos proplietas eram denominados disceríiisías.

No mez de agosto de 1731, as convulsões, sem perderem o seu caracter

lastimoso e ridiculo, tomaram um novo caracter de atrocidade, que até então

não se havia ainda manifestado.

«Deus mudou as suas vistas, dizia um partidário d'aquellas extravagân-

cias. Quiz, para operar a cura dos enfermos, fazel-os previamente passar por

dores vivíssimas, por convulsões violentíssimas e extraordinárias.»

Comevou então a pòr-se em pratica o que. em linguagem convulsionaria

se chamava os grandes soccorros, os soccorros morlaes.

Como sabemos, o cemitério de Sainl-Médard foi convertido n'um triste

logar de supplicio. Os auxiliares converteram-se em carrascos. As crises de

uma enfermidade real ou fingida, succederam os transportes de furor e de raiva.

As jovens convulsionarias eram as primeiras a pedir pancadas e maus

tratamentos. Pediam os supplicios como um grande beneficio. Desejavam ser

açoitadas, torturadas, martyrisadas. Parecia que a exaltação do cérebro produ-

zia uma revolução completa no seu systema de sensações. As dores mais vivas

tinham para ellas os attractivos da voluptuosidade.

Os auxiliares, rapazes vigorosos, davam-lhes fortíssimos murros nas es-

páduas, nos peitos e no pescoço. E aquellas desgraçadas pediam aos seus ver-

dugos que as tratassem com maior crueldade ainda.

Elles então subiam-lhes para cima dos corpos nús e estendidos no solo, e

pisavam-lhes as pernas, o ventre e os peitos com toda a força de que dispu-

nham! E aquellas raparigas delirantes todos estes tractamentos se lhes afigu-

ravam doçuras infindas!

Insaciáveis no soílrimento, supportavam pancadas mortaes nos braços,

nas espáduas, nos peitos e no ventre.

Eis o que a este respeito escreve um contemporâneo

:

«Uma d'ellas recebe cem bastonadas na cabeça, no ventre c nos rins.

Outra deifa-se no chão de barriga para o ar, coUoca-se sobre ella uma pran-

cha, e sobre esta prancha vão postar-se mais de vinte homens. Outra, com os

pés para cima e a cabeça para baixo, permanecia muito tempo n'esta penosa

attitude. A outras ainda torciam-lhes os peitos com pinças de (erro, até se que-

brarem.

«As que estavam de pernas para o ar diziam: «Tudo está ás avessas,

meu Deus! Tudo está de baixo para cima, poderoso senhor!. . .

»

Quando lhes torciam os peitos, exclamavam

:

—«É assim, meu Deus, que o peccado despedaça o seio da vossa Egreja!

E assim, Senhor, (]iii; (|uerem arrancar os filhos á vossa fasta Esposa!. . .»

O supplicio de torcer os peitos ás jovens convulsionarias eslava então
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muito em uso. «Os auMiares, dizia outro contemporâneo, apoderavam-se dos

peitos das pacientes, e a pedido d'ellas torciam-nos violenlamente.»

Joanna Mouler, uma pobre rapariga, que ainda não liavia completado

23 annos, pedia que lhe dessem cem bastonadas com um grosso pau, (jue cada

vez lhe penetrava mais nas carnes maceradas. Emquanto lhe batiam, excla-

mava com o rosto radiante de alegria:

— <'Ai, como isto é bom! Como isto me sabe bem! Irmão, querido ir-

mão, bate-me com mais força, se pódcs ! . . . »

O governo, logo que soube d'estas scenas horríveis, empregou para as

fazer cessar, meios coercitivos, segundo o seu costume.

Por uma ordem, datada de 27 de janeiro de 1723, mandou fechar o ce-

mitério de Saint-Médard, e collocar á porta sentinellas encarregadas de repellir

a multidão.

O arcebispo de Paris, Monsenhor de Vintimille prohibiu o culto do diá-

cono Paris, e muitos convulsionarios foram encarcerados.

No dia seguinte àquelle em que foi publicada esta ordem, appareceu, na

porta do cemitério de Saint-Médard, um pasquim, que continha este famoso

epigramma :

De par le roi, defense à Dieu

De faire miracle en ce lieu.

Fechado o theatro dos convulsionarios, outros muitos se abriram logo

em Paris em casas particulares, bem como nos arredores da cidade, e em muitas

províncias de França.

Graças ás perseguições e ao pouco tino da policia, esta doença contagiosa

foi-se propagando consideravelmente, chegando até aos nossos dias.

Em logar de uma reunião publica, formaram-se muitas secretas. Cres-

ceu consideravelmente o numero dos convulsionados, os seus exercícios adqui-

riram um novo grau de crueldade, e houve até grandes desordens.

O governo, por um decreto de março de 1733, prohibiu a todas as pes-

soas atacadas de convulsões cxhibirem-se em espectáculo, formarem assem-

bléas em casas particulares, ou assistirem a ellas os que não eram con-

vulsionarios.

Este decreto podia atacar as pessoas e as suas propriedades; o que não

podia era curar as opiniões e a doença dos espíritos.

Eis o que podemos apurar a respeito dos exercidos dos convulsionarios

realisãdos nas casas particulares

:

A exemplo das antigas milesianas, as convulsionarias tiveram a idéa de

se estrangularem. Os directores da obra prestaram-se a este horrível capricho.

Se dermos credito, porém, ao doutor Hecquet, o nó corredio era feito de ma-

neira que a morte nem sempre se seguia á estrangulação. Um convulsionario

descobriu a artimanha.

O senhor Morand, medico dos exércitos do rei, tendo conseguido pene.

irar em fevereiro de 1730 n'uma das reuniões dos convulsionarios, fez a res-

peito d'ena um relatório manuscripto, do qual vamos dar um extracto.
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É o seguinte :

t Muitas muilieres, depois de haverem orado e cantado psalinos, soflrem

accessos de convulsão. Ficam íi'iini estado muito comparável á infância e á

imliecilidadc. Depois d"islo, pediam os soccorros mortaes, a que davam a deno-

minação infarili! de nanan.

«Andavam de joelhos pela casa, empregavam palavras carinhosas e mei-

gas para pedirem torturas e supplicios. Um homem de edade avançada, a quem

todas chamavam papá, dirigia com gravidade as suas devotas loucuras.

«Uma mulher de trinta e cinco annos deu começo ao espectáculo d'aquelle

dia. Chamavam-na a irmã Rachel. Esta mulher sofTreu com impassibilidade o

supplicio da cruz. Dei\ou-se cravar de pés e mãos sobre dois madeiros cruza-

dos, e declarou que estava sendo crucificada pela segunda vez. Só mostrou des-

contentamente ao ver chegar uma princeza, cujas faces estavam cobertas de uma
camada de vermelhão. As convulsionarias detestavam estes arrebiques de rosto.

«A irmã Rachel, pregada na cruz, dizia que estava a fazendo ó . . . ó . . .

«A irmã Felicidade, também de trinta e cinco annos, veio depois d'esta,

por lhe haver tocado a sua vez. Preparou-se também para o supplicio da cruz,

e declarou que o ia sofTrer pela vigessima primeira vez.

«Dois madeiros cravados e cruzados estavam alli collocados horisonta-

mente. A paciente deitou-se em cima d'elles, e no mesmo intante introduzi-

ram-lhe nos pés e nas mãos cravos de cinco pollegadas de comprimento, que

penetraram muito na madeira. N'este dolorosíssimo estado, conversava com os

assistentes!

«Em .seguida, pediu que lhe atravessassem a lingua, e perfuraram-lh'a

com a ponta de uma espada. Quiz também que lh'a rasgassem, e foi obedecida

no mesmo instante I

«Depois d'esta, uma mulher de sessenta annos, cujo nome de seita era

irmã Sion revolveu-.se no solo, proferindo palavras sem nexo e fazendo uma
ferverosa oração.

«O papíi atirou-se sobre elia, pisando-lhe todas as partes do corpo, até

que a paciente gritou :

— «Basta !»

«D'ahi por algum tempo disse novamente:
— «Mais !»

«E o papii voltou a pisal-a com mais força ainda. Oiiando a largou, a

paciente entrou em convulsões. Terminadas ellas, foi espancada. O instru-

mento d'este supplicio era um grosso bastão de nogueira, de meio pé de diâ-

metro, que lhe foi applicado grande numero de vezes.

«Depois, suDreu ainda o supplicio da prensa, ('omprimiram-lhe violen-

tamente o corpo com correias puchadas por ambos os lados. Durante esta hor-

rível compressão, davam-lhe pontapés tão violentos, (|ue a casa tremia. Fi-

nalmente, a pobre velha foi es(|uartejada e torturada de todos os modos.

«Emquanto durava esta terrível execução, a irmã Rachel permanecia

cravada na cruz, eollocada verticalmente. Desprcgaram-na finalmente e perdeu

pouco sangue.
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«Uma joven, muito bonita, chamada a irmã Suzanna, estava de joelhos,

lendo orações. Por fim desmaiou também, e teve convulsões. Seu marido, alli

presente, foi-se a ella e pisou-a com um zelo extraordinário. Caminhou-lbe por

cima dos braços e das mãos, e picou-a nos sitios, por ella indicados, com a

ponta de uma espada.

«A irmã Felicidade continuava n'este meio tempo pregada na cruz. Mi-

nistraram-ihe com uma collier uma beberragem asquerosa, que a paciente tra-

gou sem manifestar repugnância. Despregarain-n'a emfira, e ao arrancarem-

be os cravos perdeu mais de trez chávenas de sangue.

«Em seguida, o papá com algum esforço pisou-lhe o rosto e varias partes

mais do corpo, atravessou-lhe a lingua, atravessou-lbe egualmente os braços

com uma espada, e por ultimo ligou-lbe as chagas.

«Feito isto, levantou a sessão!. . .»

A estes excessos, humilhantes para a espécie humana, dilliceis de con-

tar e penosos de ler, dovemos accrescentar um facto tristíssimo

:

Um profano a quem a curio.sidade havia conduzido a uma d'aquellas

assembleias clandestinas, viu-se a tal ponto seduzido por ellas, que se deixou

alli mesmo crucificar, e morreu no meio dos maiores tormentos !. .

.

Emquanto duravam estas extranhas e horríveis bacchanaes, o senhor

Carré de Montgeron, conselheiro do parlamento, a principio incrédulo, e de-

pois zeloso partidário dos convulsionarios, coUigiu com extremo cuidado as

relações de todas as curas operadas, de todos os milagres realisados sobre a

sepultura de Paris, e compoz um grosso volume in-i.", ornado de gravuras e

intitulado

:

A verdade dos milagres verificados por intercessão do hemaventurado

Paris, demonstrada contra o arcebispo de Sens.

No dia 29 de julho de 1737, foi a Versailles olíerecer o seu livro a Luiz

XV. El-rei acceitou-o, mas poucos dias depois mandou prender o senhor de

Montgeron, que foi immediatamente encerrado na Bastilha. O pobre homem
passou o resto dos seus dias em diversas prisões, e morreu em 1774 na ci-

dadella de Valence.

Esta obra, onde a razão e a verdade se véeni a cada passo ultrajadas,

não teria obtido senão um êxito epbemero, se a perseguição não tivesse feito

a sua fortuna. Assim, teve numerosas edições. O auctor accrescentou-lhe

mais dois volumes que compoz no cárcere.

A perseguição fortificou durante muito tempo a deplorável seita. O chefe

de policia Herault, homem violento, irreflectido, e agente formidável dos jesuí-

tas, adoptava para aníquíllara seita meios, que não faziam senão deixal-a pros-

perar cada vez mais. As suas pesquizas eram o terror das famílias. Os seus

numerosos agentes penetravam, mesmo de noite, na morada dos cidadãos!

Para descobrirem os mysterios dos convulsionarios, escalavam os muros

dos conventos, arrombavam as portas, e não respeitavam nem sexo nem edade.

D'aqui, terríveis resultados. Os sectários eram mettidos em masmorras, amar-

rados aos pelourinhos, desterrados, tinham os bens confiscados, em summa, eram

tractados com uma severidade e rigor verdadeiramente bárbaros ! . . .
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Eis alguns exemplos dos rigores injustos (l'aquelle funccionario e dos seus

agentes.

—Maria Joanna Lefevre, sujeita á epilepsia, teve a desgraça de soffrer

nm accesso no meio da rua.

Considerada convulsionaria, foi presa em 1 732 pela policia, e mettída na

Bastilha.

— Cláudio Larclie tinha apenas quatorze annos, quando foi accusado de

haver tomado parte na impressão de uma obra contra a Bulia. Preso e mettido

na Bastilha, foi exposto no pelourinho e desterrado ainda por trez annos.

— Uma menina, de sete para oito annos, chamada Saint-Père, foi pelo

mesmo motivo encerrada na Bastilha, onde permaneceu mais de um anno.

Quanto mais rigorosa e activa se mostrava a policia contra os convul-

sionarios, tanto mais estes para evitarem cahir-lhe nas garras, redobravam de

precauções, de discrição e de astúcia. Já dissemos por varias vezes que tinham

reuniões secretas. Citemos alguns pontos de reunião da seita.

Um d'elles foi a casa de uma tal Lefevre, joven convulsionaria milagrosa.

Tinha trinta convulsões por dial Foi mettida na Bastilha, onde continuou ater

o mesmo numero de accessos. Trasferiram-na para o hospital.

Houve também numerosas reuniões n'uma casa da rua des Billets.

O abbade Daribad, que tinha assignado um protesto contra a Bulia, que

fizera distribuir um pamphleto, intitulado Nouvelles ecclesias tiques, e collocara

um pedaço de madeira do leito do diácono Paris debaixo da cabeceira de um
tal senhor Ledoux, foi preso cm 1 73 1 e encerrado também na Bastilha.

Um padre chamado Brunet foi preso pela mesma causa, assim como

Francisca Aubillard, em casa de quem se celebrava diariamente a assembléa dos

convulsionarios.

Outra assembléa similhante celebrava-se em Ecouen, em casa de Maria

Durer, vulgo a Noel. Esta mulher foi presa em 1743.

Os partidários das convulsões publicaram e fizeram imprimir secretamente

muitas gravuras satyricas. N'uma d'ellas, via-se a arvore da religião, entre cu-

jos ramos figuravam Nicole, Quesnel, Paris e outros apóstolos do jansenismo.

Em baixo, dois jesuítas faziam esforços para desarraigar o tronco. Um tal Coin^

tre, gravador e poeta, compoz os versos que explicavam a gravura. Este

delicto valeu-lhe o ser encerrado na Bastilha.

Outra estampa representava o Papa, sobre o qual cavalgavam uns doze

jesuítas; outra ainda representava o arcebispo Vintimille, atirando uma pedra

ao diácono Paris. Sobre esta pedra estava escripto o nome do prelado.

O chefe de policia Herault, armado com o báculo do arcebispo, parecia

ordenar aquella lapidação. Jacques Mercier foi encarcerado como supposto au-

ctor d'esta estampa.

4? Appareceram muitas outras ainda. A mais notável era a que representava

os diabos pegando na mão do arcebispo de Paris, e dançando em roda de uma
fogueira, onde se queimava a obra intitulada: Nouvelies écclesiastiques.

Exercia-se nas barreiras de Paris uma vigilância excessiva, a fim de im-

pedir a introducção de livros impressos fora da cidade. Em todo o caso, a maior
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parte das vezes era inútil esta vigilância, habilmente illudida pelos interessa-

dos, sempre fecundos em estratagemas e ardis.

Em 1728 foi delido na barreira o correio de Lyon, carregado de exem-

plares de uma obra intitulada: Cartas de Paris a um amigo da província, a

respeito das violências exercidas todos os dias contra os appellantes.

As pesquizas policiaes, realisadas nos indivíduos que entravam as barrei-

ras da capital, chegaram ao extremo do ultrage e da indecencia. As duas filhas

de um advogado do conselho. Margarida e Luiza Pissaut, foram em 1731 re-

vistadas até debaixo dos vestidos, onde lhes encontraram muitos livros prohi-

bidos. Estas senhoras e um irmão que as acompanhava foram immediatamente

conduzidos a Bastilha.

Os convulsionarios do diácono Paris quizeram, como já dissemos, dar

força á sua causa por meio de pretendidos milagres. Os mais zelosos fizeram

toda a diligencia para os efleituar, e tractarara de escrever livros destinados a

propagal-os, provando o melhor que puderam que o poder divino intervinha

nas convulsões.

Muitos manejos secretos auxiliaram o augmento do numero dos convul-

sionarios, e propagaram o contagio das convulsões, chegando estas a atlingir o

mais espantoso caracter de gravidade e de loucura. Raparigas, pagas para esse

fim, estudaram a maneira de ter convulsões, e havia pessoas que ensinavam

o meio de as obter.

Marianna Chartier, costureira, de Vinte e um annos de edade, confessou

que tinha convulsões quando queria. Padecendo de dores de estômago, fora um
dia a Sainte-Geneviève, e alli encontrara uma dama que lhe aconselhou o di-

rigir-se ao cemitério de Saint-Médard. N'aquelle recinto, a costureira vira mui-

tas pessoas fazendo contorsões, c crendo de l)oa fé que tudo aquillo era neces-

sário para a cura, tractou de imitar o que via fazer, e assim chegara a repre-

sentar perfeitamente aquelle papel.

João Fiet, cosinheiro do collegio de Navarra, António Maupoint, Pedro

Laport, Maria Tussiaux e muitos outros confessaram na Bastilha, onde foram

encerrados, que faziam convulsões, interrompendo-as quando queriam. Pedro

Santuron e o conde Daverne ensinavam esta arte, o primeiro a um rapaz cha-

mado Lamarque e o segundo a seu filho, de cinco annos de edade. Um padre,

chamado Laborgue, dava também lições de convulsões.

Em presença d'estes factos irrefutáveis, não pôde deixar de admittir- se a

existência de uma direcção qualquer, e de occultas manobras, que davam au-

xilio aos convulsionarios de boa fé, mas destituídos de caracter e de tempera-

mento.

Devemos, no emtanto, confessar que a parte sã dos jansenistas não to-

mava parte n'estas intrigas, que eram unicamente obra de alguns indivíduos

turbulentos e arrebatados. Os homens de talento da seita nunca approvaram

de modo algum as convulsões. Os próprios que entenderam dever admitlil-as

por causa dos milagres operados sobre o tumulo de Paris, taes como os bispos

Soanen, Colbert, Caylus, etc, repelliram como illicifos e contrários ao quinto

mandamento os actos deshumanos chamados grandes soccorros e soccorros mor-
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taes. Por isso não poderia, sem injustiça manifesta, accusar-se todos os janse-

nistas, ou appellantes da Bulia, de terem contribuído para as loucuras e furo-

res espantosos das convulsões, que não passavam de manejos hypocritas de

alguns partidários da seita.

No emtanto, se esses homens de talento reprovavam as imposturas, as

extravagâncias, a gymnastica e as crueldades dos convulsionarios, acreditavam,

ainda assim, nos seus pretendidos milagres, e julgavam de boa fé que Deus

favorecia singularmente a sua seita.

Ás scenas ridículas e atrozes que acabamos de narrar, os convulsionarios

não tardaram a accrescentar profanações e indecencias. Uma vez lançados na

carreira do delírio, as convulsionarias não pararam no declive. Chegaram a

usurpar as funcções sacerdotaes.

O doutor Hecquet assegura que se julgavam inspiradas pelo Espirito

santo. «Por conseguinte, diz elle, pregam, dizem missa, praticam a ceremonia

da imposição das mãos, baptisam e prophetisain.»

Estas palavras do doutor Hecquet são confirmadas por outro testemunho

ainda mais authentico. Nos registros encontrados na Bastilha, vè-se que Joanna

Carlota Borachim, viuva Gilbert, chamada irmã Melania, foi encerrada na Bas-

tilha em 17i7 por haver desempenhado as funcções do sacerdócio, confessando

muitas mulheres, e muitas religiosas janscnistas c convulsionarias.

Pôde coUigir-se d'este facto que essas mulheres, incitadas pelos seus di-

rectores espirituaes, não se detiveram em quaesquer limites.

Devemos ainda accrescentar aqui algumas considerações a respeito das

causas que produziram tamanho delírio. Estas raparigas tinham em si o gérmen

de uma aílecção que os médicos chamam hyslerismo e os moralistas amor. Este

gérmen é mais ou men )s activo, segundo ellas são mais ou menos castas, mais

ou menos sedentárias, c segundo a sna razão se encontrar mais ou menos exer-

citada.

Ainda mais : o gérmen do hysterismo deve ás circumstancias o seu des-

envolvimento. Se uma rapariga educada entre pessoas que acreditam nas pos-

sessões (h espirito mau, se estriba n'esta absurda crença, é certíssimo que to-

mará as inquietações da sua edade, os anceios do seu temperamento, pelas tor-

turas do demónio, que se apoderou do seu ser. Julgar-se-ha, portanto, pos-

sessa.

Se estiver rodeiada de pessoas em extremo devotas, dedicar-se-ha com

excesso, com paixão, ás praticas mais minuciosas da devoção, as suas morti-

ficações irão sempre n'uma progressão crescente, terá extasis e convulsões, e

tudo isto porque o amor tomou no seu espirito uma falsa direcção.

Uma rapariga, cuja imaginação não tiver sido mortilicada por nenhuma

d'estas circumstancias, seguirá o caminho da natureza, sentirá o poder da

sympalhia que leva um sexo para o outro, exper(jnentará, sem hesitações, nem

desvios, o sentimento conhecido pelo nome de amor.

Os princípios aqui expostos são de todo o ponto applicavcis ás jovens

convulsionarias. O seu delírio era o amor, o amor era a sua loucura, o amor,

transviado do seu caminho natural e plano, c perdido nos meandros de uma





Os Convulsionarios



DA PROSTITUIÇÃO 73

devoção exaltada! E mesmo este sentimento, como veremos, não se encon-

trava n'essas pobres raparigas completamente disfarçado. As convulsionarias

não se enganavam acerca da verdadeira causa da sua enfermidade.

Se em vez de alimentarem a imaginação com sombrias imagens, lhes ti-

vessem dado um noivo, se em logar do fúnebre scenario do cemitério de Saint-

Médard, e da sepultura do diácono, lhes tivessem offerecido o leito nupcial, a

doença, o delirio, o furor, os milagres e as prophecias, tudo desappareceria

como que por encanto. A tranquillidade do seu viver honesto e as doces atíei-

ções teriam immediatamente applacado as desordens e as tempestades dos sen-

tidos. Querem uma prova d'isto ? Vamos dal-a. É até uma testemunha occular

e instruida que vae fornecer-nol-a. Falia o doutor Hecquet

:

«E cousa notável e bem própria para a averiguação do erotismo dos vapo-

res das convulsionarias, que nenhuma d'ellas pedia mulheres, como an.riliares

nos seus exercícios. Os auxiliares eram sempre homens, e sobretudo rapazes

robustos e vigorosos.

«As raparigas usavam uns vestidos, que tinham a denominação de tra-

jos de convulsionarias ; ora esses vestidos cobriam-nas tão pouco, que a cada

passo as expunham nos seus movimentos a commetterem verdadeiras inde-

cencias. Notava-se n'ellas uma grande tendência para apparecerem no primi-

tivo estado da natureza, e até muitas vezes se mostravam completamente

nuas.»

Em seguida, o doutor falia das suas posições lascivas, das suas compla-

cências para com os rapazes que as auxiliavam nos exercícios, dos olhares na-

morados que lhes lançavam, e accrescenta :

«Tudo isto não era outra cousa senão outras tantas vozes interiores que

lhes estavam gritando desaforadamente :

—«Dáe-me filhos, senão morro!»

N'outro logar, falia da nudez que se vangloriavam de expor aos olhos dos

homens, que muitas vezes eram jovens ecclesiasticos.

«E, accrescenta o mesmo auctor, estes jovens sacerdotes poderiam por

ventura permanecer insensíveis á vista d'aquellas raparigas, que se mostravam

a seus olhos em posturas lascivas e altamente tentadoras ? Commettiam, por-

tanto, indecencias, obscenidades e até infâmias.

«Uma convulsionaria apresentou-se um dia completamente núa diante de

uns ecclesiasticos, que fugiram!. ..»

Um preparador de convulsões, cego pelo espirito da seita, n'uma obra

que escreveu para propaganda da sua causa, ousou dizer que as indecencias

das convulsionarias não faziam mais de que realçar a obra, sendo como que

a sombra do quadro.

O auctor de outro livro, intitulado Plano da obra, encontrava n'aquellas

indecencias caracteres divinos, com os quaes se dissipavam quaesquer manchas

tendentes a escurecer a obra. Em tudo isto pode ver-se uma prova manifi'sla

do extranho desvario em que o espirito de partido pôde lançar os homens. Po-

sições indecentes e lascivas, nudez completa, toques impuros, tudo isto illustrava

a obra das convulsões e dava-lhe um caracter divino. Já viram cegueira egual ?

Historia DA Prostitciçío. Tomo iv — Folha 10.
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O medico Hecquet considera como um indicio das paixões d'aquellas ra-

parigas o convite que faziam aos homens, para lhes pisarem o ventre, as pernas,

os peitos e até mesmo para luctarem como ellas. Haveria também n'estes de-

sejos caracter divino ? Não seria antes a concupiscência carnal ?

O mesmo escriptor diz, n'outra parte :

«Conliecem-se perfeitamente as torpes scenas alti praticadas. Homens em

seroulas e em camisa recebem nos joelhos uma joven convulsionaria também

em camisa. Além d'isso, as mulheres faziam-se apertar estreitamente pelos ho-

mens contra o peito e contra as pernas. Seria isto innocente ?»

O amor deixava frequentes vezes cahir o veu de devoção que o occultava.

O doutor Hecquet diz a este respeito :

«Uma rapariga teve o seu bom successo no meio das convulsões, profe-

rindo phrases exaltadas. Outras iam dar á luz ao hospital. Houve muitos eccle-

siasticos envolvidos n"esta espécie de aventuras."

Estas aventuras mancharam algum tanto a gloria da seita aos olhos de

alguns partidários, mas não conseguiram ecciipsal-a de todo. As convulsões, es-

timuladas pela perseguição constante do governo, continuaram com egual ardor,

durando, só em Paris, 3o annos, desde o mez de maio de 1727 até agostc de

1762, épocha em que os jesuítas foram expulsos. Cessaram logo ([ue cessou a

perseguição, de que os jesuítas eram os únicos instigadores.

A litteratura dramática sollrcu também n'esta épocha os mesmos effeitos

que produziram nos costumes a dissolução e o cynismo. No anno de 1768, re-

presentou-se uma comedia de Destouches, intitulada O philosopho casado, ou

O marido envergonhado de o ser.

—«Não posso comprehendcr, dizia um espectador, o que o auctor pre-

tende provar. Parece-me que um homem que se casa, se mostra por este facto

muito philosopho, por isso que de antemão se resigna a tudo quanto possa suc-

ceder-lhe. Desmente completamente o seu caracter se, uma vez convertido em
marido, se envergonha de o ser. E então que precisa de ter philosophia.»

Fossem ou não verdadeiras estas palavras, a comedia de Destouches foi

extraordinariamente applaudida. Tinha um enredo bem feito, caracteres verda-

deiros, um dialogo espirituoso, e tudo isto fez esquecer facilmente o fundo in-

verosirnil da sua these. Um philosopho verdadeiro não poderia envergonhar-se

do matrimonio, senão quando este atacasse as leis da sabedoria. E succede pre-

cisamente o contrario, porque a união matrimonial é o meio legitimo de se

cumprir um dos grandes íins da natureza, aos quaes a philosophia pretende

que sejamos fieis antes de tudo.

A vergonha do protogonista de Destouches n^ão é mais do que um teste-

munho de orgulho da parte de um homem, que julga haver perdido a sua li-

berdade |ior SC deixar render aos encantos de uma mulher. A these, como va-

mos jirovar, reproduzia as crenças e o modo de pensar do poeta.

Destouches, embaixador de França na Inglaterra, não poude, apesar dos

grandes interesses que lhe estavam confiados, defender-se contra uma viva
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paixão por Dorothèa Johnston, Jama de nobre estirpe, cuja mão honrava com

certeza o embaixador, que antes de cliegar a esle elevado cargo havia sido co-

mediante.

O casamento rcalisou-se emfim. Mas Destouciíes recebeu secretamente a

bcn(.-ão nupcial c conservou occulto por muito tempo o seu matrimonio. O mo-

tivo d'este myslerio, que originou a these da nova comedia, não era evidente-

mente o que attribuimos ao principal personagem, posto por elle em .scena ? Por

isso não vemos na comedia do referido auctor nem uma .sombra de philoso-

phia, mas simplesmente a pequenez das vistas de um embaixador glofão, que

receia mostrar-se distrahido dos altos interesses da politica, pelo vulgarissimo

prazer de se metter na cama com sua mulher.

Apezar de tudo isto, pcrdoou-se a Hestouches, cm favor da forma da sua

comedia, o ler ollerecido ao publico uma fraqueza desculpada pelo escrúpulo

de um sábio, e um corte/.ão disfarçado em philosopho. Dois contrasensos in-

contestáveis.

O anno de I73G foi fecundo em novidades dramáticas. Alzira, tragedia

de Voltaire, foi a mais notável d'esse anno. O próprio auctor se encarrega de

fazer a apreciação da sua obra:

«Procurei, diz elle n'uma das suas cartas, fazer um quadro dos costu-

mes europeus, oppostos completamente aos americanos. O contraste reina em
toda a obra, que tractei com o máximo cuidado. Receio, porém, haver posto

n'ella mais trabalho do que talento.»

EÍTectivamentc a dupla pintura dos costumes, que o auctor de Alzira se

propoz fazer, foi traçada com tanto rigor como verdade. Os caracteres estavam

admiravelmente sustentados, mas à obra faltava o principal—um plano definido

e um enredo interessante.

Nem por isso deixou de chamar a attenção, e houve a respeito d'ella

grandes controvérsias.

Relativamente a certos pormenores de costumes, o tom do quadro subiu

a um ponto demasiado vivo. Como era natural, appareceram muitas criticas a

respeito da obra. Umas elevavam-na ás nuvens, outras arrastavam-na pela

lama.

Como apesar do êxito da peça, as opiniões acerca d'ella fossem tão di-

versas, attribuindo uns o successo ás phrases atrevidas, apodando-a outros de

immoral, outros de vasia de ideias, e considerando-a o maior numero como uma

obra leviana e pouco seria, é diíiicil formular uma opinião definida acerca d'ella.

Não temos além d'isso espaço para contar o seu argumento, nem elle vem de

molde para o assumpto de que nos occupamos, e por isso limitamo-nos a re-

produzir aqui uma critica em verso, publicada logo á apparição da Alzira, e

na qual se apresentam os seus principaes defeitos, tanto a falsidade da sua

acção, como o seu caracter de immoralidade.

Eis a critica a que nos referimos :

Pour 3Iontèz

Alvares

Esl en peine.
l
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Car son fils fier et brutal

Traile horriblemenl mal

La race américaine.

Vers pírmpeux

Detix á deux

II débile
;

Wailleurs lout maníjue ait sujei.,

Clarlé, vraisemblance et

Conduile.

Tendre Alzire, tu deplores

Ton triste hymen, quand Zniiinre

Sort d'un trou

;

Mais par oii,

On Vignore.

Mis aw cachot, il arma,

Dans les bois mille mu—
—tamores

!

En amour,

Cest un tour

Trop precoce,

Qu'aller loin de so7i éponx

Ctmrir le guitle doux

La nuit même des noces.

Mal cn prend

Á Gusman
Qui, pour preuve

De foi chrétienne, en sa fin.

Legue a son assassin

Sa veuvel

No anno de ]7il, obteve um grande exifo na feira de Saint-Germain,

uma opera cómica de M. Favart, intitulada La Chercheuse d'espril. Não era

uma estreia do auctor, porque já precedentemente liavia feito representar mui-

tas outras.

Favart tinha apenas quinze annos, quando imprimiu a sua primeira obra

dramática.

A Chercheuae d'esprit, era uma composição ciíeia de graça, de naturali-

dade e de talento, conseguindo por isso Favart uma reputação invejável, como

o prova a seguinte quadra, que por essa épociía andava de bocca em bocca:

// est un auteur en crédit

Qui dans tons les temps saura plaire

;

11 jit la Chercheuse d'esprit

Et n'en chercha point pour la faire.

O merecimento d'esta opera cómica bastaria por certo para justificar a

voga que obteve. No eintanto, uma scena que se deu por detraz do tlieatro,

durante uma das representações, levOu a todos os salões e até aos gabinetes

mais Íntimos de Versailles a fama da Chercheuse d'esprií.
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As principaes soenas da peça foram parodiadas, apenas appareceu, por iim

homem de imaginação, pertencente ao grande mundo, que não poupava a ma-

lícia nas suas coplas, e que para tornar a sua critica muito mais picante a fez

recahir sobre todas as actrizes que tomavam parte na representação.

As actrizes, porém, indignadas com aqueiia liberdade poética de um ri-

mador, que a respeito de muitas d'ellas era um verdadeiro ingrato, reuniram-se

iim dia a lim de meditar e preparar uma vingança, pelo menos egual á injuria

recebida. Aqueiia que, por unanimidade, se collocara à frente da conspiração, in-

teirada de tudo quanto havia de fazer-se, mandou seguir os passos do inimigo,

que não dei\ou de ir ao theatro como costumava.

Uma noite, informada de que eslava na plateia, foi sentar-se a seu lado,

e começando a fallar-lhe das suas canções, cobriu-o de elogios, a respeito da

graciosíssima parodia

:

—«Não fui muito bem tractada n'esses versos, mas em todo o caso, eu

não sou de reservas. Demais a mais, gosto da pilhéria, principalmente quando

ella se apresenta, como na sua parodia, tão scintillante de graça. Algumas das

minhas collegas enfadaram-se, e tenho-me divertido immenso a cantar-lhe as

suas coplas, para as ver rabiar! Oueria pedir-lhe um obsequio, e era escre-

ver-me algumas das coplas, por que não as sei todas, e desejo fazer enraivar

as minhas collegas, cantando-lhas de vez em quando. Acceita? É um mo-
mento. Mesmo alli no meu camarim pôde escrever as que me filtam!. . .»

O poeta suppoz que ia passar um bom quarto de hora no camarim da

actriz e seguiu-a de bom grado, sem suspeitar do laço que a pcríida lhe es-

tava armando.

Chegou ao camarim, e perdeu algum tanto o sangue-frio, quando viu

todas as actrizes alli reunidas. Apparenlando, porém, um completa tranquilli-

dade, pediu uma penna para copiar as coplas.

—«Temos aqui muitas!» exclamaram as actrizes, tirando de um armá-

rio uma grande porção de varas de marmelleiro.

— «Olá! Temos brincadeira, minhas senhoras?» perguntou elle, come-

çando a sontir-se mal disposto.

—«Engana-se, senhor poeta, não estamos dispostas a brincar. O caso é

mais serio do que pensai»

— «Ora vamos, dè-me a penna para escrever o que me pediu, porque

tenho pressa.»

— «iNós é que vamos escrever !»

—«Aonde ?»

—«Em pergaminho.»

—«Não percebo ! . . .

»

—«Vae perceber não tarda nada. Deite os calções a baixo !»

—«O que! Na sua presença, minhas senhoras?»

— «Sim, senlwr, não tem duvida!»

— «Confesso que para muitas das senhoras aqui presentes não oHereceria

novidade o que pudesse apparecer, se comprisse as suas ordens; em todo o

caso ...»
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— «E' possível, disse a que presidia á conspiração, mas hoje e diflerente

o que lhe ordenamos. . .»

—«Diflerente?!. . . »

—«Completamente difTerente!»

—«Oh, minhas senhoras! Expliqueni-se por quem sãol. . .»

— «Nada mais fácil. Se algumas das que estão aqui presentes tiveram a

fraqueza de vèr já o seu poio Norte, hoje tracta-se do polo opposto !

»

—«Não pos.so adivinhar de que se tracta, minha senhora, apesar da sua

amável explicação.»

—«Pois o senhor não vé as pennas?»

—«O que! Pois essas varas. . .»

—«São as pennas, e agora é preciso que o senhor nos forneça o papel!»

— «Nunca!» exclamou o pohre auctor indignado.

— « Como ! Recusa !?...»

—«Absolutamente I»

—«Não impQrfa. Corlar-lhe-hemos os calções com estas tesouras, suc-

ceda o que succeder ! . . .

»

— «Oh! mas isto é uma brincadeira, não é verdade?» disse o poeta que

já não tinha vontade de rir.

— «Engana-se, senhor, aqui ninguém está disposto a brincar!...» disse

uma das damas oflendidas.

—«Nesse caso, o que me querem?»

— «Castigal-o, pelo seu atrevimento e pela sua má lingua! E se se de-

mora um momento que seja. . .»

E dez pares de tesouras, apparecendo n'aquelle momento nas mãos das

bellas, completaram o sentido da phrase.

—«Ora basta de palavreado, que o tempo- urge!» disse uma bonita ra-

pariga de olhos negros, que costumava fazer as creadas das peças.

E alirando-se ao pobre poeta, fel-o cahir sobre o camapé. Em menos de

um minuto o auctor foi despojado dos calções, que defendiam o cubicado perga-

minho contra o indomável furor das sitiantes.

—«Minhas amigas, mãos á obra!» disse a directora.

— «E cbcguemos-lhe duro!» disse outra.

— «Sim, sim ! Dcmos-lhe uma boa sova, para que se lembre toda a

vida!. . .» disseram todas a uma voz.

E uma terrível fusligação cahiu sobre a parle mais redonda do infeliz

poeta.

—«Perdão, perdão, minhas senhoras! Piedade!» exclamava elle com voz

despedaçadora.

— «Não, não! respondiam ellas. E justo que cada uma de nós escreva

lambem uma satyra contra estes poetas de má lingua!»

—«E com tinta encarnada!» accroscentou outra, emquanto as varadas

choviam abundantemente sobre o desgraçado.

Quando se cançaram de bater, as actrizes disseram ao poeta

:

— «l'(jde levantar-se!»
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Elle obedeceu com bastante difficuldade.

— «Agora vá fazer algumas coplas a respeito d'esta aventura I»

E expulsaram-no do camarim.

O pobre poeta encontrou-se no corredor com os calções na mão, mas es-

perava-o nova vergonha. Uma grande multidão alliciada pelas actrizes esperava

o desgraçado á porta do theatro, e ao vèl-o apparecer recebeu-o com apupos e

assobios, acompanhando-o assim até casa.

Tão envergonhado ficou o pobre poeta dos resultados da sua catastrophe,

que, não se atrevendo mais a apparecer em publico, partiu trez dias depois

para as colónias, d'onde não voltou mais.

A guerra de epigrammas, os combates entre facções musicaes e as doces

hostilidades do toucador eram os únicos assumptos de que então se occupava

a corte.

Entre as aventuras d'esta ultima classe, a intriga de Madame de la Po-

pelinière com o duque de Richelieu fez grande ruido.

O veterano dos roíiés, sempre joven, apesar dos seus '62 annos, sempre

libertino, ao menos na imaginação, foi ura dia dizer áquella formosa e opulenta

dama que el-rei estava namorado d'ella.

— «O duque tem a certeza do que atíirma?» perguntou-llie ella cheia de

rubor e de alegria.

—«Minha senhora, digo a verdade, respondeu soleranemente o duque.

Os seus grandes olhos negros, as suas espessas sobrancelhas, os seus lábios

que elle chama os travesseiros da voluptuosidade, e sobre tudo essas formas

robustas encantaram sua magestade!. . .»

— «El-rei tem immensa bondade!. ..» exclamou Madame de la Popeli-

nière, que era filha de um contractador de gado.

—«Etfectivãmente o rei tem muita bondade, e mais ainda: deseja pro-

var-lh'a ...»

—«De que maneira, senhor duque?» perguntou a dama, soltando uma
grosseira gargalhada.

— «De que maneira?! Como um homem amável costuma proval-a a uma
mulher encantadora!»

—«Começo a comprehenderl»

— «Ora ainda bem!»
— «Mas, senhor duque, eu tenho os meus princípios, e demais a mais,

o senhor de la Popelinière diz-me todos os dias que na corte uma mulher bem

nascida não deve dar nunca motivo para que se falle n'ella!»

—«Seu marido, minha senhora, permitta-me que lhe diga isto, não en-

tende absolutamente nada dos usos d'este paiz. . .»

— «Como!»

— «Pensa exactamente como pensam os homens vulgares, porque não

passa de um ente vulgarissimo ! . . .

»

— «Mas, senhor duque !. . .

»

— «Veja as damas da mais alta gerarchia!»

— «Quer talvez que as imite/»
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— «Certamente. De resto, não se tracta de dar que fallar, tracta-se ape-

nas de obras, realisadas com todo o mysterio, entende-se ! . . .

»

— «Sentior duque, sabe o que lhe digo?...»

— «Diga, minha senhora, diga sem receio!. ..»

— «Eu, se el-rci fosse bastante amável para ...»

— «Percebo perfeitamente, minha senhora. Como súbdita leal, a senhora

antecipar-se-hia aos desejos de sua magestade ...»

— «Decerto, senhor duque.»

— «Não esperava menos da senhora. Agora devo dizer-lhe tudo.»

— «Como tudo?!. . .

»

— «El-rei não dá o seu coração, senão depois de certos preliminares,

percebe?. . .

»

— «Não, de certo !. . .»

— «El-rei quer primeiro certas provas ...»

— «Provas ?»

— «Sim, minha senhora, mas com o maior segredo.»

— «Mas que fim têem essas provas?»

— «Vae comprehender, minha senhora. Sua magestade tem encontrado

por esse mundo muitos olhos negros, muitas sobrancelhas espessas, muitos lá-

bios vermelhos e muitos seios de admiráveis proporções.»

— «Ora essa !»

— «E verdade, minha senhora, pois apesar de tudo isto, não pode ima-

ginar quantas decepções estas apparencias muitas vezes encobrem I. . .»

— «Senhor duque, não poderia poupar-me esses pormenores?...»

— «Não, minha senhora, são indispensáveis, absolutamente indispensá-

veis ...»

— «Mas eu ...

»

— «Vou concluir, minha senhora, sua magestade, não desejando tornar

a ser enganado n'este ponto, nomeou para esse fim um examinador.»

— «Um examinador !. . .»

^-«Sim, um examinador, extremamente conhecedor d'esta espécie de

mercadorias ! . . .

»

— «E quem é?. . .

»

— «Pois não adivinha ?. . .

»

— «O que! Sercá o senhor duque?. . .»

^ «Effectivamente, sou eu, minha senhora! El-rei foi sempre tão indul-

gente para commigo, que esta escolha é uma nova prova do favor real.»

— «Senhor !»

— «Não se ofienda, minha senhora! El-rei quiz que o examinador desse

algumas garantias de bom gosto, quiz que não fosse fácil em deixar-se des-

lumbrar, e eu sou muito escrupuloso!...»

— «Ah ! senhor duque, pelo que vejo continua ainda a ser a mesma ca-

beça doida ! . . .

»

— «Oh minha senhora, procuro apenas conservar a minha reputação ! . . . »

— «Ah ! libertino!. . .»
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—«Vamos, minha senhora, o que responde á minha proposta?. ..»

—«Que quer que responda, senhor duque, a uma proposta tão inespe-

rada?»

—«E' muito simples, minha senhora. Ou quer, ou não quer, e no pri-

meiro caso desejava saber, quando se verificaria a primeira sessão!. . .

—«Tanta pressa, duque! Deixe-me pensar, reflectir!...»

— «Não ponho obstáculos, minha senhora, lembro apenas que o fernpo

urge, e que ha muitas mulheres na lista. A senhora é actualmente a primeira

no pensamento de el-rei !. . .»

— «Oh! senhor duque!...»
— «Talvez dentro de oito dias mude este vento favorável para outro qua-

drante ...»

—«Olá!...»
— «Parece-me que o mais seguro c aproveitar o ensejo, minha se-

nhora I. . .

»

— «Olhe, n'esse caso, duque, principiemos já esta noite. . .»

— «E o melhor. A que horas?. . .»

—«Da meia noite para a uma.»

— «Onde ?»

—«Em minha casa.»

•—«IWuito bem!»
— «Olhe, senhor duque, será melhor n'outro sitio, porque poderiam sur-

prehender-nos ...»

— «A senhora é a pessoa mais competente para escolher o theatro das

nossas sessões experimentaes. . .

»

— «O melhor é ao fundo do jardim no pavilhão chinez.»

—«E póde-se fallar... commodamente n'e.sse pavilhão?...»

—«E demasiado curioso, senhor examinador!. . »
—«Minha senhora, bem vê que tenho de dar uma informação conscien-

ciosa de tudo quanto se passar. . .

»

— «Até logo. Não faltei»

— «Pôde estar descançada, minha senhora, não faltarei I. . .»

É muito provável que n'essa mesma noite Richelieu fosse mais curioso

do que Madame de la Popelinière pensava, porque se combinou n'aquella pri-

meira entrevista que para defender a sua Ihese mais commodamente, a dama

receberia d'ahi avante o duque na sua alcova. Mas, como o libertino fidalgo

alli não podesse entrar pelos meios ordinários sem ser visto, alugou n'uma

casa visinha um quarto, que só estava separado do da dama por um delgado

tahique.

Um hábil pedreiro fez n'esse quarto alugado pelo duque uma abertura

que communicava com a chaminé do quarto da complacente dama, abertura

perfeitamente disfarçada pela prancha de ferro d'essa chaminé.

Não sabemos precisamente quanto tempo duraram as provas de Madame

de la Popelinière, o que é certo é que a dama não se enfadava d'ellas. De ve-

zes em quando, perguntava ao duque se estava suíBcientemente examinada, e
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quando passaria a ser propriedade d'el-rei, sem que estas perguntas impedissem

a continuação do minucioso exame do duque.

Riclieiieu assegurava á examinanda que a prancha de ferro da chaminé

não tardaria a dar passagem a Luiz xv, que viria precipilar-se nos seus bra-

ços, ardendo em desejos, e que desde esse dia, ella ficaria pertencendo ás sacerdo-

tisas dos gabinetes secretos. Satisfeita com esta resposta, Madame de la Pope-

linière continuava a proslituir-se, a titulo de ensaio, e se um dos actores co-

meçava a cançar-se, não era ella com toda a certeza.

Diz-.se que não ha heroe para o seu creado de quarto ; c c também uma
verdade incontestável que não pode haver nos costumes secretos de uma mu-

lher bonita mysterio algum para a sua creada.

A de Madame de la Popelinière conheceu bem depressa o segredo da porta

occulta na chaminé, e as visitas do Adónis. Um dia, descontente com a ama,

divulgou o segredo. Popelinière, o marido ludibriado, deixara-se havia seis

niezes apanhar nas redes de uma dansarina da Opera, c procurava um pretexto

para se livrar de sua mulher. Por isso, ficou encantado ao encontrar um tão

estrondoso, e traciou logo de espalhar o boato, explicando o mecanismo da

chaminé, de maneira que não houve em Paris quem não soubesse d'aquella

conquista do incorregivel Richelieu.

O acontecimento andava de bocea cm bocca, e assim chegou ao conhe-

cimento da Pompadour. A marqueza quiz ser a primeira a contal-o a el-rei,

que precisamente n'esse momento entrava na sua alcova.

Preparava-se para encetar a sua picaresca narração, quando vê entrar o

protogonista.

— «Sire, disse ella ao monarcha, está na presença de vossa magestade o

homem mais hábil da Europa para occullar intrigas amorosas.»

— «Porque, marqueza?»

— «Imagine, sire, o duque para guardar o segredo das damas que de-

seja dar a conhecer a vossa magestade, chega a passar pelos canos das cha-

minés.»

— «Que enigma é esse, marqueza?»

Madame de Pompadour contou então a el-rei a aventura, e sua mages-

tade desatou a rir. A mar(|ueza imitou-o, e o duque fez coro com elles.

— «Demónio, duque! Es extremamente zeloso pelos meus prazeres!»

— «De certo, sire l«

— «Mas, dize a verdade. Tinhas realmente tenção de me |)roporcionar os

favores d'essa dama?»
— «Te|-o-hia feito, siir., quando vossa magestade manifestasse desejo de

voltar novamente ao regimen de manjares substanciaes !. . .»

— «Agradeço-te a intenção, mas fica sabi-ndo, (|U(' por muita confiança

que tivesse em ti, nunca te leria encarregado de siiiiilhanle coniniissão.»

— «Sire, (Testa vez, como de laiilas dulras, disse o du(|ue malieiosa-

• mente, olhando de soshiio para a Pompadour, tive de mim para mim que ha

ordens que um súbdito fiel nunca deve esperar que lhe dêem!. . .

»

O epigramma era acerado, e Madame do Pompadour deixou de rir. Prc-
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textando ter tlc arranjar alguma cousa no vestido, aproveitou-se do ensejo para

baixar os oilios.

Tornamos a occupar-nos de Madame de Boiífllers.

Desde a morte de seu marido, succedida em 1747 nos muros de Génova,

esta insaciável bacchante, de quem falíamos tanto n'outro logar, apesar de já

ter completado 4o annos, continuava a pedir voluptuosidades a todos os ho-

mens. Quando residia nas suas propriedades, como não tivesse muito por onde

escolher, chamava para apagar os desejos todo o pessoal do seu serviço, desde

o mordomo até ao ultimo dos palafreneiros.

Passando, segundo o seu capricho, do mordomo ao cosinheiro, do cosi-

nheiro aos moços da estrebaria, dos creados de quarto aos porteiros, esperava

resignada a estação que lhe permittisse em Paris maior variedade nos seus ca-

prichos. Apesar disto, esta dama, na sua viuvez, não encontrava toda a verdadeira

felicidade na satisfacção dos seus sentidos ávidos de prazer. Desejava conservar

uma espécie de grandeza, apesar de fazer tão mau uso d'ella.

Um dia dirigiu-se a casa do duque de Luxemburgo, que, como sabemos,

era seu amante declarado havia muito tempo.

— «Duque, disse-lhe ella abruptamente é preciso que nos casemos ! . . .»

— «O que! Não percebo o que quer dizer, minha querida ! . . .

»

— «Quero que nos casemos, repito!»

— «E que necessidade temos d'isso, vivendo como vivemos?. . .

»

— «Ora essa! Havia de ser divertida a vida que passo, se me conten-

tasse com as velleidades do seu amor?. . .

»

— Mas a duqueza tem sabido encontrar, quando lhe parece, um bom

numero de supplementos ! . . .

»

— «Sabe, duque? N'estes últimos tempos tenho pensado muito, e julgo

chegada a iiora de arranjar uma espécie de afmosphera de consideração e

seriedade, que até agora me tem faltado. Preciso até de apparenfar uma espé-

cie de religião ! . . .

»

— «Religião, duqueza?!. . .»

— «Sim, d'essa religião da moda, que consistf^ cm ler na egreja matriz

uma cadeira dourada, um precioso genuflexório, almofadas com franjas de ouro,

ctc, etc.»

—«tiomprehendo. . .»

—«Quero mandar a todas as procissões trez ou quatro lacaios, levando

círios com brazões dourados, mas para fazer isto, é preciso ter também alguma

cousa que se pareça com uma vida conjugal, e gosto do seu posto de general dos

exércitos do rei.»

—«Comprehendo. . .

»

— «Bem. Quando assignaremos o contracto?»

— «Mas, duqueza ! . . .

»

—«E§ta noite virei com o tabellião; não falte, meu querido duquc-ge-

neral ! . . .

»
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O iluquo não replicou. Oito dias depois, a viuva do virtuoso BoulUcrs ti-

nlia o l)ello titulo de duqueza de Lu\embui'go, nome a que o liouiem mais nullo

da corte devia um dos primeiros postos do exercito francez. Uma bella cousa

a honra hereditária das familias, não acham?!...

No dia seguinte ao da boda, a illustre bacchanle voltou ao seu modo de

vida habitual.

Uma noite, o senhor de la Vampalière,' velho libertino, que já não podia

gosar a galanteria senão com os olhos, convidara o marechal e sua esposa para

uma ceia. Os convivas eram numerosos, e muito bem escolhidos, em homens,

entende-se, porque o amphitrião não esquecera que a duqueza não gostava da

sociedade das mulheres.

A du(|ueza, esquecendo de todo que, para obter a considei'at,'ão que dese-

java, a primeira condi(.-ão era a prudência e. o sangue-frio, bebeu immoderada-

mcnle como tinha por uso e costume. Como linha o vinho muito terno c sen-

timental, não tardou a namorar-se perdidamente do senhor de Frise, .seu vi-

sinlio.

Depois da ceia houve quem apresentasse o alvitre de dar uma volta pe-

los houlevards. Todos applaudiram, e Madame de Luxemburgo agarrou-se logo

ao braço do seu novo amante, o que lhe proporcionou o ensejo de se enten-

derem.

Por essa occasião, os Fantoches, ou Fantoccini italianos acabavam de es-

tabelecer-se em Paris. Os convivas foram assistir áquelle espectáculo infantil,

de que todos gostaram muito. A duqueza, porem, tinha muito mais que fazer.

Apenas se sentaram, começou a acariciar o senhor de Frise de uma maneira

tão significativa, que bem depressa a attenção dos espectadores teve de se di-

vidir entre os Fantoches e aquelle amoroso par. D'ahi a pouco, as caricias dos

dois amantes chegaram a ponto de todos os que estavam no theatro esquece-

rem os Fantoches, para não olharem senão para elles.

O duque de Luxemburgo levantou-se e foi prevenir sua mulher de que

estava sendo o alvo de todos os olhares.

Este aviso conjugal bastou para fazer cessar as manobras da generala,

mais activa na sua pantomima galante, do que nunca o havia sido o marido no

assalto de uma praça forte.

O senhor de Frise foi para logo esquecido.

Mais tarde a duqueza deu outro espectáculo n'uma ceia em Saint-Cloud,

olferecida pelo duque d'Orleans, a propósito do parto da princeza sua mulher.

A generala esteve toda noite a olhar para um pagem, que era etiectivã-

mente muito galante.

Quando todos se levantaram da me<ca, Madame de Luxemburgo foi pro-

curar o pagem, encontrou-o, e levou o esquecimento das conveniências ao ponto

de desapparecer com elle. Mas ninguém se importou com esta desapparição da

bacchante, por isso que todos sabiam que a duqueza, uma vez exaltava pelo

vinho, não se detinha em nenhuma empreza sem haver conseguido o seu fim.

Para terminar dignamente aquella noite, a duqueza de Luxemburgo per-

maneceu no gabinete chamado dos Goulottes com o duque dOrleans, o oonde
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de Croix e o barão de Bezenval, aos quaes desafiou a beber licores até de ma-

drugada.

As seis da manhã, quando os convivas nocturnos tractaram de retirar-se,

foi preciso um lacaio para levar nos braços a duqueza para a cama, que se lhe

havia preparado no palácio.

Era assim que a duqueza de Luxembargo se tornava digna da conside-

ração social que tanto desejava !

El-rei não sentia somente por Madame de Pompadour esse amor sensual,

que apoz alguns momentos de prazer, se transforma em frieza e indillerença.

Amava-a verdadeiramente, e a favorita teve numerosas provas d'este amor

por occasião de uma enfermidade que a prostrou durante muitos dias no leito.

Visitava-a oilo ou dez vezes por dia, e podia calcular-se o estado da favorita

pela tristeza ou alegria do rei. Os médicos Scnac e Quesnay, que tractavam da

doente, apresentavam diariamente boletins a sua magestade. Pode dizer-se que

á sollicitude d'el-rei deveu a marqueza o seu rápido restabelecimento.

No emtanto, a Pompadour ficou depois d'esla doença com um incommodo

tanto mais desagradável, quanto é certo que n'uma mulher de costumes bastante

reprehensiveis o publico malicioso está sempre disposto a attribuil-o á incon-

tinência.

Na corte é sempre diílicil haver segredos. Não tardou, portanto, a di-

vulgar-se esta enfermidade da favorita, apesar de todo o cuidado por ella em-

pregado para a occultar.

O conde de Maurepas, que não gostava d'ella, distinguiu-se logo entre a

turba dos que riam á sua custa. .V marqueza não ignorava as chufas e troças

de que todos os dias a tornava alvo aquelle ministro. Mas o rei precisava do

conde, e por isso a Pompadour aguardava anciosamente o ensejo de o desa-

creditar aos olhos do seu amante.

A desejada occasião chegou em fim. Era cm Marly. Ao sentar-se á meza,

a Pompadour encontrou debaixo do seu guardanapo um papel em que estavam

escriptos quatro versos.

Aqui os damos, como um documento histórico :

La marquise a bien des appas.

Ses traits sont vifs, ses graces franches,

El des fleurs naisscnt sons ces pas ...

Mais, helas ! ce sont des jleurs blanches!

«A marqueza tem muitos attractivos, feições vivas, graças naturaes, e

as flores nascem-lhe debaixo dos pés, mas, ai ! são flores brancas /. . .»

Como pode calcular-se, o epigramma não estava assignado, mas a favo-

rita havia muito que andava em procura da occasião de perder o seu inimigo

Maurepas. Elle fazia versos, portanto aquella quadra devia ser obra sua.

Leu-a ao rei.

Mas Luiz XV não se indignou, o monarcha ficara silencioso, e a sua co-
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lera não fi/.cra explosão oonlra o poeta audaz c insolente. iNos seus lábios de-

senliara-se até uma espécie de sorriso, que parecia querer dizer

:

— «Afinal de contas, elle tem razão !»

Limitou-se a favorita, cheia de despeito por aquella indiflerença do seu

amante, a escrever uma carta ameaçadora ao conde, esperando que elle viesse

contricto c arrependido, ajoelhar-lhe aos pés para lhe pedir perdão.

Maurepas era, porém, muito orgulhoso para proceder em harmonia com

os desejos da marqueza. Ao contrario do que cila esperava, zombou da sua

carta, que lhe foi entregue na occasião em que ceiava alegremente com os

seus amigos.

— «Senhores, disse elle, bebamos á saúde de um novo ministro da ma-

rinha ! Estou prestes a caliir em desgraça, a Pompadour ameaça-me! Vejam

em que miserável bordel se transformou o, palácio de Versailles! Ate as prosti-

tutas n'elle imperam !»

Estas palavras, como era de suppor, foram repetidas á marqueza, que foi

logo, afogada em pranto, pedir a el-rei licença para se retirar da corte, onde

impunemente a insultavam.

A palavra impunemente fiv. mais eITeito no animo d'el-rei que todas as

queixas anteriores. Este adverbio allectou rudemente o orgulho do monarcha,

e a desgraça do conde foi logo alli resolvida. Elíectivamente, valia muito mais

demittir um homem de estado útil, embora não houvesse ninguém para o

substituir, do que deixar impune uma quadra epigrammatica arremessada con-

tra uma cortezã ! . . .
.

Satisfeita esta imperiosa necessidade, foi necessário pensar no suc-

cessor de Maurepas. Havia trinta annos que este homem de estado dirigia a

pasta da marinha, e era dilficil encontrar quem o egualasse em experiência na

administração d'aquella reparlição do estado. Maurepas foi sui)sliluido pelo se-

nhor de Ilouillé, e obrigado ainda a sahir immediatamente da corte.

Depois da demissão do senhor de Maurepas, o marquez assistia um dia

ao almoço d'el-rei, e conversando com alguns fidalgos, disse:

—«Maurepas fazia muito bem em trazer sempre comsigo o barrete de

dormir, quando era minisiro. Um corlezão nunca sabe onde dormirá, e um
ministro ainda menos I»

El-rei não gostou do gracejo, e disse ao marquez :

—«Em que dia tenciona partir para as suas propriedades?»

— «Amanhã, sire!» respondeu elle com altivez.

E cumpriu a sua palavra. De maneira que a cólera da Pompadour fez

ainda desterrar mais este cortczão.

Alludimos já por varias vezes ás complacências vergonhosas que a Pom-

padour tinha com cl-rei. Vamos dar mais alguns pormenores a este respeito.

Ella costumava dizer muitas vezes com os seus botões

:

— «Não me importa que el-rei gose quanto quizer. Tanto melhor, porque

menos trabaliio lenho. O essencial é que não lenha caprichos obstinados, nem

amantes declaradas !. . .

»

Seguindo este systema, a manjueza não consentia que Luiz xv escolhes-
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se fora do circulo galante por ella própria traçado; quer dizer, era ella quem

escolhia pessoalmente as mulheres que el-rci devia gosar, era ella até quem

as andava sempre a procurar.

No emtanto, apesar de tantas precauções, sua magestade fazia ás vezes

excursões fora d'esta esphera de voUiptuosidades.

Já vimos como Luiz xv chegou a estar verdadeiramente apaixonado pela

condessa d'Estrades, cuja ultima aventura, que tanto influiu no coração do mo-

narcha, referimos n'outro logar. Mas houve mais ainda.

Um dia appareceu na corte uma marquezinha, de olhos atrevidos e de

modos voluptuosos, cujo todo parecia annunciar iirbi el orbi:

— «Oucm me deseja ? Quem me quer? Eis-me aquil. . .»

A condessa encontrou aquella estouvada por occasião de uma viagem que

fez a Marly, e procurou tirar partido d'elia. Para esse fim, escondeu-a n'um

pavilhão rústico, onde el-rei ia todas as manhãs, e recommendou-lhe que ar-

ranjasse uma posição bem lasciva, bem tentadora, para quando el-rei entrasse.

Além d'isso aconselhou-a a não se render sem obter promessas bem claras, de

maneira que podessc chegar a ser a favorita.

El-rei entrou, e prometteu tudo quanto lhe pediu aquella formosíssima

dalathéa, que também não se mostrou diíhcil, e tudo estava a ponto de arran-

jar-se, quando se ouviu o rumor de vozes por detraz do pavilhão. O galan

coroado fugiu por entre a folhagem, dizendo em voz baixa, mas muito apai-

xonada, á sua Galathèa:

— «Até amanhã! . . .»

No dia seguinte, o marido informado da aventura por um creado, fechou

sua mulher em casa, decidido a conduzil-a immediatamente a Paris.

A marquezinha, porém, não gostava de deixar as cousas por concluir, e

tinha travado n'uma das anteriores viagens intimas relações com um gentil

pagem, que a foi libertar do seu captiveiro.

O libertador trabalhava com todas as suas forças por acabar a obra d'el-

rei, n'uma rua sombria, quando o embaixador de Hespanha, sahindo de casa,

precedido de dois lacaios com archotes, interrompeu pela segunda vez no mesmo

dia a doce obra começada pela pobre marquezinha. Era um dia aziago aquelle

!

A aventura foi contada a el-rei pelo hdalgo castelhano, e sua magestade

preferiu deixar incompleto o seu trabalho d'aquella manhã, a ter de entrar em

aberta rivalidade com um dos seus pagens.

A condessa ficou consternadíssima, ao ver desraoronar-se uma intriga,

que ainda quando não tivesse durado mais de trez dias, desesperaria para sem-

pre a Pompadour.

— «Contraria-me tanto isto! disse ella ao marquez d'Argenson. Agora já

não posso dispor de outra pessoa! Que hei de fazer?

— «invente, condessa, invente!»

— «E se eu própria me apresentasse a el-rei!. . . »

— «E porque não!» replicou lleugmaticamente o ex-ministro.

— «Confesso, senhor marquez, disse a condessa com azedume, que não

esperava da sua parte similhanle abnegação!. . .»
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— «Creança ! Pois tem a velleidade de se estimular com as minhas pa-

lavras ! . . .

»

— «E porque não?»

— «Não vé como a marqucza é a primeira a dar-nos o exemplo? Não é

ella sempre a primeira a procurar para el-rei outros braços amantes, além dos

seus h
— «Isso é verdade I . . .

»

— «Pois então compare !. . .»

— «Em todo o caso, marquez, não seria eu quem mais perderia, seguindo

o seu alvitre. El-rei é um perfeito homem ! . . .

»

— «Aposto que está morrendo por fazer a conquista de sua magestade!. . .»

— «Morrendo não é verdadeiramente o termo; e demais a mais, se ten-

tasse conquistal-o, seria apenas para seguir as suas indicações, meu caro!»

— «Oh! obrigado, condessa, obrigado!»

— «I'orque me dá tantos agradecimentos, senhor?»

— «Por a ver tão disposta a favor de el-rei, somente por minha causa!»

— «O senhor é um pérfido! Sabe?! Estão-me dando tentações de encetar

a empreza!. . .»

— «Ás mil maravilhas, condessa!...»

— «Mas olhe que se consigo cantar victoria, tanto peior para si, mons-

tro ! ...

»

— «Minha querida amiga, eu sou muito bom patriota, para não collocar

o interesse da cousa publica, acima de qualquer despeito mesquinho !. . .»

— «Não comprehendo lá muito bem as suas palavras ...»

— «Eu sacrifico a el-rei de bom grado uma parte do encanto que a con-

dessa desprende de si, porque me lembro que similhante sacrificio vae redun-

dar em bem do estado ! . . .

»

— «Pois seja !. . .»

— «Os meus parabéns, condessa!. . .»

— «Começarei a trabalhar desde esta noite, se me for possível, no ser-

viço, como o marquez diz, da cousa publica!. . .»

Pode imaginar-se um dialogo mais cynico ?

Poderiam encontrar-sc phrases que melhor descrevessem a corrupção da

corte, e o rebaixamento dos caracteres, e isto nos próprios representantes da

primeira nobreza do reino?»

Vejamos agora o que fez a condessa. Narremos uma das suas escandalo-

sas aventuras, cujo resultado foi, ainda assim, tão infeliz como o de todas as

outras.

Raríssimas vezes deixava el-rei nas suas viagens a Choisy, de dar de-

pois do jatilar um passeio n'uma das suas gôndolas de recreio pelo canal, e

nunca a Pompadour, cujas digestões eram laboriosas, seguia sua magestade nas

suas diversões náuticas.

A condessa, tiolando i|ui' o monarcjui eslava um pouco alegre (|(iando

cmbar('ou, mctleu-sc na gôndola real, e começou a scduzil-o durante a traves-

sia. Era noite (juando el-rei desembarcou, e Luiz \v, completamente toldado
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pelo vinlio, não sabia o que fazia. . . Abraçava a condessa, sem o menor cons-

trangimenlo dianlè de todo o seu séquito, de ha muito liabituado áqucllas

scenas.

— «Sire, disse-lhe ella, conduzindo-o a um bonito kiosque, meio escon-

dido entre as arvores, ao menos entremos aqui!. . .»

E el-rci entrou, sem se fazer rogar!. .

.

Passado algum tempo, a condessa sabia, radiante de prazer, e, depois de

ter acompanhado Luiz xv até á porta do palácio, recolheu a casa.

Aquella noite foi para ella de uma felicidade suprema. Teve sonhos em-

briagadores. Via toda a corte a seus pés, demittia o ministro Fulano, chamava

para o seu logar Sicrano, rompia a ailiança au«triaca, renovava a alliança da

Prússia, e punia severamente os membros mais pertinazes e obstinados da op-

posição do parlamento.

Amanheceu altim, depois d'esta noite de doces illusõcs. A condessa cor-

reu logo ao jardim, onde esperava encontrar el-rei. Luiz xv lá estava com ef-

feito, e ao vel-o, o coração da ambiciosa condessa pulsou com desusada vio-

lência.

— «.4 condessa por aqui! disse o monarcha ao vcl-a, manifeslando-lhe a

mais profunda indilTerença. Não sabia que fazia parte da minha comitiva de

Choisy ! . . . i>

—«Não sabia ([ue eu fazia parte da comitiva de Choisy!. ..» murmurou

ella consternada por aquella cruel decepção.

E affastou-se, chorando de raiva, levando a desesperação no intimo de

alma!.

.

Não podia ter cabido de uma maneira mais brusca e deplorável. O rei-

nado d'aquella infeliz aventureira durara apenas o tempo da embriaguez de el-

rei. Dissipara-se como a espuma do Cbampagne, que lhe dera causa. A el-rei

não restava já no espirito nem sequer a recordação do relâmpago de favor,

que tão enebriantes sonhos de ambição havia proporcionado á amante do raar-

quez d'Argensonl .

.

A condessa apressou-se a dizer ao marquez que nada pudera conseguir,

porque Luiz xv estava sem duvida prevenido contra ella pela favorita, e que

portanto era mister renunciar ao projecto de seducção. D'este modo encobria o

verdadeiro desenlace de uma aventura tão humilhante para ella. Preferia fazer

crer ao seu amante que não pudera lograr a consummação do sacrifício, a re-

velar que esse sacrifício se consummara, em pura perda para a ambição dos

dois alliados e para o tal interesse da cousa publica!. .

.

O príncipe de Lamballe, filho do duque Penthiévre, casou com uma prin-

ceza da casa de Saboya-Carignan. Quando entrou no mundo, era um príncipe

singularmente noviço. O duque de Chartres encarregou-se da educação d'este

moço ingénuo, e taes foram as lições do preceptor, que a virtude do seu discí-

pulo diminuiu ao mesmo tempo que a sua instrucção augmentava. iN'uma pa-

lavra, seis mezes depois, conhecia todos os antros de Paris, e raras vezes en-

trava no thalamo conjugal!. . .

UísTuRiA DA Prostituição. Tono iv—Kulua I.!.
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O duque de Cliailres chamava a este ultimo grau de corrupção a pliiloso-

phia de um homem da moda.

Apesar de raras, as visitas que o príncipe fazia a sua mullier deixavam

sempre a esta juvenil princeza, tão casta como bella, uma recordai^ão picante.

Mas bem depressa lhe chegaram aos ouvidos as infidelidades de sua mulher, e

começou de entrar n'uma melancholia profunda.

D'ahi a pouco, soffria horrivelmente dos nervos, e a sciencia dos filhos

de Hypocrates foi impotente contra a sua enfermidade.

As mulheres da corte, que rodeavam a esposa alllicta, contaram-lhe ma-

ravilhas de um charlatão, chamado Pitlara, conhecido por varias curas admi-

ráveis de damas hystericas, por meio da applicação de emplastos sobre o um-

bigo. A duqueza de Mazarin assegurou á princeza que já ella própria fizera

uso do tal especifico umbilical, e que se havia curado.

Pittara foi immediatamente mandado chamar, c entrou no palácio da prin-

ceza com ares triumpliantes.

Mas grande foi a perplexidade da enferma, e os leitores vão saber por-

que. Madame de Lamballe era dotada de um pudor extremo, e o homem dos

emplastos jurava e tornava a jurar que S('i elle podia applical-os na parte indi-

cada. Apesar d'isso, a enferma não podia descobrir, como dizia Pittara, nem as

avenidas de cima, nem os arrabaldes de baixo.

Todos quantos rodeavam a princeza sentiam a mesma perplexidade, por-

que ninguém se lembrara ainda de que ella poderia d'este modo recusar a cura.

Todas as damas admiradoras dos emplastos não se haviam preoccupado com o

processo de applicação. Haviam mostrado, como dizia Pitlara, todas as aveni-

das e todos os arrabaldes.

Por fim uma camareira devota aplanou a dilliculdade. Lembrou-se de fa-

zer na camisa de sua alteza uma abertura algum tanto mais larga que o em-

plasto, e que permittisse a applicação d'elle, sem descobrires encantos circum-

visinhos. E d'este modo tudo se arranjou sem prejuízo do pudor. Madame de

Lamballe ficou mais alliviada, ou pelo menos acreditou que o ficava com a ap-

plicação do emplasto!

As suaves emanações da caridade eram um perfume tão raro n'aquelle

tempo, que era mister respiral-o sollregamente, quando apparecia, como as bri-

sas dulcíssimas de uma bella manhã de maio!. .

.

Madame Bontcmps, viuva do primeiro camarista d'el-rei, era uma d'essas

mulheres de princípios robustos, tão raras n'essa épocha. Um dia um joven

enamorado IVz-lhe uma declaração verdadeiramente extranha:

—«Minha senhora, escrevera-ihe elle. Offercço-lhe uma pensão de dois

mil escudos, se quizer ir á Opera uma vez por semana, e tiver a amabilidade de

dirigir do seu camarote um olhar, um único olhar, para o ultimo banco da pla-

teia, junto da orchestra. Estarei sempre alli, e contentar-me-hei com quatro

olhares por mcz. Certo de que lhe convirá esta proposta, envio-lhc adiantada-

mcntc o preço dos f|uatro primeiros olhares, n'uma nota de 500 escudos.»

Era irrecusavelmente um louco, a quem o amor fizera perder de todo o

juizo!
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Em vez de alirar a carta ao fogão e de enviar as quinhentas libras aos

pobres da freguezia, Madame Bontcmps foi logo levar ao chefe de policia o bi-

lhete de declaração e o dinheiro. O magistrado man^Joii proceder a averigua-

ções mas não poude descobrir ninguém. A nova Penélope cahiu completamente

no ridículo. Não se fallava de outra cousa na corte, na cidade e nos campos,

senão n'aquelles olhares a quinhentos escudos cada um.

Faul de la verlu, pax trop n'en faul.

/.V.iTíf.f oi tuut e.il un défaul.

Pobre virtude! Ouanlos perigos não corrias tu, n'aquella sociedade cor-

rompida! Corroboremos esta these com outra anecdota :

O celebre philosopho Marmontel acceitou um convite para passar um dia

no campo, em casa de uma dama, que se considerava muito honrada, recebendo

em sua casa o illustre auctor de fielizario.

Depois dos primeiros cumprimentos, trocados entre o celebre escriptor e

aquella senhora, a dona da casa pretextou ter de dar algumas ordens, e pediu

a Marmontel que a dispensasse, e que entretanto, alli ficava sua filha, uma

cândida menina recentemente sabida do convento.

A mamã recommendou á menina que entretivesse o convidado, e que

fizesse a diligencia para o distrahir com a sua conversação.

— «Conta-lhe o que aprendeste no convento, terminou sua mãe. Tu apren-

deste bastante, e conversas muito bem ! . . .»

A creança quiz cumprir a recommendação materna, e foi de uma amabi-

lidade extrema, de uma amabilidade capaz de commover qualquer homem, por

mais philosopho que fosse!

Ora, é de saber que a philosophia tem as suas fraquezas e os seus des-

varios, e Marmontel desvairou-se, esqueceu a dignidade do seu caracter, a sua

posição de hospede d'aquella casa, e foi atrevido !

Por fortuna, a mãe voltou a tempo de evitar um desenlace, que a cân-

dida menina seria muito capaz de julgar comprehendido no numero dasatten-

ções e delicadezas tão recommendadas pela auctora dos seus dias.

A boa senhora, ao entrar, desfez-se em desculpas por ter deixado o nosso

philosopho tanto tempo só em companhia de sua filha.

— «Talvez se aborrecesse muito, sr. Marmontel !»

—«Oh! minha senhora! Juro-lhe que não!»

— «Não acredito. Esta menina é tão simples!»

—«Engana-se, minha senhora, sua filha é encantadora!...»

— «Oral O sr. Marmontel é muito indulgente!»

—«Não, minha senhora, ella é graciosa como um anjo!»

— «Lisongeiro!»

—«Digo a verdade, (losei até muito na companhia d'ella, durante a sua

ausência, ptide acreditar.»

—«Eugenia, agradece ao senhor de Marmontel, as palavras amáveis que

te dirige. Ellè diz que gosou muito na tua companhia. . . é um exaggero, não

achas, minha filha?...»
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-— «Oli mamã! Esli? senlior é muito exijuisilo! Sabe ao que clle chama

gosar? É estar a apalpar-me as pernas por debaixo das saias, com umas mãos

frias como geia !»

A situação era diílicil, devemos concordar: Não sabemos o que a boa se-

nliora disse, depois de ouvir eslas palavras de sua filha. O que podemos aílir-

mar é (jue Marmontei não quiz ouvir cousa alguma, e que, sahindo a toda a

pressa de casa, meltcu-se n'aina carroagem c partiu a galope para Paris. Desde

então, o piíilosoplio fez um juramento solemne: não so tornar a liar em me-

ninas ingénuas.

Outras anecdotas ainda :

A Magdalcna, prostituindo-se para pagar a um barqueiro, que lhe fizera

passar um rio, não fazia mais do que conformar-se, um pouco levianamente,

é certo, com as condições de um contracto bilateral. Mas Mddemoiselle (lui-

mard, bailarina da Opera, empregando n'uraa acção caritativa o preço dos seus

favores, parece-nos muito mais digna de elogio.

Contemos o caso :

A bailarina tinha uma entrevista com um bispo em certo bairro afías-

tado. (^omo a qualidade do galan exigia bastante recato na aventura, a en-

trevista realisou-se n'uina casa pobríssima, e precisamente n'esse pobre tugú-

rio o espectáculo da miséria encontrou-se frente a frente com o espectáculo da

voluptuosidade. Uma familia inteira achava-se alli sem pão e sem lenha, no'

meio da estação mais rigorosa.

Do quarto que ficava por cima d'aquelle onde os amores se estavam de-

leitando, onde a (iuimard tinha nos braços o reverendo e galan prelado, sabiam

gritos de dôr e de desespero, queixumes despedaçadores, formando um triste

contraste com as exclamações do amor sensual. Nas veias da (Iuimard, correu

um calafrio de horror. A celebre bailarina acabava de receber dois mil escudos

como preço da sua complacência. Deixou partir só o bispo, subiu ao quarto da

consternada familia, e as seis mil libras ficaram cm cima da mesa. Oh cari-

dade christã! Oeculta para sempre a origem d'este dinheiro abençoado!

Mademoisclle Guimard não receia va que os seus thesouros se esgotassem.

O marechal, príncipe de Soubise, tinha por sua conta esta musa da dança, e

rodeava-llie a existência de todos os dons que o luxo, a sumptuosidade e a

elegância podem desejar.

A morada da bailarina rivalisava com a dos príncipes. Os seus trajos

eram de um gosto delicado. Trez vezes por semana, a sociedade mais nobre c

mais distincta ia honrar-se com os banquetes da cortezã.

Nas suas grandes reuniões, nos seus banquetes sumptuosos, a (Iuimard,

pedindo inspirações á arte da pantomima, compunha o aspecto, dando-lhe um
tom grave, desenvolvendo uma dignidade, que nem as próprias princezas cos-

tumavam ostentar.

í)urante as suas orgias, a bailarina não era senão uma das graças com o

cinto descido, uma bacchante que não se preoccupava de occullar encantos, que

primeiro inllammavam os olhares e depois os desejos dos cortezãos, admittidos

áquellas festas de libertinagem desenfreada. O desgraçado príncipe de Lamballc,
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que morreu a O de maio de 1768, assistiu durante muito tempo áquellas bac-

chanacs. Como não havia o pobre príncipe de consummir a vida n'aquelias or-

gias ! . . .

r.ada um dos actores d'aquellas scenas nocturnas, jogador insaciável de

um elemeiito mais precioso que o ouro, dissipava alli a saúde de um anno,

emquanto que as nympbas, meiiior dotadas peia natureza, não perdiam nem
sequer as riquezas do presente.

O fiilio do duque de Pentbièvre desceu ao tumulo, sem ter sentido na

carne o frio do chumbo marcial, mas em compensa(.'ão, as contas do seu boti-

cário provam que sete libras de um metal análogo, o mtrcurio, lhe haviam

circulado no nobre sangue.

Pobi'e príncipe! A morte para elle foi um grande beneficio. Não vivia

senão para assistir á liorrivei decomposição do corpo. Os ossos amollecidos das

pernas não podiam sustel-o, a pelle estava coberta de pústulas horríveis, ca-

hiam-lbe os cabelios e as unhas, não tinha senão restos infectos da sua bella

dentadura. ?í'uma palavra, o demónio da luxuria destizera-lhe o rosto sedu-

ctor. Triste quadro! Funesta depravação!

Faltemos agora mais largamente da ultima amante de Luiz xv. Era uma
bellissima rapariga a quem chamavam L'Ange, mas cujo verdadeiro nome era

Mademoiselle Vaubernier.

Nunca se vira um rosto mais bonito. O nome celestial que lhe davam

apresenta apenas uma débil ídca da belleza d"aquella ideal creatura !

Vivia em companhia do conde Dubarry, cavalheiro de industria, cujas

intrigas tão alto deviam eleval-o na escala da fortuna, embora rastejasse no

lodo de todas as infâmias.

Toda a gente tinha pena de ver similhante thesouro nas mãos d'aquelle

homem. Parecia uma rosa cabida n'um pântano!

Dubarry tinha casa de jogo, e de quando em quando, nos seus salões

viam-se desapparecer formosas damas e amáveis cavalheiros. Os leitores com-

prehenderão perfeitamente a causa d'aquelles frequentes e numerosos ecli-

pses.

O duque de Fitz-.Iames namorou-se da Vaubernier, e ella entregou-se-

Ihe immediatamente. Poucos dias depois, cl-rei viu a L'Ange, e ficou deslum-

brado com aquella excepcional belleza. O duque de Lanzun, que segundo pa-

rece fora amante da Vaubernier, indo despedir-se d'ella, disse-lhe:

—«Minha querida, se chegar algum dia a ser amante do rei, lembre-se

que desejo commandar em chefe o exercito de sua magestade!. . .»

— «Parece-me pouco, disse ella, sorrindo com malícia; pelo menos pri-

meiro ministro, quer?. . .

»

Antes do duque ter sabido de Paris, já a Vaubernier se havia deitado no

leito do monarcha.

A dizer a verdade, ninguém sabia a verdadeira origem de IMademoíselle

Vaubernier. Aos quinze annos de edade já se havia prostituído. l'm tal d'Au-
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buisson foi o se» primeiro amante conhecido, que não tardou a abandonal-a.

A este seguiu-se outro, e outro e outro, uma serie d'elles interminável.

A Vaubernier era declaradamente mulher publica, quando o conde Du-

barry, um gascão de Lovignac, perto de Tolosa, a aproveitou para servir de cha-

mariz aos fidalgos que elíe desejava attrahir á sua casa de jogo. Foi n'essa espe-

lunca fidalga que a Vaubernier passou em revista uma multidão de mosque-

teiros, de guardas de corpo, de abbades e de grandes e pequenos empregados

dos ministérios.

Lebcl, fornecedor dos caprichos de Luiz xv, como já dissemos, teve um
dia desejos de conhecer esta mulher, cujo elogio lhe faziam constantemente.

Submetteu-a ás provas, cujo exercício havia muito tempo lhe abandonara o du-

que de Richelieu, e o examinador julgou-a um bocado digno do leito real. Não

obstante, Richelieu, tendo-se reservado a parte menos honrosa das suas anti-

gas funcções, quiz dirigir aquella intriga.

Para isso, mandou chamar o aspirante a sua casa. Alli certificou-se por

uma rápida inspecção manual que as indicações de Lebel eram exactas, e con-

firmavam a escolha do creado de el-rei.

Foi, portanto, combinado n'aquelle terceto impuro que Mademoiselle de

Vaubernier appareceria diante de Luiz xv com a sua experiência de dez annos

de carreira de prostituição e com o cynico desaforo da sua linguagem. El-rei

ficou encantado com os attractivos d'aquella beldade, ecom as delicias que ella

lhe fez gosar. Enlouqueceu por ella, conversava a seu respeito a cada momento

com os cortczãos. Toda a gente comprebendeu logo ao terceiro dia que Co-

lillon III se sentara definitivamente no tbrono.

Ninguém faliava de outra cousa. Todos commentavam a extravagância

d'aquelle favor concedido a uma mulher publica. O abbade de Cerutti dizia a

propósito d isto:

— «O caso não é para admirar. (_',onduziram-na áquella altura dois cegos

de nascença, a fortuna e o amor!»

E depois, digam-nos: Não havia mais distancia da mulher de um poela

|)aralyli<'0 á gravidade de Luiz xiv, do que de uma filha de Vénus ao bom hu-

mor de Luiz XV ?

Os cortezãos foram-se habituando áquelle capricho real. Ouanios não li-

nha tido o seu libidinoso amo!. . .

De mais a mais, a nova amante do voluptuoso monarcha era um verda-

deiro primor da natureza. Para dar uma ideia, bem ténue ainfla assim, de tão

assombrosa formosura, é mister representar na mente uma figura do Albano,

animada pela varinha de uma fada, que tivesse feito circular de repente a vida,

por debaixo daiiuellas feições ideaes, nascidas do pincel do grande artista!

Mademoiselle Vaubernier era um modello admirável e irreprehensivel.

Em nenhuma outra mulher teria encontrado um artista cabellos mais bellos,

de uma còr mais esplendida, uns olhos tão vivos, uma tez tão li na, de tão

deslumbrante alvura, e ao mesmo tempo tão ro.sada. N'a(|uclla encantadora phy-

sionomia havia seducções, mesmo nos mais extravagantes contrastes. Se faliava,

por exemplo, e proferia palavras mais que vulgares, os lábios de coral, entre-
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abrindo-se para deixarem ver uma dupla enfiada de pérolas, faziam esquecer

para logo a rudeza e o piebeismo das expressões.

Nunca os discípulos de Praxileles ou de Pliidias tiveram occasião de con-

templar, nas mais delicadas formas dos seus modellos, perfeições como aquellas.

Quantas vezes para realisarem no mármore um seio esplendido tèem clles de

tomar para modello uns peitos defeituosos, ou um torso grosseiramente fabri-

cado! Quantas vezes para reproduzir columnas de alabastro, tiveram de desviar

os olhos com tédio de encantos de ha muito desfeitos! Quantas vezes para fa-

bricarem uma perna modelada pelas graças e terminada por um pé infantil,

o enlhusiasmo do artista não teve de supplantar o horror que lhe inspiravam

os músculos estirados pela libertinagem, as carnes lividas e as cicatrizes ver-

gonhosas? Mas na favorita de Luiz xv a natureza soube vencer o vicio, con-

servando todos os thesouros de uma organisação privilegiada. Ella tinha uns

braços rlvacs dos de Cleópatra, umas pernas dignas das obras primas do cinzel

da Grécia, e um todo capaz de incendiar um temperamento de neve!

Apenas no espirito do monarcha foi resolvido conceder o favoritismo a

Mademoiseile Vaubernier, tractou-se de fazer esquecer de todo as lúbricas recor-

dações evocadas pelo seu nome, e tractou-se de lhe dar outro.

Para isso tiveram de a casar. O duque de Richelieu, o duque d'Aiguillon c

Lebel foram encarregados de conlractar o matrimonio da nova favorita com l)u-

barry. Não era precisamente o conde, mas sim um seu irmão, não menos aven-

tureiro do que ò conde, e que de bom grado se prestou a casar com a favorita

com a condição expressa, de não cohabitar com ella, clausula, que foi sempre

o sine qua non dos casamentos das amantes d'el-rei.

.4ssignou-se o contracto, os nubentes receberam a benção do arcebispo,

e a muito nobre e muito alta condessa Dubarry appareceu na corte, onde toda

a gente lhe apresentou as suas homenagens, sem a menor recordação, pelo me-

nos apparente, das suas loucuras passadas, da profissão abjecta que exerc Ta,

nem das alcovas suspeitas por onde andara saciando os desejos sensuaes dos

seus numerosíssimos frequentadores!

O favor d'el-rei chegava para encobrir todas estas repugnantes ma-

sellas ! . .

.

(^.ontaremos agora um attentado tão atroz como original, porque o génio

do mal tem também as suas originalidades.

A mulher do carrasco de Soissons era bonita, e nunca o amor, quando

se tracta de mulheres bonitas, foi muito propenso a preoccupações. Por roais

infame e odioso que fosse um carrasco, aos olhos de uma sociedade, tão infan-

til e dada a prejuízos n'este caso como em tantos outros, o certo c que o (iscai

geral de Soissons, que era um espirito forte, sentia violentos desejos de gosar a

companheira do executor das altas obras.

Facilmente se comprehende que, em virtude do seu cargo, o namorado

iiscal podia obter numerosas occasíôes de satisfazer os seus voluptuosos dese-

jos, e não deixava de se aproveitar d'ellas. Mandava o marido incommodo cum-
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prir os seus deveres legaes, enforcar, rodar e marcar com ferro candente, a

vários pontos distantes, todas as vezes que d'isso havia necessidade, e o caso

é que o fiscal fazia com que houvesse essa necessidade numerosas vezes. Nada

mais commodo. Eis, porém, que um dia, ou para melhor dizer uma noite, o

marido ciumento cae no domicilio conjugal como uma bomha. Entra, informado

de que o fiscal estava na cama nos braços de sua mulher. O fogão estava acceso,

a vingança não se fez esperar I

O carrasco vae aquecer um dos ferros dos supplicios, e d'ahi a pedaço,

munido com esse ferro ignominioso, entra na alcova conjugal, e descobre do-

cemente os adúlteros, profundamente adormecidos, graças á doce fadiga, que

lhes entorpecera os corpos exhaustos de prazeres culpados!

O atraiçoado marido ergue a mão e applica no hombro do galan a marca

infamante que se applicava aos ladrões! Imagine-se a doçura d'aquelle des-

pertar !

A justiça, apesar de reconhecer que o fiscal era um ladrão da honra ma-
trimonial, não achou correcta a sentença do carrasco, e o vingador foi condem-

nado a açoites, a ser marcado e a ir por toda a vida para as galés.

Foi mais alguma coisa ainda do que a pena de Talião. Em todo o caso,

se se tolerasse a jurisdicção dos maridos vingadores, o código penal seria de

uma severidade extrema. Ainda assim, o fiscal tinha no hombro uma marca

indelével.

Voltemos novamente á Dubarry.

Depois que esta gentil aventureira tomou a direcção da corte, foi como

se uma fada a tivesse transformado com a sua varinha magica. Versailles e

Fontainebleau transformaram-se n'uma verdadeira Sybaris. As ceias d'esta ul-

tima residência real eram deslumbrantes. Os convivas desterravam toda a espé-

cie de preoccupações. Áprés moi le déluge! dizia o amo voluptuoso, e todos

seguiam esta philosophica exempção de cuidados.

A fialanleria plebeia da favorita impoz-se dentro em pouco ás mais illus-

tres damas, que a principio a desprezavam e escarneciam.

As mais intransigentes soilicitavam a honra de serem admittidas ás or-

gias nocturnas de Fontainebleau, onde o calão das tabernas e dos corpos de

guarda era o dialecto usual. Aquelia familiaridade, (|ue fazia as delicias de

l.iiiz XV, obrigou muitas damas illustres a reformarem completamente os seus

habilos e a sua educação. Por causa d'islo, por certo, gencralisou-se em mui-

tas d'ellas o costume de se entregarem aos seus lacaios.

O bom tom, introduzido por Madame Dubarry na corte tinha, entre ou-

tras, a seguinte máxima:

«Nenhuma dama deve occultar absolutamente nada do que fòr bom para

se mostrar.»

S,'guindo á risca este preceito, a gentil condessa admittiu um dia no seu

quarto o pintor Doyen, na occasiào cm que eslava no banho. A favorita a prin-

cipio nem occullou, nem lhe revelou os seus encantos, c começou a fallar com
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O artisla a respeito da chuva e do sol, á falta de pretexto para travar o único

dialogo próprio d'a(|uelle theatro de entrevistas.

— «Haverá oito dias, dizia a Dubarry, estava cu como agora no banho,

quando de súbito cstallou um trovão medonho! De tal moJo m:; assustei, meu
caro artista, que sem me lembrar do estado em que me encontrava, sahi da

agua, atravessei todo o aposento e fui esconder-me n'aquella alcova, que o

senhor alli vê !»

Ouvindo isto, o pintor correu á janella, e começou a olhar attentamente

para o ceu.

— «Oue está vendo ahi á janella, Doyen?» perguntou ella muito admi-

rada de ver que o artista lhe voltava as costas.

— «Estou a ver se o tempo está de trovoada, senhora condessa.»

— «E para què?» perguntou ella sem comprehender.

— «Porque, se estivesse, talvez eu podesse ver um quadro sempre bcllo

para um artista!. . .»

— «E sobretudo para um pintor como Doyen, não é assim?» disse ella,

sorrindo maliciosamente.

E a favorita, acabando de proferir estas palavras, por um movimento

talvez involuntário, descobriu, apenas durante um segundo, lodos os Ihesouros

com que a natureza tão prodigiosamente a dotara.

— «Adeus, senhora condessa!»

— «Vae-se embora, Doyen?. . .

»

— «Sim, minha senhora, retiro-me, não posso demorar-me mais!»

— « Porque ?»

— «Porque se está formando outra tempestade, c esta receio-a eu mais

que outra qualquer!»

— «Olhe, Doyen, é melhor ficar!. . .

»

— «Não posso, senhora condessa!. . .

»

— «Fique, peço-lh"o. Se ha em si uma tempestade terrível, pôde muito

bem ser que d'aqui a pou^o uma chuva consoladora logre acalmal-a! ...»

O pintor era bonito, e a Dubarry gostava dos homens bonitos. Ficou...

e a tempestade do artista serenou d'ahi a alguns minutos!.. .

No meio d'esta dissolução de costumes, d'estas facilidades, consequência

inevitável da sua antiga profissão, a favorita chegou a ter na corte um enorme

predomínio.

Luiz XV, o rei sybarita, dormia no leito de rosas dos seus amores, com-

pletamente descuidado dos negócios do estado. Madame Dubarry enlaçava-o

todas as manhãs mais fortemente nas suas irresistíveis seducções. Era ella a

primeira a cantar-lhe as canções satyricas feitas pelo povo contra ambos. E el-

rei aehava-a deliciosa, quando cantava aquellas injurias rimadas!. . .

N'uma das ceias de Fontainebleau, o monarcha riu a bandeiras despre-

gadas, quando ouviu á favorita esta canção
;

1'rance, Icl esl, done, ton deslin

Dêtre siiumisc à la femelle!

UlSlUlUA UA PUUSIITUIfÂU.
''"•'>"' '^ - fULiU U.
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'íon salíil vient de la pucclle

;

Tu periras par la caíin !

«França, o leu destino é estares continuamente submettida ás mulheres!

A donzelia (Joanna d'Arc) salvou-te um dia, e lias de morrer por causa de uma
mulher!»

El-rei viu n'esta copla apenas uma pilhéria engraçadissima.

O temporal O mores!

Joanna de Vaubernier, depois conhecida pela designação de L'Ange, e mais

tarde condessa Dubarry, estava confortavelmente installada em Versailles, no

quarto que durante muito tempo habitara a princcza Adelaide, filha de Luiz

XV. Desde a sua apparição, a nova favorita, com as seducções da sua belleza,

a alacridade do seu caracter, e todas as ruidosas phantasias a que se entregava

constantemente, lograra transformar o silencio do palácio, n"um mundo turbu-

lento, onde, como diz um illustre romancista, nenhum morador era tolerado se-

não com a condição de se mover muito, de se mover constantemente, e sem-

pre com uma alegria communicativa, prestes a explosir em estrondosas gar-

galhadas!

Luiz XV morria por eila. Quando a sereia lhe approximava do ouvido os

lábios nacarados, e murmurava alli com a sua voz encantadora:

— «França, adoro-te!»

O monarcha sentia-se dominado completamente, e concedia-lhe, fosse o

que fosse.

Quando Maria Antonietta deu entrada em Versailles, a favorita chegou a re-

ceiar que a sua corte, porque ella tinha uma corte, muito mais numerosa e sol-

licita que a do rei, a abandonasse para ir gravitar em volta do novo sol. A con-

dessa dizia ás vezes

:

— «Não será para admirar que me deixem pelo novo sol ! O que sou eu

afinal? Uma pequenina esfrella da corte, que talvez em breve seja esque-

cida ! . . .

»

Tractou para isso de formar uma liga olíensiva e defensiva com os mais

notáveis corlczãos, o duque d'Aiguillon, o príncipe de Soubise, o presidente

IHaupeou, o duque de Richelieu e o senhor de Sartines, intendente geral da

policia.

O senhor de Sartines baseava o seu favor nas boas graças da cortezã, e

por isso era um servo dedicado, prompto sempre para satisfazer os seus meno-

res caprichos. Tinha tantos inimigos este pobre Sartines! A t)e?"t)e epigramma-

tica mimoseava-o todos os dias com uma grande variedade de coplas bem pouco

lisongeiras. Dirigia-lho, por exemplo, cslcs tiros certeiros:

Ainis, t:(m)iaisse:-vous VenupÀtjne ridicule,

Qu'un peinlre de Sainl-Luc fait par les parfuinciirs ?

II y mel en flacon, en forme de pilule,

R(»incs, Maupeou, Ferray sous leurs propres coulcurs

;

II y joinl de Sartines, H puis il 1'inlUulc :

Vinaigre des (jualre voleurS I
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Havia ainda outro, n'estes termos:

Monsieur de la Police,

Wai-je pau la peau lisxe .'

Rendeznioi le service

l)'en inslruire le roi. .

.

Escudada em tão bons protectores, que, defendcndo-a, defendiam os pró-

prios interesses, a Dubarry prolongou o seu reinado, mesmo apesar do ódio da

delpliina.

O seu principal poder consistia, porém, na esplendida formosura que re-

cebera da natureza, nos seus encantos irresistíveis, que tornavam o rei seu

escravo.

Eis um retrato da favorita, no esplendor da sua radiante formosura

:

«Cabellos de louro castanho, admiravelmente frisados, pelle branca e as-

setinada com veias azuladas, olhos ternos c amortecidos, ou brilhantes c cheios

de fogo, bocca pequena, vermelha, feita a pincel com o carmin mais puro, e

que, ao entreabrir-se, deixava ver duas fileiras de pérolas, covinhas nas faces,

na barba e nos dedos; a garganta moldada na da Vénus de Milo; a elastici-

dade da cobra com uma gordura regular.» Tal era Madame Dubarry, a favorita

de sua magestade el-rei Luiz w, o mais voluptuoso, e o mais nullo dos reis,

que se sentaram no venerando sólio de S. Luiz!





CAPITULO III

SUMMARIO

Ouem era Rulif de la Bretimuo.—Ura romancista aos dez após de edade.—Ura libertino de quinze annus.

—

l'ioezas da mocidade do auctor.—Retif revisor e compositor ty|)oatrapliico.—A sua primeira obra impressa.— Um
successo.—As numerosas obras de llelif.—O Por/iojraíj/io.—Appiov^ioão do senlior de Sartiues, intendente geral

da policia.—O Pornographn em Vienna.— O doutor liolieit e o projecto de Retif —Analyse do seu famoso livro.—

A

prostituirão atravez dos tempos.—A enfermidade terrível !—O verdaileiro remédio para essa enfermidade, segundo

Retif.—As sereias.—nescrips'ão das tentadoras.—A prostituição, mal necessário.-Suas vantagens.—Seus inconve-

nientes.—O Parthcnion, estabelecimento destinado a alojamento obrigatório das mulbeies publicas.- Regulamento

d'esse estabelecimento. -Necessidade de liaver muitos do mesmo género, e regidos por leis similliantes.— O conse-

llio director, compo.^to de doze cidadãos lioncstos.—A superiora e as suas delegadas.-Recepção das prostitutas.—

(I Parthenion, asjio inviolável. — Recepção das pensionistas.—Os bilbetes.—Os corredores.- Oistriliuição das nni-

llieres.— Disposições .sensatas. - Como se passava o tempo no Partbenion.— Diversões.—C,isligos.—Trajos.—Banhos.—

As enfermidades venéreas.-As enfermaria.s.— A graviriílez das pensionistas.— Destino das crianças.—Tromoções. -

A covtpnnhiarie 77?p)v'ío.— Artes e profissões.— Os dotes -A reliabilitação.

ETiF de la Bretonne foi um dos mais singulares e fecundos es-

criptores do século wni, mas um escriptor cynico e extrava-

gante por systema.

Digamos em poucas linhas a sua vida, emquanto não co-

meçamos a tractar das suas obras, e principalmente do Porno-

(jraplto, um dos livros mais curiosos do seu século.

Retif nasceu em Sacy, perto de Noyers (Yonne) a 22 de novembro de

1734 e morreu em Paris em fevereiro de 1806. Débil de constituição, seus

pães não quizeram sujeital-o ao rude labor dos campos, e assim, tractaram de

o collocar em casa de seu irmão mais vcllio, um honrado ecclesiastico, o qual

começou por lhe ensinar a grammatica latina para sondar a vocação do rapaz.

O pequeno Retif mostrava as mais felizes disposições para o estudo, e

fez por conseguinte rápidos progressos. .\os dez annos, escrevia já algumas pe-

quenas novellas, que não eram destituídas de interesse. .4o passo, porém, que a

sua instrucção se desenvolvia, o temperamento do moço ia-se revelando, e não

tardou em converter-se n'um precoce e desaforado libertino.

Aos quinze annos, tinha doze amantes, e compunha em louvor dos seus

encantos um poema incendiário!

O mau procedimento do rapazote obrigou o pae a mandal-o para Auxerre

como aprendiz de lypographo. Uma vez installado iruma ollicina typographica,

Retif fez das suas, e seduziu a mulher do impressor. O patrão, como c fácil

de suppor, expulsou -o ignominiosamente de sua casa, e o audacioso aprendiz

de typographo. teve de partir para Pariz, em I75o.

Tinha então vinte e um annos apenas!



1 02 HISTORIA

Que fez o nosso auctor na grande cidade? Era lógico. Começou por fre-

quentar os caveaux do Palais-Royal, onde se relacionou com as nymphas de vida

mais desordenada. Foi por esse tempo que adquiriu costumes vis e amisades

crupulosas, que mais tarde tiveram uma influencia fatal nas suas producções

liltcrarias.

Cançado um dia de uma vida tcão accidentada e miserável, pediu para

entrar na Imprensa Real, a titulo de typographo, ganhando apenas 50 soldos

por dia. Apesar d'isso, as horas em que não trabalhava ia passal-as nos seus

jogares predilectos— os cafés do Palais-Royal e a taberna da firosse-fíomoíide.

O seu mau procedimento foi afinal conhecido nas regiões oíficiaes, e pouco de-

pois era expulso d'aquelle estabelecimento do estado.

Depois d'este percalço, Retif percorreu varias oflicinas, não parando em
nenhuma d'ellas. Em 1767 era revisor de provas da imprensa de Quilleau.

r.omo era muito alTeiçoado á litteratura, Retif aproveitou-se da sua po-

sição de revisor, para dar ao prelo algumas novellas, a que não faltavam cer-

tas qualidades, embora fossem muito mal escriptas.

A primeira obra que deu á luz foi a Família cirluosa, pela qual recebeu

765 francos. Este exilo incutiu-lhe novos alentos, e abandonou completamente

a imprensa para se entregar ao seu género favorito de litteratura. Para ser

fecundo nas suas producções, não teve de cangar muito a imaginação. Em to-

gar de inventar, não fez mais do que reproduzir todas as suas impressões, tudo

quanto havia visto, feito ou aprendido. Inspirava-se nas tabernas, nos bordeis,

em todos os templos de dissolução, que continuava a frequentar.

Apesar de tudo, as suas producções tiveram graude êxito, sobretudo no

estrangeiro, onde eram consideradas como uma pintura fiel dos costumes de Pa-

ris, emquanto que só eram um resumo das suas aventuras, ou das dos seus com-

panheiros de libertinagem.

A lista das suas numerosas obras é a seguinte:

Adélia de Com . .
.

, ou Cartas de uma filha a seu pae. O anno das damas

f/alantes.— A Anti-Justina, ou as delicias do amor.— Os Rellos sonhos. — As

Contemporâneas ou aventuras das mulheres mais bonitas do meu tempo. —

O

descobrimento austral.— .4 ultima aventura de um homem de i5 annos. — O
drama da i^ida. — Os desvarios da jiinenlude. — A eschola dos pães.— A fami-

lia virtuosa. — .1 mulher nos ires estados de solteira, esposa e mãe — A mu-

lher iyifiel. — A filha natural.— .is francezas, ou :i^i exemplos escolhidos. — Os

Gymnofjraphos. —Historia das companheiras de Maria, ou Episodio da vida

de uma mulher bonita.— Im/enua Saxaucourt ou a mulher separada.— Lucilia,

ou os progressos da virtude.— A maldição de um pae.— O marque: de T . . .,

0)1 a eschola da juventude. — Cm matrimonio de Paris.— O coração humano

descoberto.— A'ovas memorias de um hontem de (/erarchia. — O novo Abeilard,

ou carias de dois amantes que nunca se riram. — .4.'; noites de Paris, ou o

especlnilor nocturno. — IWalais- Itoifal. — As parisienses, ou 40 caracteres.— O
ramponez preverlido. — A camponeza preverlida.— A philosophia de Mr. I\'i-

cotas... —A philosophia por amor, ou cartas de dnis amantes apaixonados, po-

rém virtuosos.— O pé de Canrhelte.— t) Pornoqrapho. — Osposlhumos.— .1 Pre-
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cenção nacional.— U (Juadraijenario, ou a edade de renunciar ás paixões. —
Quadros da vida, ou costumes do século xviii.— Uma these de medicina sus-

tentada no inferno. — O Tesmographo.— .1 vida de meu pae, ctc, etc.

De Iodas estas obras, foi o Pornoijrapho a que mais ruido fez em Paris,

e é precisamente d'este livro, que maior relação tem com o assumpto do nosso

livro, que nos propomos aqui Iraclar extensamente.

O Pornographo é uma espécie de novella em cartas bastante fastidiosa.

Refif, que conhecia a fundo o assumpto do seu livro, propoz-se erigir a prosti-

tuição á altura de uma instituição publica. As prostitutas, na sua opinião, de-

viam ser enclausuradas.

O auclor entra por vezes em pormenores bastante obscenos, mas como

uma obra útil nunca pode ser considerada como escandalosa, o chefe de poli-

cia, o senhor de Sartines, permittiu a sua divulgação, depois de a haver lido

da primeira á ultima pagina.

U próprio Retif diz a respeito deste livro: «Vendeu-se bem, mas nunca

um projecto Ião útil teve peior acolhimento. Apenas houve na capital dois ou

três espíritos lúcidos, que fizeram a devida justiça ao meu transcendental pen-

samento. O Pornographo é uma concepção de que estou muito satisfeito, e de

que me glorio. Algum dia produzirá os seus fructus. O futuro hade fazer jus-

tiça ao meu projecto. Espero que (arde ou cedo se hade realisar!. . .

»

Em 1786, o imperador Joso fez estudar o plano do Pornographo em

Vienna.

Em Paris, uma sociedade commanditaria fez propostas ao governo para

montar casas d'aquella espécie, e a esse respeito o doutor Robert, renovou

mas em termos mais decentes c dignos o projecto de Retif, propondo que es-

ses estabelecimentos recebessem o nome de Corinthénios.

Analysemos agora o livro de Retif.

Como já dissemos, o auctor tinge escrever cartas a um dos seus amigos,

e falia da prostituição, analysando os defeitos dos casamentos que n'aquella épo-

cha se celebravam.

Eis o que elle diz:

«Nos tempos que vão correndo, Penélope não se teria conservado íiel

nem oito dias, sequer! Lucrécia teria sido uma galanteadora vulgar!

«Amantes na mesa, sempre embriagados! Objectos seductores! E o gros-

seiro Sexto, com a ameaça nos lábios e o punhal na mão, como teria podido

caber n'estes quadros dissolutos?

«Os nossos costumes refinados são em extremo fataes para a honra dos

maridos. Saccudimos completamente o jugo das contemplações. Já em tempo

de no.ssas avós não existia a fidelidade conjugal ; era já para ellas uma virtude

desconhecida!. .

.

«E hoje"?

«Hoje cclebram-se matrimónios do mesmo modo que se fazem visitas

de cumprimentos no primeiro dia do anno — por habito, porque todos teem o

costume de as fazer. No fundo, a questão é esta: tanto se importa o marido com

a mulher, como a mulher com o marido! Não ha nada mais commodo.
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«E preciso confessar que a sociedade se transformou de unia maneira

singular no espaço de meio século. Que cousas tão espantosas não teremos que

vér dentro de outros cincoentaannos ! Apesar de que não devemos admirar-nos

do que succedc agora, porque me parece que foi sempre assim. . . Senão, ve-

jamos.»

E aqui o auctor enceta um longo estudo, remontando aos tempos an-

tigos :

«Primeiramente, diz elle, citarei os gregos. Os lacedemonios, esse povo

altivo e valente, lionra e exemplo do género humano, pensavam como nós, e

as mulheres em Esparta eram propriedade commum.
«E no século de Augusto ? Livia, passando, apesar de estar gravida, dos

hraços de seu esposo para o leito do venturoso tyranno de Roma, pinta per-

feitamente a sua époclia. Os romanos, conquistadores do mundo, brincando

com o divorcio e o adultério, e suas mulheres, lançando-se com arrojo por so-

bre os bancos do theatro para escolherem ura amante na escoria do povo, Agrip-

pina e Júlia, esquecendo o titulo de mães, demonstram bem que todos os

homens substituíram uma licença injusta e desenfreada a uma generosa li-

berdade.

«Houve, no emtanto, alguns séculos em que os vicios da humanidade

se apresentaram um tanto mais velados, mus n'oulros, pelo contrario, tiraram

desaforadamente a mascara. Hoje os nossos costumes approximam-se bastante

da indecencia que caracterisava os dos romanos, por occasião da ([ueda da

sua republica.»

Relif procura o verdadeiro motivo d'aquclla dissolução dos costumes, e

encontra-o na prostituição. Faz um estudo bastante longo do que ella tem sido

em todos os tempos, e insiste nos males physicos d'ella emergentes, para

vir logo ao ()lano por elle inventado para a regular.

Vamos oITerecer ao? leitores uma traducção bastante desenvolvida das

theorias de Retif de la Bretonne.

Eis o que elle diz textualmente :

«Existe uma cruel enfermidade, trazida ilo Haiti á Europa por Christo-

vam Colombo, e que se perpetua n'essas desgraçadas, cuja existência é neces-

sária nas grandes cidades.

«O mal está feito. O que é preciso é encontrar um remédio para elle.

Dois meios se apresentam. O de separar da sociedade, como se fazia n'outro

tempo aos leprosos, todos os atacados de contagio. O segundo collocar n'um

logar onde se possa responder por ellas todas as mulheres publicas. E' este o

menos diííicil. Um regulamento para as prostitutas, que permittisse poderem

ser frequentadas, ao mesmo tempo que tornaria o seu commcrcio agradável,

tornal-o-hia menos ultrajante e pernicioso para a natureza. Este regulamento

seria mosmo de um grande elloito para a extirpação do nirus, e talvez produ-

zisse ainda mais vantagens.

«Fazer nascer o bem do ultimo grau de corriipção dos costumes, seria

uma grande obra da sabedoria humana, uma imitação dos benclicios da di-

vindade I
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«O homem honrado, visinho das grandes cidades, veria com pesar rei-

nar n'ciias o abuso dos prazeres mais santos, d'esses prazeres destinados a

reparar as perdas que todos os dias está sollrendo o género humano.

«Este abuso, sempre tolerado, apesar das suas espantosas consequências

roubarem tantos súbditos ao estado, é um escolho onde tropeça a sabedoria

das nossas leis.

«Nem os cuidados nem a prudência de um pae sensato e exemplar po-

dem preservar do pinigo um filho, cujas paixões teem a força suíficiente para

lhe dominarem a vontade, e a (juem a sua própria desgraça não instrue suíTi-

cientemonte no vicio, antes de haver tomado parte n'clle.

«A juventude inexperta corre atraz do prazer, e não encontra senão do-

res e frequentes vezes a morte. De todas as províncias correm os rapazes á ca-

pital, attrahidos pela ambição, ou impellidos pelo dever. E estes pobres nova-

tos encontram se no centro do grande mundo, mais arriscados que no deserto,

no meio dos bárbaros ou bestas feras !

«Como poderão cUes cHectivamcnte resistir? Uma linda rapariga, admi-

ravelmente modcllada, vae tental-os. Brinca-lhc nos lábios um sorriso encan-

tador, mal esconde aos olhares anciosos um peito capaz de fazer enlouquecer

o mundo inteiro. Mostra com arte uma perna elegante, um pé pequeníssimo,

e apesar de tudo isto, nada são tantos attractivos em comparação dos que pro-

mette uma velha infame, que a acompanha.

«A intermediaria approxima-se d'elles, falla-lhes, detem-os, tem mel nos

lábios e veneno nas palavras. D'aquella alma impura exhala-se um terrível

contagio. Se a escutam, estão perdidos!

«Ella tem em sua casa raparigas encantadoras, cuja belleza perturba os

corações e accende o fogo dos desejos. Só téem uma dilficuldade, a da esco-

lha! Encontram-se alli todos os matizes da juventude. Ha por lá muitas po

bres creanças, que na edade da innocencia adquiriram já todo o saber das des-

graçadas a quem se entregaram. Fazem lembrar as juvenis escravas que os

georgianos, ou os habitantes da Tartaria circassiana educam para os serralhos

da Pérsia ou da Turquia, e a quem ensinam desde a infância o modo de aca-

riciarem o senhor que deve compral-as, tendo por tanto nos lábios todas as

phrases da corrupção, e no corpo todas as attitudcs lúbricas, sem comprehen-

derem coisa alguma de tudo aquillo ! . . .

«As formas com que a natureza opulentou o seu sexo não estão ainda

desenvolvidas, e já são rudemente manuseadas por muitos homens brutaes. Na

maior parte das vezes, estas innocentes e desgraçadas creaturas são destinadas

a reanimarem nos velhos libertinos, menos velhos do que gastos e corruptos,

uma languida voluptuosidade, sensações extinctas desde longo tempo!

«O mesmo homem novo, arrastado, seduzido algumas vezes, procura ex-

perimentar, e começa por violar todas as leis da natureza. Se, no cmtanto, a

razão e a humanidade, dominando ainda no intimo do seu coração, o impedem

de se entregar ao bárbaro prazer de manchar os botões de rosa, antes do sopro

de Zephyro os haver feito desabrochar, bem depressa trarão outro género á

sua presença.

BlSTOKlA UA rROSXlTUlÇÃO. ToMU tT—FoLBA li.



106
"

HISTORIA

«Tudo quanto a nalunza formou de mais perfeito, uma pobre rapariga,

a quem a belieza originou urna espantosa e irremediável desgraça, três lustros

ainda mal completos, peitos nascentes e frescos como as rosas de maio, uma

tez admirável feita de rosas e de lyrios, negligentemente deitada n'um sophá,

escolhe a posição mais própria para fazer realçar as suas formas.

«A neve é menos branca do que o trajo transparente que a cobre. Saias

curtas e de tal modo dispostas que deixam ver metade de uma perna admira-

velmente torneada ... A sereia recosta-se voluptuosamente nas almofadas, e

mostra um pé que dá mesmo vontade de o devorar com beijos. Aos peitos,

sujeitos por um elegante espartilho, imprime a tentadora um movimento vivo

e repetido, que n'uma beldade cândida é o embaixador da derrota.

«As graças abrem-lhe a pequenina bocca tão bem feita, onde por baixo

de duas barreiras de coral destacam marfins e pérolas!

«Um timbre de voz mais harmonioso que o da lyra, deixa ouvir-se n'a-

quelle momento; um braço terminado por mão alva de neve estende-se, indi-

cando á victima que se aproxime. Em presença de um movimento tão encan-

tador, a alma commove-se, e o joven imprudente corre para cila, ébrio de vo-

lúpia, c com o sangue incendido pelos tumultuosos desejos do prazer.

«Ella acaricia-o, e até o |)roprio pudor sabe fingir, para d'ahi a pouco

se render com um suspiro fingido, quando no seu galan os cegos transportes

se suecederam aos desejos limid(ts dos primeiros instantes. Desgraçado! Não vè

o áspide que se occulla por entre as lloresi

«IVlas nem se quer a vista do precipício é sufficiente para contel-o. Sedu-

zido por três cousas, pelo coração, pelo temperamento e pela belieza, corre á

sua perda. Ah! que se elle podesse conhecer o perigo!. .

.

«Bem depressa pagará a sua cegueira com a perda do bera mais precioso

depois da virtude, a saúde!

«As leis (la sociedade, as da decência, o pudor, e sobretudo o luxo e a

elegância espicaçam os desejos, e por isso vieram a ser o principio secreto da

prostituição moderna!...

«[)> mesmo modo também haverá intemperantes e sensuaes, emquanto

liouver manjares delicados e licores finos, que impressionem agradavelmente o

paladar.

«Ás nossas leis não compete destruir este estado abjecto, porque ha de

existir sempre, emquanto ellas existirem; mas sim diminuir os seus inconve-

nientes: em primeiro logar, os seus perigos physicos, e depois dVstes os mo-

raes.

«E certo que a prostituição não produziu o vergonhoso e horrível con-

tagio, que assola o universo, mas propagou-o, guardou-o, o tornou-se um ma-

nancial impuro e inexgotavel dos seus horrores. Embora só os culpados fos-

sem castigados pelas terríveis consequências da sua voluptuosidadc brutal, a

justiça da pena não obsiaria, mesmo assim, a (|ue cila Idssc um grande mal

\)i\và o generi» humano.

«Mães prudentes e honestas, (|ue durante tantos annos cultivastes com

amoroso disvelo essas tenras flores, ornamento da pátria,—mães que com vos-
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SOS exemplos e li(,'õcs inspirastes a vossas filhas o amor da virtude e o res-

peito da honestidade, — quantas lagrimas bem amargas não vos está prepa-

rando o joven esposo a quem as destinaes!. . .

«Cegas por virtudes ficticias, seduzidas por apparencias brilhantes, en-

ganadas, emfim, por falsas exferioridades, bem longe estaes Je pensar que es-

ses bellos mancebos trazem dentro de si o gérmen fatal da corrupção e da

morte! Nem elles próprios o saberão talvez!. . .

«E, liem depressa, a juvenil e timida esposa, atormentada pelo ve-

neno, cuja origem a natureza ignora, perecerá dolorosamente, dando á luz um
ser innocente, desgraçado como ella, que a acompanhará ao tumulo!

«Sim, a prostituição éum mal necessário, por toda a parte onde houver

alguns restos de pudor!. . .

«EITectivamente, considerando bem o estado actual dos costumes, n'este

século em que o numero dos celibatários augmenta espantosamente, vendo-se

a cada passo que até mesmo os casados formam o criminoso projecto de não

viverem senão para si, receiando ter posteridade, e quando os ccclesiasticos

tão mal comprehendem a sua missão, que virtude poderá resistir á multidão

de inimigos interessados em atacal-a e destruil-a ?

«Como poderiam ainda mesmo as leis as mais severas, ter a força neces-

sária para preservar da violência um sexo, que considera como uma gloria fa-

zer nascer o perigo, mas que receia compartilhal-o?

«Uma multidão de forasteiros innundam as grandes cidades. Abandona-

ram, é certo, as suas esposas e amantes, mas os desejos, esses acompanha-

ram-nos. Inllammam-se á vista do primeiro objecto, tanto mais facilmente,

quanto é certo que o beilo sexo das grandes capitães é mais seductor. Accres-

cente-se ainda que a súbita privação em que se vcem esses forasteiros de to-

das as suas diversões ordinárias, pôe-lhes um vácuo desagradável no coração,

que os faz propender fatalmente para os prazeres dos sentidos.

«Quantas violações, quantos raptos, quantas seducções não evita a pros-

tituição!

«Tome-se um caminho dilficil, para não dizermos impraticável, e mu-
dem-se os nossos costumes a ponto de cessar completamente o commercio dos

dois sexos. O que resultará? Um mal muito maior. Devassos infames afronta-

rão as leis da natureza, e nossos filhos vér-se-hão expostos a todas as iniqui-

dades de uma paixão vergonhosa e brutal.

«Logo, a prostituição é necessária!»

Retif indica em seguida os inconvenientes que pôde ter o que tão acalo-

radamente defende, e diz:

«Primeiro inconveniente:— a horrível enfermidade, que a prostituição es-

tende e propaga por toda a parte, sem interrupção. Os seus estragos estendem-se

a muitas gerações, sem que os indivíduos se tornem a infeccionar de um novo

virus. O mineral que se emprega, e o regimen que se observa, enfraquecem o

temperamento.



KJS HlSTOniA

«Um fermenio, que a arte jamais consegue destruir completamente, ataca

as vísceras principaes, subrctudo o estômago e os pulmões. Nunca se obteni

uma cura completai. .

.

A economia animal, gravemente transtornada, não retoma mais um equi-

líbrio perfeito. Sc apenas os culpados fossem atacados d'cste mal, poderia elle

considerar-se como justo castigo dos seus erros e dos seus desregramentos, mas

seus filhos não são culpados, e teem também de pagar um crime que não com-

melteram.

«Ha mais ainda: Uma multidão de raparigas, bonitas quasi todas, e quasí

sempre as mais bem constituídas da nação, ficam para sempre perdidas. Todos

sabem que n'esta vida, Ião perigosa como humilhante, raras vezes conseguem

passar a meta dos trinta annos.

«A nação fica privada do tributo que lhe devem estes seus membros. As

desgraçadas passam os dias miseravelmente, n'uma espécie de modorra, de que

sabem a intervallos apenas para forjarem os laços em que o homem mais pru-

dente cae algumas vezes, do mesmo modo que o libertino.

«A pátria priva-se dos súbditos que estas raparigas poderiam dar-lhe, se

fossem o qne deviam ser, boas mães de família. Mas n'aquelle estado abjecto,

ellas consideram a prenhez como a maior das desgraças, e não por lhes fazer

dar á luz filhos débeis e racliiticos, mas porque lhes rouba os encantos. Por

isso empregam todos os artifícios imagináveis para evital-a, ou para procura-

rem o aborto no principio de uma gravidez reconhecida.

«Em terceiro logar, o acharem-se actualmente dispersos os logares de

prostituição, faz nascer em certas mulheres o desejo e a occasião de se entre-

garem á sua infame inclinação para a libertinagem, que ellas não teriam se-

guido se não tivessem facilidade de a satisfazer.

«Jovens, demasiado dominadas pelo gosto do luvo, seduzidas pelo di-

nheiro, e algumas vezes arrastadas pelo seu temperamento, vão alli perder a

innocencia e a virtude. Pobres pães incautos, que assim vedes illudida a con-

fiança que depositáveis em vossas filhas I

«Em quarto logar, nas casas de prostituição reinam ordinariamente as

maiores desordens. O mal seria menor, se apenas se seguissem as indicações

da natureza, mas muito virtuosas serão as que se limitem a isso. De resto, este

caminho natural não seria o mais seguro, e ás vezes a seu pesar o homem
v(5-sc reduzido a entregar-se a gostos depravados, tendo sempre a certeza de

não encontrar resistência. As rameiras preferem tudo. Iodas as depravações,

Iodas as maneiras, á que as expõe a maiores perigos, aos mesmos que os ho-

mens correm, e a outro próprio d'ellas somente, e que ellas tanto receiam— a

gravidez. . .

«Não ha, portanto, género algum de degradação, que estas desgraçadas

não sofTram. Entregam-se ao homem que mais lhes repugna, já por interesse,

já pelo receio de serem maltratadas— o que, ainda assim, não evitam, mesmo
a troco das mais infames complacências.

«O amor, esse sentimento divino, que o Ente Supremo fez nascer nos

corações, como um bálsamo suavíssimo que nos faz supportar as misérias da
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vida,— o amor, quando não está intimamenfe ligado á estima, torna o lio-

mem um animal feroz. O amor torna-o mais furioso e cruel que a própria có-

lera. Satisfaz a sua paixão, rangendo os dentes, e maltratando o que acaba de

acariciar.

«Quinta considerarão:— Habituados a ver mulheres sem pudor, o des-

prezo que os homens sentem por ellas recahe sobre um sexo encantador, ao

qual não podemos prestar homenagem, sem que a gloria d'essa homenagem

recaia sobre nós próprios.

«Sexta: — Um dos grandes inconvenientes que resultam das mulheres

publicas se misturarem com os cidadãos honestos, é poder-se ver, e vè-se mesmo
a miúdo, o que se passa dentro de suas casas.

«Sétima:— As mulheres perdidas sahem de casa, passeiam pelas ruas, e

fazem-se ás vezes notar pela elegância dos seus trajos, e mais a miuilo ainda

pela indeceneia com que mostram as formas scductoras. Ha rapazes impruden-

tes que tomam com ellas em publico liberdades criminosas.

«Oitava: — N'um passeio publico, onde os sentidos acabam de ser exci-

tados por tudo quanto a capital encerra de mais seductor, cncontram-se logo

mulheres perdidas, parecidas com as que se acabam de desejar.

"Nona :— Muitas vezes uma mulher publica, farta de estar na capitai,

ou receiando a vingança daquelles a quem comraunicou o virus, que lhe cir-

cula nas veias, ou também por temer os magistrados e o rigor das leis, vae a

outro sitio propagar o contagio.

«Eis as principaes fontes de crimes que a pro.slituição, tal como se acha

estabelecida pó le occasionar e occasiona sempre. O estabelecimento, cujo plano

elaborei, e que é facillimo de executar, pôde contribuir para as aniquillar.»

E, para isso, depois de algumas extensas reflexões, que seria ocioso co-

piar, Retif apresenta no seu livro o projecto, que vamos transcrever na sua

integra :

Projecto de regulamento para as .mulheres

PUIÍLICAS, EM VIRTUDE DO ESTABELECIMENTO DE PaRTHENIONS,

SOB A PROTECÇÃO DO GOVERNO

Artigo i:— Será mister escolher uma ou muitas casas, commodase sem
demasiada apparencia, nas quacs as muliicres publicas actuaes, de qualquer

edade, sejam obrigadas a encerrar-se, sob pena de castigo temporal.

Seria imposta uma forte mulla aos que continuassem a alojal-as como
até agora, e não se attenderia ás razões que podessem apresentar para se des-

culparem.

O seu delator, fosse quem fosse, seria recompensado com a metade da

multa, que lhe seria entregue, depois de feitas todas as diligencias.

AR.TIGO II :— Distinguir-se-hão das mulheres publicas as que forem man-

tidas por um homem só. Julga-se necessário tolerar estas, porque de outro

modo atacar-se-hia a liberdade dos cidadãos. O menor escândalo que derem,

será, porém, castigado rigorosamente nos homens que as sustentarem, sendo

ellas outrosim conduzidas ao Parthenion.
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As mulheres coraprehendidas n'este artigo ficam obrigadas a apparenlar

mais decência que qualquer outra mulher, e á primeira queixa que houver

contra ellas, serão logo encerradas.

Artigo iii :

—

-Assim que o estabelecimento possa occorrer a esta despcza,

construir-se-hão casas, que serão propriedade sua, dispostas do modo que se

dirá nos artigos x e xiv.

Artigo iv :— Haverá para dirigir todo o Pai-lhenion, um Conselho, com-

posto de doze cidadãos probos, que tenham sido prefeitos ou desempenhado

cargos análogos.

Estes indivíduos terão immediatamente sob as suas ordens, para gover-

narem o interior da casa, duas mulheres, cuja mocidade se tenha passado no

vicio e na dissolução, mas nas quaes se reconheça capacidade e uma certa do-

çura de caracter, não tendo defeito ou vicio algum incompatível com o cargo

que teem a exercer.

Estas mulheres receberão todos os dias da superiora as sommas necessá-

rias para a sustentação das raparigas e para as reparações indispensáveis.

Artigo v:— Cada administrador desempenhará durante seis annos o seu

cargo, de maneira que depois dos primeiros seis annos, cada anno se elegerão

dois novos, e egualmentc cada anno os dois mais antigos sahirão d'este cargo,

dando conta dos seus actos dois mezes depois, perante um tribunal nomeado

pelo soberano.

Afim de evitar os abusos que os administradores podessem fazer da sua

auctoridade, cada director terá em seu poder uma lista das sommas, que du-

rante o dia tiver visto entrar no cofre. Estas sommas não poderão ser vistas

por nenhum dos administradores. A superiora dará todas as noites as folhas

ao delegado do Tribunal, a quem tem obrigação de prestar contas. E se este

delegado prevaricar, será punido severamente.

Nenhum administrador poderá entrar na casa durante o periodo da sua

gerência, seja como administrador, ou como particular que peça uma mulher.

O que transgredir esta disposição será castigado e vergonhosamente ex-

pulso da corporação dos administradores.

A laxa que deverão receber os administradores por toda a espécie de tri-

butos será repartida entre os seus concidadãos, durante o tempo que exerce-

rem este encargo.

Artigo vi:— Uma vez montado o estabelecimento, as raparigas que se

apresentarem, deverão ser recebidas sem informação alguma a respeito das

suas famílias. Até mesmo será expressamente prohibido ás directoras pelos

administradores que averiguem cousa alguma a este respeito, e ás raparigas

que contem pormenor algum ás suas companheiras.

No emtanto, o exame a respeito do seu estado de saúde será completo e

escrupuloso. Seja, porém, qual fòr a enfermidade de que estiverem atacadas,

nunca serão recusadas. Serão tractadas por médicos, e se a enf(!rmidade for

incurável, serão coUocadas na classe das incapazes de serviço, cuja sorte es-

tará determinada no art. xii.

Não se receberá nenhuma que passe dos 2-) annos.
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Artigo vii: — O Parthenion será um asylo inviolável. Os pães não po-

derão tirar d'alU suas filhas, se ellas não consentirem, e nem sequer poderão

fallar-Uus, se ellas a isso se recusarem. No caso de se introduzirem na casa, sob

o pretexto de a pedirem, como a qualquer das suas companheiras, obrigar-se-

hão a sahir desde o momento em que ella os tenha reconhecido.

Artigo viii:— As directoras não poderão infligir castigo algum. Terão

apenas o direito de dar parle. Não poderão também empregar reprimendas de-

masiado fortes; procurarão exhortar, em vez de injuriar.

Quando uma joven tiver causado escândalo, ou commcttido alguma falta

grave, mandal-a-hão chamar a uma sala próxima d'aquella em que se reúnem

os administradores, a quem as diiectoras terão instruído do facto antecipada-

mente, por isso que não devem apparecer n'ella e accusal-a na sua presença.

O conselho de administração entrará no quarto em que a culpada estiver, onde

se lhe permitlirá a defeza, c por pouco duvidoso que o caso se apresente, en-

vial-a-hão ao seu destino depois de lhe terem dado conselhos e sabias admo-

estações, como se estivesse plenamente justificada. Sc a rapariga tiver realmente

commettido uma falta, haverá sempre para com cila a maior clemência. Pela

primeira e segunda vez, conteiilar-se-lião de lhe annunciar somente o castigo,

c serão apenas castigadas as que foram absolutamente rebeldes.

Artigo ix. — Se alguma joven se tornar culpada de algum grande crime,

tal como, por exemplo, destruir o feto do seu ventre, será encerrada um anno

inteiro n'uni calabouço, e sustentada somente a pão e agua. Se um homem

tiver aconselhado o aborto, será castigado em harmonia com as leis vigentes.

Artigo x: — As casas que se conslruirem serão situadas em bairros pouco

habitados, e terão um patco e dois jardins. Não haverá no pateo mais janellas

que as das directoras e as dos filhos da casa, de que se faltará no artigo xxxviii.

Toda a gente poderá entrar no pateo. A porta do primeiro jardim, haverá duas

sentinellas, que prohibirão a entrada ás mulheres e ás creanças.

Todos os homens, indilTerentemente, pertençam a qualquer classe ou con-

dição, será admittidos no jardim.

Haverá n'essc jardim diflerentes entradas, occultas por arvores, bosques

e parreiras, a fim de que qualquer homem possa alli entrar sem ser visto, até

chegar a uma espécie de camaroteiro, como os dos Iheatros.

Alli pagar-se-ha o preço estipulado na tabeliã, e receber-se-ha em troca

um bilhete. Este bilhete designará o corredor e o lado do corredor, em que o

comprador poderá escolher, e tudo isto será indicado por um numero de ordem,

seguido dos algarismos 1 ou 2, como se verá no artigo xvii.

As janellas dos quartos das raparigas darão para os jardins, mas terão

sempre persianas, de maneira que ellas possam ver sem ser vistas. Ao lado da

porta d'este jardim, haverá outra mais pequena. Estará sempre aberta e collo-

cada de maneira que se possa entrar por ella secretamente. Será guardada da

outra parle por uma directora, a qual não permitlirá a entrada senão ás mu-

lheres. Entrarão por essa porta as raparigas que desejem pertencer ao Parílie-

nion. Recebel-as-hão a qualquer hora que se apresente, seja de dia, seja de

noite.
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O segundo jardim será unicamente reservado para as raparigas c para

as directoras. Nem o publico, nem mesmo as creanças nascidas na casa e des-

tinadas á obra poderão alli jamais entrar.

Artigo xi : —Será perraittido entrar mascarado mesmo até á porta do

escriptorio, onde será mister tirar a mascara, para se mostrar á directora que
entrega só os bilhetes. Poderá também ir-.se com mascara até á entrada do
corredor que se tenha escolhido, mas alli é preciso entregar á directora, que
abre a porta, a mascara e o bilhete.

Artigo xii : — Assim que o homem chegar ao corredor, designado pelo

seu bilhete, uma directora comluzil-o-ha a um gabinete escuro. Alli levantará

a tampa de um occulo occulto na parede, e o homem examinará por esse orifí-

cio todas as raparigas do primeiro e do segundo lado do corredor, reunidas na

sala commura. Indicará á directora a que tiver escolhido, e a directora depois

de ter conduzido o homem ao quarto da rapariga, irá buscal-a.

Artigo xiii: —Quando uma rapariga tiver sido escolhida e a directora

a tiver conduzido ao quarto que ella costuma occupar, essa rapariga terá o

mesmo privilegio ([uc o homem que a pediu. Ouer dizer, que o examinará,

abrindo um raro da porta do quarto, e havel-os-ha em todas para este fim.

Se cila recusar entrar, o homem ver-se-ha obrigado a fazer nova esco-

lha, sem que a rapariga seja obrigada a manifestar a causa da sua repugnância,

mas não entrará immediatamente na sala commum, com o fim de occultar ás

suas compariheiras o conhecimento da sua recusa ou resistência.

Um homem, cuja fealdade, falta de asseio, ou velhice o fizer sempre recu-

sar pelas prostitutas, dará á directora um numero qualquer, segundo o seu ca-

pricho, comprehendido no das raparigas que estiverem na sala. Por exemplo,

se houver cem, dará o numero que quizer desde I a 100. A directora irá em
seguida á salla, e perguntará a cada rapariga o numero que escolhe. Aquella

que pronunciar o mesmo numero que o homem deu por escripto, e que a di-

rectora mostrará em seguida, terá de receber a visita do homem repugnante.

.Artigo xiv: — Ao lado da casa de venda dos bilhetes, estará o corpo

da guarda, mas nenhum dos soldados poderá ver as pessoas que entrarem

para tomar bilhetes. A sua missão consistirá em manter a ordem nos arredores

da casa, fornecer sentinellas para as dillerentes estações do edificio, e prestar

auxilio ás directoras, era caso de necessidade. Para esse fim, haverá no corpo

da guarda uma campainha, ligada por meio de cordões com todas as dependên-

cias, de modo que, ao menor rumor, a directora possa advertir os soldados.

Serão severamente castigados, e em harmonia com as antigas ordenações

e regulamentos, todos aquelles que pretenderiMii perturbar a tranquillidade que

deve reinar na casa.

E tudo isto sem se ter consideração alguma nem respeito de qualquer es-

pécie para com as posições e dignidades, que por mais elevadas que sejam, se-

rão para todos os elleitos consideradas nullas n'aquelle estabelecimento.

Artigo xv: —Deve entrcgar-sc á directora qualquer bengala ou espada.

Haverá um grande numero de armários, cujas divisões terão números. Knlrc-

gar-se-lia a cada homem uma senha de marfim, contendo o numero do arma-
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rio, cm que ficarem guardados os seus objectos, e d'este modo tornarão a re-

ceber tudo, quando quizerem sahir.

Artigo xvi : — Haverá dillerentcs bilhetes, segundo os diversos graus de

juventude e de belleza. As raparigas estarão alojadas nos corredores, seguindo

esta ordem:

O primeiro corredor, dividido como todos os outros em duas ciasses, será

occupado pelas de mais edade, que nunca excederá 3(5 annos.

As de 25 a 30 occuparão o segundo.

No terceiro estarão as de 20 a 23.

No quarto, as de 18 a 20.

No quinto, o pequeno numero de raparigas de li a 16 annos, ás quaes

um temperamento precoce permitia receber homens.

As raparigas ainda de menos edade, que vão para o estabelecimento de

livre vontade, ou as que alli tenham sido entregues por seus pães, todas em-

fim as que ainda não tiverem sido desHoradas, serão educadas com grande cui-

dado, a expensas da casa, por mulheres honradas, e não serão collocadas na

cathegoria das outras raparigas do estabelecimento, .senão por sua livre von-

tade.

Se, pelo contrario, desejarem aprender um oíOl-ío, ensinar-se-lhes-ha, e

procurar-se-lhes-ha mais tarde um destino como aos filhos da casa, dos quaes

se traclará no artigo xxxviii.

Artigo xvii:— As raparigas, que se distinguirem pela sua formosura oc-

cuparão a direita do corredor, marcada com o numero \. A esquerda será de-

signada pelo numero 2.

A tabeliã dos preços dos bilhetes achar-sc-ha no escriptorio de venda d'el-

les. Poder-se-ha vèr alli a cotação das diversas calbcgorias de mulheres. A

saber

:

As prostitutas escolhidas entre as mulheres que tiverem completado de

40 a 45 annos, G soldos.

As de 36 a 40, 12 soldos.

Primeiro corredor

Numero 1 1 libra e 4 soldos

Numero 2 18 »

Segundo corredor

Numero 1 2 libras e 8 soldos

Numero 2 1 » e 1 6 »

Terceiro corredor

Numero 1 3 libras e 1 2 soldos

Numero 2 3 »

Quarto corredor

Numero 1 6 libras.

Numero 2 4 » e 1 6 soldos

HiSToniA UA PuoSTiTUiçÃo. luiio ly — Folha 15.
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Quinto corredor

Numero 1 24 libras.

Numero 2 ... 12 »

Será esta a entrada da casa. Cada particular, ao receber o seu bilhete,

mostrará o dinheiro que entrej^a, e elle próprio o collocará n'uma caixa, cons-

truída de modo, que o dinheiro não possa tornar-se a tirar de prompto. Só a

directora poderá, por meio de uma varinha, fazel-o entrar na abertura de um
cofre, cuja chave estará em poder dos administradores.

As direcloras registarão cm seguida n'uma tabeliã a somma entrada, a

qual será entregue todas as manhãs pelo delegado de que se fallou no artigo v.

Artigo xviu:— Se um particular, depois de ter visto uma rapariga, de-

clarar que a ama, e que consente em pagar diariamente o preço do bilhete,

esta rapariga será dispensada de ir á salla commum, e ninguém poderá pedil-a.

As raparigas assim amancebadas serão alojadas em aposentos separados.

Os seus quartos estarão dispostos de maneira que a communicação de um para

o outro e com o resto da casa não se faça senão com licença das directoras,

encarregadas de introduzir os homens, as quaes terão unicamente as chaves.

As amancebadas poderão vèr-se umas ás outras. Terão até mesmo a li-

berdade de passar com o resto das suas companheiras que não estiverem no

seu caso todo o tempo em que estas não fizerem falta na salla commum.
Haverá uma entrada particular para os amantes, que serão introduzidos

sempre por duas directoras.

O homem que alli escolher uma amante, depois de se ter certificado do

consentimento da rapariga, será levado juntamente com ella á presença da su-

periora. Inscrever-se-ha diante d'clle n'um livrete a edadc da rapariga e so-

mente o seu nome parllieniense, e ao mesmo tempo o numero da habitação

que deve occupar. O amante receberá n'um pedaço de marfim este mesmo nome

com o numero do quarto. O livrete assignado pelo homem e pela superiora será

entregue ás directoras-introductoras, as quaes o depositarão n'um armário, sob

o respectivo numero. O referido livrete não poderá ser visto, nem mesmo pe-

las administradoras, senão a requerimento do amante.

O que deixar de pagar e de apparecer, durante o praso de oito dias, per-

derá a sua amante. Em caso de ausência, avisará previamente a superiora, e

depositará nas suas mãos, quer em dinheiro, quer em penhor, a importância

necessária.

Artigo xix : — Um filiio-famiiia, namorado ardentemente de uma rapa-

riga, de quem lenha sido o primeiro e único favorecido, não poderá obtel-a

por mulher, emquanto estiver sob a vigilância paterna ou de um tutor. Não

poderá fazer nem sequer as diligencias que a lei permilte depois da maioridade

dos ;}() annos. Mas um homem, senhor da sua pes.soa c bens, será altendido,

se se provar que o casamento por elle desejado não piide prejudical-o, o que

será attentamente examinado pelo conselho da administração. Attendcr-se-ha

muilissimo aos costumes e caracter dos homens de baixa esphera, queasalum-
nas da casa consentirem em desposar.
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Artioo \\ : — As raparigas, aos primeiros symplomas de gravidez, oceu-

parão um aposento da casa destinado para as que estiverem n'esse estado, e

onde serão tracíadas com cuidadoso esmero. Depois do parto das que não ti-

verem amante, as creanças serão entregues a uma ama, mas no emianto as

mães tomarão todas as precauç^fies que julgarem mais elllcazes para as reconhe-

cerem, quando regressarem ao estabelecimento, e conceder-se-lhes-lia a satis-

facção de os verem uma vez por semana.

Artic.o XXI :— (JLiando uma rapariga que tiver amante se aciíar no caso

precedente, se o pae da creança que traz no ventre quizer tractar á sua custa

da amante, ser-lhe-lia permitlido fazel-o.

Escolherá para assistir ao parto a pessoa que quizer, ou tomará as mes-

mas que estão ao serviço da casa. Poderá tomar conta da creança, ou fazel-a

criar por sua mãe, fazel-a educar secretamente, ou dar-lhe o nome de filho,

mas em caso algum terá obrigação de dar parte a ninguém do que a este res-

peito determinar. Terá liberdade de o instituir herdeiro da sua fortuna, no caso

de morrer sem outros lierdeiros, se fòr casado, ou no caso de pertencer a um
estado que o impeça de contrahir matrimonio.

Poderá também confial-o aos cuidados da casa, para ser educado n'ella,

imprimindo-lhe um signal qualquer, n'um sitio do corpo que não seja appa-

rente e que não possa incommodar a creança, mas deverá mencionar este si-

gnal, ou qualquer outra precaução que tomar, e a casa obrigar-se-ha a resti-

tuir a creança a seu pae, logo que elle a peça, sem despeza alguma.

Artic.o xxii :— Todas as raparigas de cada corredor reunir-se-hão res-

pectivamente em duas sallas, designadas com os números I e 2, oilo horas por

dia, a saber

:

Desde as onze da manhã até á uma da tarde

;

Desde as quatro da tarde até ás sete

;

' Desde as oito e meia da noite até ás onze e meia, que é a hora da ceia.

Permanecerão alli, sentadas, tranquillamente, occupadas no trabalho ou

na leitura, segundo lhes approuver. Cada logar estará marcado por uma Dor,

que dará o seu nome á que o occupar. Assim, os logares marcados com uma
rosa, uma violeta, um narciso, uma assucena, etc., darão áç que os occupa-

rem os nomes de Itosa, Violeta, .\arcisa, Assucena, etc. Cada rapariga occu-

pará sempre o mesmo sitio.

Nos intervallos das horas indicadas e de outros exercícios, e durante todo

o tempo que preceder as nove da manhã, poderão sahir a tomar ar até ao se-

gundo jardim. Exceptuam-se d'esta regra, como de todas as demais disciplina-

res, as que tiverem um amante, ao qual poderão dar todo o seu tempo com

as condições especificadas no artigo xviii, e que mais circumstanciadamente se

dirão no artigo xxiv.

Artioo xxiii :— Haverá horas regulamentares para o toucador e para as

comidas. A hora do levantar será ás nove; em seguida haverá o almoço. De-

pois d'elle, poderão occupar-se do toucado até ás onze, e se acabarem antes,

disporão do resto do tempo a seu talante, podendo, por exemplo, visitar-se,

passear, etc.
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.laniar-se-lia á uma. Das duas às quatro, lerão lições de musica e de

dança. Ás sele lerão uma ligeira refeição, e lições de inslrumenlos alé ás oilo

e meia. Todas as alumnas estarão nos seus leitos k uma da madrugada, sem

que ninguém possa dispensal-as d'esta regra. As outras horas do dia empre-

gar-se-lião, como prescreve o artigo anterior. As noites serão pagas pelo dobro

da taxa.

Não se infligirá castigo algum ás que permanecerem nos seus quarlos ás

horas das lições, e nem sequer serão repreliendidas, se as suas ausências fo-

rem raras, mas no caso contrario, as directoras demonstrar-lhes-hão com do-

çura que fazem muito mal em faltar. Se esta advertência fòr iniitil, avisarão o

conselho da administração. Os castigos n'esse ca.so impostos pelos administra-

dores, ficarão ao arbítrio da sua prudência,. e sempre em harmonia com o es-

pirito do doçura, recommendado no artigo viii.

Comprehende-se perfeitamente que n'um estabelecimento, onde não se

castiga é preciso substituir de algum modo esta falta, e para isso recorrer-se-

ha ao estimulo. Crear-sc-bão dislincções e recompensas lisongeiras, que nada

custarão á casa, para premiar a(|uellas (|ue fizerem maiores progressos nas ar-

tes que se lhes ensinarem.

Para isso tenderá eílicazmente a disposição do artigo xl.

O meio mais seguro de impedir que as raparigas não sejam refractárias

ás prescripções do presente artigo, será converter todos os seus exercidos an-

'.es em diversões do que em occupações sérias. Conseguir-se-ba islo tanto me-

llior, quanto é certo que ha muito poucas mulheres insensiveis ao prazer de

adquirir uma nova prenda, ou de desenvolver as que já possuírem.

Artigo xxiv :— O amante que desejar dar um mestre particular á sua

amasia, ou que desejar elle próprio ensinar-lhe a musica, a dansa, etc, fal-a-

ha dispensar para sempre de assistir ás lições da casa.

l'oderá lambem fazel-a dispensar de assistir ao refeitório commum de

cada corredor, pagando a despeza da sua comida, e n'este caso podeiá lambem

comer com elia, pa.ssando a seu lado todo o tempo que tiver na vontade.

Oo mesmo modo poderá fazci-a permanecer no seu (|uarlo, emquanto du-

rar a gravidez, sem outras condições além das prescriplas no artigo xviii e

n'este.

AiiTir.o XXV : — Nas horas que as raparigas passarem nas sallas communs,

dar-se-ibes-bão livros divertidos e inslructivos. Dar-se-ha trabalho ás que o

pedirem, e tudo (luanlo íòr necessário, mas nunca dados, nem cartas, nem
(lulia cliísse de jogos.

AitTiCd xxvi:— A mesma rapariga nunca poderá ser escolhida por diíTe-

rentes homens no mesmo dia, mas se o mesmo homem voltar a pedil-a, per-

miltir-se-lhe-ba ir ler com elle. Nunca serão admillidos antes das nove da

manhã, senão os homens já conhecidos das raparigas, e ás quaes designem pe-

los seus nomes.

AuTiGo xxvii: — Exceptuar-.se-bão do precedente artigo as pertencentes

ás Ires primeiras classes, as quaes, não estando já no caso de ler filhos, serão

visitadas por homens no mesmo dia, tantas vezes quantas julguem a propósito.
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A edade, a experiência o o fogo das paixões, adormecido n'cssas mulhe-

res, fazem suppor que não abusarão d'esla liberdade.

AiuKio xxviii:— Se uma rapariga, amada por um homem, fingisse cor-

responder ao seu aiíecto para o obrigar a casar com cila, ou persuadil-o Ião

sómenlc de (|ue a tornou mãe, enganando-o d'este modo, visto que recebia ou-

tros homens, como essa rapariga não podia assim proceder senão com o con-

sentimento pelo menos de duas directoras, serão estas gravemente castigadas,

e a rapariga separada da companhia das demais, para ser condemnada a um
trabalho rude e ininterrompido pelo resto de seus dias.

Só o iKjmem, a ([uem pretendia enganar, poderá livral-a de tão deplo-

rável estado.

Artigo xxix : — A mesa será servida sem profusão, mas delicadamente.

Os trajos serão de bom gosto, e cada rapariga vestirá da maneira (|ue mais lhe

agradar, e com o que lhe licar muliior.

O amante que quizer dar á sua amasia vestidos elegantes á sua custa,

poderá fazel-o, assim como todos os presentes que quizer. Tudo isto será pro-

priedade da joven, sem que o l'anlienion possa exigir outra cousa, além dos

preços estabelecidos. Este preço será sempre pago adiantadamente. No caso da

rapariga morrer sem filhos, a casa apoderar-se-ha de tudo quanto lhe t';ver

pertencido.

As directoras terão para com as raparigas considerações, attenções e com-

placências, e nunca demonstrarão a auetoridade que téem sobre ellas.

Os leitos, a roupa branca e tudo quanto fòr do seu uso será escolhido,

limpo, commodo e elegante. As directoras distribuirão e recolherão a roupa

limpa e suja todos os dias. Ordenar-se-ha que cada rapariga, ajudada por uma
das suas visitadoras, de que se fallará no artigo xx\iv, faça a sua cama, im-

medialamente depois de se ter levantado.

As prescripções d'este artigo serão observadas por todas as classes de ra-

parigas indiUerentemenle, e sem excepção alguma.

Artigo xx\:— INão haverá uniformidade nos trajos. Cada rapariga an-

dará vestida como prescreve o artigo antecedente. Mas, a tim de evitar despe-

zas consideráveis, fixar-sc-ha a somma que cada rapariga ha de gastar no seu

V stUario, tendo a liberdade de dispor d'essa somma como lhe aprouver, ou

qL.eira vestir-se com um só vestido magnifico, ou com muitos mais modestos.

As directoras, no intuito de que as raparigas andem sempre muito asseiadas,

vigiarão porque tenham suíliciente numero de fatos de trazer por ca.sa.

A' medida que as raparigas vão largando os seus vestidos, serão estes

empregados em vestir as meninas nascidas na casa, e que são destinadas, ou

ao matrimonio, ou á condição de suas mães, ou a um oíDcio qualijuer. E estes

vestidos refoiniados servirão para seu uso, havendo sempre o cuidado de dar

os de melhor qualidade ás filhas das raparigas comprehendidas nas duas pri-

meiras classes.

Artigo xxxi:— Haverá na casa banhos mornos e frios. Cada rapariga

tomal-os-ha um dia sim e outro não, todo o anno, a saber, no verão os mor-

nos e os frios, no inverno somente os mornos.
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ARTir.o \x\ii :— Será prohibido ás raparigas usar perfumes ou qualquer

aroma nos seus fatos, porem alvaiaílc ou vermclliãa, e servirem-se de cosmé-

ticos para alisar a pelle, visto estar reconhecido que tudo isto não proporciona

senão em brilho falso e illusorio. Exceptuam-se d'esta prcscripção as que tive-

rem um amante, porque teem obrigação de obedecer aos seus caprichos, mas

não ficam dispensadas de tomar baniio. A directora verificará se elias o tomam
no seu quarto.

Artic.o xxxui:— As sommas que todos os dias ganhavam as raparigas

para o Parlhenion, excepto as despezas diárias indispensáveis, serão coliocadas

como fundo de reserva, para os dotes das raparigas nascidas na casa, ou das

que n'ellas tenham sido admittidas de tenra edade, assim como para o sustento

das reteranas, despesas dos edifícios, etc. '

Escolher- se- ha entre as pensionistas que tiveram chegado á edade de

3G annos um certo numero d'ellas, que ainda conservem restos de belleza, para

formarem as duas primeiras classes, que não valerão mais de seis e doze soldos

respectivamente, e isto afim de todas as classes encontrarem no Parlhenion

mulheres de preços proporcionados ás suas posses, e não se dirigirem nunca ás

desgraçadas, que não lendo domicilio fixo, possam desafiar as leis e violar im-

punemente as regras de uma policia severa e escrupulosa.

No emtanto, para que as veteranas se entreguem com menos repugnância

aos homens que pertencem ás ultimas classes sociaes, oh.servar-se-hão, sem

escusa alguma, três cousas: Primeira: Far-se-ha tomar a esses homens um
banho frio em qualquer sitio commodo; segunda, não se deixarão demorar com

a mulher mais de meia hora ; terceira, os que se apresentarem embriagados,

serão detidos na casa até se lhes dissipar a embriaguez, concedendo-se-lhes en-

tão o que quizerem, ou a mulher que pedirem, ou saliir do edifício, sem terem

visto nenhuma, e n'este ultimo caso, não se lhes restituirá o preço do bilhete.

x\RTir.o xxxiv:— Com relação ás enfermidades venéreas, haverá a mais

escrupulosa attenção para preservar as raparigas da casa da terrível lepra, que

torna tão necessária a creação d'este estabelecimento. Escolher-se-ha entre as

pensionistas para as quaes a edade tiver feito extinguir o gosto dos prazeres,

aquellas que melhor poderão cumprir este dever, as que foram mais inlelligen-

tes nas visitas dos homens que as conheceram, e as que, portanto, o serão

lambem para inspeccionar todo o homem que se apresentar e pedir uma mu-

lher.

!\ão lhes permiltirão a entrada no corredor, que o seu bilhete designar,

senão depois de se terem certificado de que teem uma saúde perfeita. Ainda

assim, visitarão diariamente as raparigas, depois de se levantarem da cama. Será

isto uma espécie de noviciado para o cargo de directoras. As que tiverem de-

sempenhado estas funcçôes a aprazimento das directoras serão eleitas por ellas,

á porporção que vá havendo togares vagos.

Artico xxxv: — Cada anuo a administração nomeará uma superiora. Esta

será aquella das directoras que mais se tiver distinguido pela sua attenção e

prudência. As suas funcçôes limitar-se-hão a vigiar as directoras, exigindo que

cada (|ual esteja continuamente no seu posto. Receberá o dinheiro para as des-
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pczas, assistirá aos balang^os dos cofres das receitas, assim como ás entregas

das folhas dás directoras. Mais o mais importante dos seus deveres será vigiar

constantemente a maneira como as visitadoras desempenham as suas obrigações

assim como os cuidados necessários ás raparigas que ficarem gravidas, ou o caso

especificado no artigo xxxvii.

Artigo \xxvi: — Os homens atacados da enfermidade, de que se falia

no artigo xxxiv, que tiverem a imprudência de se apresentarem no estabeleci-

mento, serão obrigados a pagar uma muKa. No caso do culpado não trazer di-

nheiro, será obrigado a dar o equivalente em jóias, ou (jualquer outro valor, os

quaes resgatará, quando apresentar o dinheiro, que lhe c exigido. No emlanlo,

se a doença estiver ainda pouco desenvolvida, podendo suppòr-se que viera

de boa fé, a multa será pequena, como por exemplo, o dobro do preço da ta-

beliã.

Artigo xxxvii : — Se apesar de todas as precauções uma rapariga se sen-

tir atacada de syphilis, será isolada aos primeiros indícios, e não sahirá da en-

fermaria senão depois de complolamente curada. Sendo as raparigas visitadas

todos os dias, rigorosamente pelas que fazem o noviciado de directoras, nada

mais fácil do que conhecer o seu estado. Ainda assim, serão revistadas, quando

sahirem do banho. A mais ligeira indisposição que sotlrcrem, haverá o máximo

cuidado em averiguar o seu caracter e circumslancias, mas nunca se lhes ap-

plicará remédio algum, sem ter ouvido a opinião do medico da casa, e este

medico será consciencioso, não desempenhando a sua missão com apressados

dos hospilaes, pelo que o seu trabalho será recompensado com avultados ho-

norários, assim como com distincçõos dignas de um homem útil ao estado. Ser-

Ihe-ha prohibida a entrada em outra qualquer dependência da casa, que não

seja a enfermaria, excepto em caso de urgência. O mesmo succederá aos admi-

nistradores.

Artigo xxxviii:— Este artigo refere-se ao destino das creanças nascidas

na casa. Primeiramente, os rapazes: Para que o estado aufira dos Parlhenions

a utilidade, a que nos temos referido, imporia:

Primeiro: Impedir ás raparigas, tanto quanto seja possível, que tomem

precauções contra a gravidez. Segundo: Favorecer-se-ha a população da casa

de todos os modos, sobretudo mantendo a decência, e até o pudor, mesmo no

seio da incontinência e da impudicicia. Terceiro: Ter-se-ha um cuidado minu-

cioso das creanças, desde o seu nascimento até á edade em que a casa se des-

ligue d'ellas. Quarto: Todos os que não forem reconhecidos por seus pães, se-

rão considerados filhos do estado, e como tacs destinados a servil-o, quer di-

zer, os que tiverem uma constituição própria para isso. (Juinlo: Far-se-ha a

primeira escolha aos oito annos, e destinar-se-hão os melhores constituídos á

formação de um corpo militar, que começará a exercital-os logo desde a infân-

cia, devendo estes rapazes, conjunctamente com os expostos existentes nos hos-

pitaes do reino, substituirás milícias ruraes. Sexlo: Ensinar-se-bão estas crean-

ças a lér, escrever c contar. Além d'isso, arithmetica, geometria, forliíicação e

serviço de artilheria.

Para dirigir a sua educação serão escolhidos mestres dos que existem nas
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Reacs Academias. Eslas respeitáveis corporações teem sempre membros, zelo-

sos (lo bem publico, que se consagrarão voluntariamente a este trabalho, sem

outro premio além da honra que elle lhes proporcionará.

Sétimo: Os Parthenienses servirão seis annos no corpo de milícias, desde

os 16 até aos 22. N'esta edade far-se-ha outra escolha dos mais valentes e bem
comportados, com os quaes se formará outro corpo, denominado dos Granadei-

ros reaes, unicamente composto de Parthenienses. Permanecerão alli até aos

28 annos, em que se fará outra promoção dos que mais se tiverem distinguido

pelos seus costumes, intelligencia e bravura, e formar-se-ha um corpo, den -

minado a Companhia de mérito.

Depois de mais uma vez terem provado a sua capacidade, por meio de

seis novos annos de serviço, os rapazes escolhidos n'essa companhia serão dis-

tribuídos por todos os regimentos para darem lições de Arte militar a todos os

soldados. Os melhores d'entre elles terão ainda um outro destino, que será

substituir, na guarda da pessoa sagrada do monarcha, o corpo denominado de

(iaardas estrangeiras.

Os que tiverem conseguido este ultimo destino terão a faculdade de ca-

sar, depois de haverem obtido licença do seu commandante. Como haverá um
pequeno numero d'elles que obtenham o honroso cargo de Mestre na Arte mi-

litar, e mesmo a entrada na Compíiíi/íía r/« mertío, os outros granadeiros reaes,

uma vez veteranos, serão recompensados, segundo a sua capacidade. Ao aban-

donarem o regimento, poderão casar, e dar-se-lhes-ha, para viverem, e pode-

rem educar a sua familia os ditlerentes empregos, que no reino apenas podem

ser exercidos por antigos soldados, ou mesmo escol her-se- hão alguns d'elles

para o cargo das guardas de segurança de Paris.

Os que, pela sua escassa intelligencia, ou por alguma falta commettida,

permanecerem estacionários no corpo de milícias, ficarão alli, emquanto esti-

verem no caso de servir, ou então, se o sollicítarem, poderão ser encorporados

em dífíerentes regimentos de província.

Pelo que respeita aos que forem valetudinários, mal feitos, ou de pe-

quena estatura, dar-se-lhes-hão olíicios proporcionados ás suas forças. Suaves

e fáceis, aos da primeira e segunda espécie. Assim, far-se-hão, por exemplo,

alfaiates, sapateiros, tecelões, etc, tudo em proveito do Parlhenion.

Os mais robustos dedicar-se-hão a trabalhos de força, serão jardineiros

e farão os serviços necessários no interior da casa. Os que mostrarem habili-

dade deixar-se-lhes-ha tomar vôo á vontade, favorecendo-lhes as disposições,

e os seus progressos mostrarão a vocação que tiverem.

Pelo que respeita as meninas, far-se-ha também uma escolha d'ellas,

quando tiverem completado a edade de dez annos.

Primeiro:— Apartar-se-hão das outras todas as que forem feias ou mal

feitas, cnsinar-se-lhcs-ha algum ollicio, e o producto dos seus lavores será

para a casa, que em compensação lhes proporcionará tudo quanto precisarem.

As que não tiverem outro defeito senão a fealdade, mas que sejam de tempe-

ramento saudável, serão as costureiras dos vestidos e adornos usados pelas mu-

lheres da casa.
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Aprenderão a pentear, e tudo quanto fòr necessário para o adorno de

uma mulher. Haverá todo o cuidado para que sejam instruidas por mestras

babeis, e para que nas suas obras se reúna sempre o bom gosto á novidade.

Nenhum pessoal extranho, tanto em homens como em mulheres, será

empregado no serviço da casa, sempre que haja filhos d'ella em estado de

serviço.

Segundo:— As raparigas nascidas na casa, e que forem bellas, serão pri-

meiramente instruidas com grande cuidado. Ensinar-se-lhes-ba diííerentes ar-

tes, a saber, o desenho, a pintura, o baile, a musica, as modas, e sobretudo

a grande arte do bom gosto na toilelte.

Depois d'isto, esperar-se-ha que ellas próprias se decidam pela escolha

de um estado, não as incitando ninguém a que escolham o de suas mães; pelo

contrario: a honesta educação que se lhes ministrará será sempre a mais pró-

pria para lhes inspirar repulsão por esse estado de abjecção c de torpeza.

Quando se dolerminarem a viver no mundo, dar-se-lhes-ba o ollicio que esco-

lherem. l)estinar-se-hão ao matrimonio com o dole de mil escudos, e dar-se-

lhes-ba por maridos pessoas de alguma posição, e bens de fortuna iguaes ao

dote d'ellas, ou então com talento capaz de grangearem meios de subsistência.

Os rapazes, filhos da casa, que puderem casar, serão preferidos para seus

maridos a todos os outros, a não ser que ellas já tenham feito a sua escolha, ou

que o concorrente tenha feito á sua amada propostas, demasiado consideráveis

para não ser preferido. Um trajo particular distinguirá as filhas da casa das que

possam de qualquer modo estar ao seu serviço. .

Artigo \xxi\ :— O conselho de administração terá auctoridade sobre to-

dos os rapazes sabidos da casa, á excepção dos soldados, cmquanto estiverem

em serviço. Vigiará por que os maridos não dissipem, e avisará todos os cre-

dores de que o dote das Parthenienses é inalienável e sagrado.

Se a esposa faltar aos seus deveres, o con.'^'^!iio tractará de a chamar ao

cumprimento d'elles por todos os meios que julgar convenientes, até ao extremo

de a citar ante os tribunaes, que a castigarão corporalmente, segundo a exi-

gência do caso, a gravidade da falta, ou as circumslancias do delicto.

O marido, cuja conducta seja completamente desregrada, será declarado

interdicto.

A administração, n'esse caso, tractará dos interesses da esposa, quando

ella não estiver no estado de os dirigir e administiar por si própria.

Se o esposo tiver empregado maus trados, será severamente punido, e o

mesmo succederá, quando tiver desprezado a sua companheira, ou se a obri-

gar a solTrer indignidades da parte de uma rival.

Artigo xl:— Os cargos de directora serão propostos como recompensa

de uma conducta irreprebensivel. E será esta a espectativa das que, não tendo

nunca incorrido em castigo algum, tiverem talento e conhecimentos especiaes.

Preferir-se-bão para este emprego as raparigas que tiverem amante. Te-

rão o direito de sahir nos dias em que as suas occupações internas lh'o per-

mittirem, e sahirão também para tractarem de todos os negócios da casa,

ou por qualquer outro motivo, advertindo a superiora.

BiíToiuA DA P«o«iiimçio. Tomo it—Kolha 16.
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Além da consideração que merecem, as directoras terão um premio

assignaiado pelo desempenho do seu cargo, premio bastante lisongeiro, e que

consistirá em poderem casar á sua vontade os seus filhos não reconhecidos

pelos pães, e dar-lhes um appellido de família ; e quando não tiverem filhos

permitlir-se-lhes-ha a adopção dos filhos ou filhas da casa de que mais gos-

tarem, podendo tamhem casal-os, testar em seu favor e dar-lhes o seu nome

e os seus bens. Deste mesmo direito, relativo aos filhos das mulheres da casa,

gosarão os administradores.

Artigo xli:—^As veteranas, que não poderem ser empregadas no que se

determina no artigo xxxiii, e no precedente, gosarão durante o resto dos seus

dias de uma vida tranquilla e socegada, e viverão n'um aposento da casa des-

tinado para ellas, convidando-se a fazer alguma cousa, e recompensando-se as

que assim procedam, mas sem que sejam obrigadas.

Se algumas d'ellas se tiverem aproveitado com vantagem dos exercícios

das pensionistas, aponto de estarem em condições de ensinar a dança, ou a mu-

sica, ou a tocar algum instrumento, ficarão sendo empregadas da casa.

Estas mestras gosarão de uma consideração proporcionada ao seu mere-

cimento, sentar-se-hão á mesa das directoras, e terão como ellas o privilegio

de sahir a certas horas.

Artigo xlii:— As raparigas, depois de terem entrado na casa, nunca

mais sahirão, a não ser que estejam comprehendidas nos casos especificados

nos artigos xix, xl, xli, ou no que se explicará no artigo xliv.

No caso de herdarem, poderão egualmente ir tomar posse dos seus bens,

se não preferirem gosar a sua nova fortuna, permanecendo na casa.

O Partheiúon não poderá receber doação dos bens das referidas rapari-

gas, nem de qualquer outra pessoa.

As herdeiras que sahirem ficarão sempre sob a vigilância e auctoridadc

do conselho de administração, o qual as obrigará a voltar ao Parthenion, se a

sua conducta fòr escandalosa e desregrada.

AiiTiGO XLiii:— Uma rapariga, que depois de haver entrado na casa»

sentir elevar-se-lhe a alma, c formar então o propósito de viver de futuro como

mulher honrada, será animada pelo conselho no cumprimento de tão excellente

resolução. A administração fará as vezes de seus pães, ou a reconciliará com

elles, precedendo a prova completa da sinceridade do seu propósito. Chegan-

do-se ao convencimento da verdade, prestar-se-lhes-hão todos os serviços que

a razão e a humanidade reclamam.

Artigo xliv:— O Parthenion permanecerá rigorosamente fechado, du-

rante as principaes festas do anno. l\'csses dias conduzir-se-ha parte das ra-

rigas aos Iheatros e espectáculos da capital. As carroagens em que ellas se di-

rigirem a essas diversões serão hernicticamenle fechadas, e os camarotes que

occuparem estarão cobertos por uma cortina de gaze, que se correrá no mo-

mento da sua chegada.

Artiud xlv:— A admioisiração das receiías de lodos os Parllienions do

reino .será commum. As mulheres poderão ser trasladadas de uns para os ou-

tros, segundo parecer necessário á prudência dos administradores.
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A administração de Paris terá, porém, a inspecção geral d'estes estabe-

lecimentos, podendo exigir que liies enviem raparigas de outras cidades á ex-

cepção das que tiverem amantes, e das mencionadas nos artigos xviii, xxiv c

XXIX. Essas nunca poderão ser removidas, excepto no caso de seus amantes

irem residir em cidade que teniia Parlhenion.

Sendo assim, e por exigência d'elles, seriam obrigadas a acompanhal-os,

para a terra do seu destino, devendo apresentar-se ao Parthenion, onde fica-

rão estabelecidas nas condições estipuladas nos artigos precedentes.

. Eis o projecto da creação do Parlhenion, segundo se encontra delineado

no Pornographo de Retif de la Bretonne.

No capitulo seguinte, Retif tracta das abjecções a que algumas das ideias

contidas no projecto podia dar logar.





CAPITULO IV

SUMMARIO

Como Kelif de la Breloone responde ás diversas objecções leitas, ou i|ue se pódcm fazer conli'a o regula-

mento do Partheninn. — fí artigo i|ue se refere aos edifícios. — As multas. — Os directores. — A recepfão das mu.

Iheres. — Vantagens do sigillo a que se refere o capitulo precedente.— O Parllienion, Ingar de refugio.- Faltas e

crimes. — O modo de entrar no Parthenion — A escolha do homem e a íscollia ila mullier. — Outras olijecções. — A

tah.^lla dos preço;!. — Casamentos prohlliidos — .\ gravid''Z das Parthenienses. — Quantas vczei pi ide ser pedida uma
rapariga. — Vantagens de algumas disposições do regulamento. —Destino dos lillios nascidos no estahelecimento. —
Administração coramum de todos os Parllienionn. —Estatísticas curiosas. — lieceilas e despezas. — Itesunui das vau.

lagení d'estes estabelecimentos. — Meio infallivel de extinguir o llaiíeilo da syphi lis. — De como o escândalo da

Pmstitinção podia acabar. — Qiinm mala xiinl ficiíia linnis '. .

r:pois do regulamento, que acahamo.s de Iranseiever' na sua in-

tegra, com todcs os seus absurdos e com todas as suas disposi-

ções sensatas, porque esse documento do auctor do fornograpfio

é um mixto de serio e de burlesco, de pensamentos profundos e

de verdadeiras puerilidades, — o individuo a f|uem lingc diri-

gir-se o personagem da novella de Retif de la Bretonne, apresenta-llie algumas

objecções, que dispensamos o leitor de ver na sua integra, para o não enfas-

tiarmos com repetições inúteis.

Afim de responder a essas objecções, e ao mesmo tempo para evilar quaes-

quer outras que podessem surgir contra a sua ideia, o auctor junta ao livro

uma parte, que vamos traduzir tia sua integra, por ser cm cxlremo curiosa, c

<|ue ellc iniitula :

RESPOSTAS Ás OBJECÇÕES QUE PODERÃO SURGIR CONTRA CADA UlI DOS

ARTIGOS DO PROJECTO DE REGULAMENTO DO PARTHENION

ARTioo i: — Casas. — Bastaria no principio alugar casas particulares, nas

quaes pequena despeza haveria que fazer. E claro que não haveria logo todas as

commodidades, mas esperar-se-hia que as houvesse, e que o estabelecimento

disposesse de fundos. Ter-se-hia assim a vantagem de inaugurar o novo edifício

com as parthenienses recebidas, conforme se prescreve no artigo vi do regula-

mento.

n'este modo, as mulheres publicas, recolhidas por toda a parte, nenhum



126 HISTORIA

tracto leriam com as verdadeiras l'arlJtenienses, menos desgraçadas, menos

corrompidas, do que essas creaturas por tanto tempo immersas no iodo e na

abjecção.

As ['ariJienienses, além das vantagens já conhecidas, gosarão de outras

quasi egiiaes ás que oirerecem os Consercatorios de Itália, estabelecimentos

onde se recebem as mulheres ou as creanças, (|ue a miséria poderia arrastar á

libertinagem.

Veja-se a ultima disposição do artigo xvi.

Mulheres publicas acluaes:— Uma multa de iíOO libras, ou mais forte

ainda, segundo as posses de delinquente, imposta aos, qm^ desprezando as leis,

alojassem rameiras i^econhecidas como taes, seria o meio mais eflicaz que po-

deria empregar-se, sobretudo se se concedesse ao delator a recompensa prescripta

e o segredo, se elie assim o pedisse.

Artigo ii :

—

Mulheres por conta de wn homem. — Parece-me que não

podem prohibir-se de golpe as mulheres amancebadas, como julgo poder fa-

zer-se ás prostitutas. Islo deve collocar-se na classe das cousas que uma boa

administração dos Parthenions pôde melhorar. Uma execução violenta e pre-

coce deve considerar-se como odiosa e impraticável, e de mais a mais seria

submelter a inquirições injustas um grande numero de mulheres honradas, que

d'este modo encontrariam difficilmente um sitio onde podessem alojar-se. (]om

o nosso systema, remedeia-se o mal indirectamente por meio dos artigos IS,

24 e 29.

Artioo iii:— Aora-s casas.— Desde o momento em que se pretende re-

formar, é preciso empregar todos os meios para que a reforma seja constante

e fácil de manter. A vergonha está no vicio, e não nas precauções que se to-

mam contra ellc

Artigo iv : —Adminislrariores e directoras. — Esta ideia não é nova. E

o que se praticava antigamente nas principaes cidades do reino.

Ouanio ás directoras, é evidente que, relativamente ás funcções a que se

destinam, este cargo não pôde ser exercido senão pelas pessoas designadas.

Artigo v:— Exercícios, entrada das receitas, reserva dos administrado-

res e seus privilégios. — O exercício do cargo de administrador será feito com

ordem e decência. Será mister escolher cidadãos extremamente honrados para

governar os Parthenions, administrar as suas receitas e inspirar aos libertinos

um temor respeitoso, fundado na conducta irreprehensivel de todos os mem-

bros do conselho de administração. A disposição d'este artigo, que lhes pro-

hibe a entrada na casa, justifica os artigos xviii, xxiv, xxviii e xxix, e estes

mesmos artigos deixam comprehender a sua necessidade.

ElVectivamente, homens de tanta seriedade não podem ser suspeitos de

forma alguma de amarem uma inuUier do Parlhenion. A ultima disposição não

pede para os administradores senão o privilegio inheronle a outras companhias,

menos úteis do que esta.

Artigo vi:— llecepção de mulheres, e segredo.—O que prescreve o prin-

cipio d'este artigo tem dois motivos, ambos poderosíssimos.

O primeiro, proporcionar um as\ lo seguro ás raparigas, que as afaste da
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tentação de infringir o primeiro artigo. O segundo, não divulgar o segredo das

familias.

A ultima disposição, referente á cdade, é essencial ao estabelecimento

proposto. Poderia, no emtanto, haver excepções em favor da belleza e do ta-

lento.

Artigo vii :

—

Asylo do l'arthenion.— A disposição d'este artigo poderá

escandalisar á primeira vista. No emtanto, é necessário que seja exactamente

seguida, tanto para tirar aos pães a esperança de uma vingança inútil e evitar

por este meio escândalos de que elies mesmos serião os primeiros a arrepen-

der-se, como para assegurar a Iranquillidade das mulheres do Parihenion.

Esses pães serião por este modo privados do direito que a natureza lhes

dá sobre suas filhas, em castigo de não haverem suílicientemente cuidado da

sua educação.

Artigo viu:— Faltas.— E' necessário empregar uma extrema indulgên-

cia n'um estabelecimento como este. O rigor tornal-o-hia impraticável, ea ra-

zão d'isto é obvia. Tomur o menor mal por um bem, é a sua divisa. Este pro-

jecto em si mesmo não é um bem, não c mais do que a extrema diminuição

de um mal, imcomparavelmenle maior do que parece, ou poderia imaginar-se.

Artigo ix : — Crimes.— O mesmo motivo presidiu á redacção d'este ar-

tigo. Se se visse no cadafalso uma filha do Parthenion, que effeito não produ-

ziria este facto para o projecto de que estamos traetando?E qual é o fim d'este

projecto? Aftrahir todas aquellas a quem uma fatal inclinação arrasta ao abysmo

da prostituição: fazer-lhes ver n'estas casas um destino mais doce e vanta-

joso, do que ellas poderiam ter por si próprias, ou valendo-sc d'essas infames

intermediarias, que o governo se via obrigado a tolerar, apesar dos seus cri-

mes. Não se diga que procuro incitamentos ao vicio. Submclto-me ao critério

de todas as pessoas rasoaveis. O estabelecimento que proponho nunca poderá

tentar uma rapariga honesta.

Essa rapariga seria sufficientemente detida na sua queda, pela nota de in-

fâmia impressa pelos nossos costumes e pela natureza ao ultimo dos estados.

Vale muito mais para as que se portam mal ir para o Parthenion, do que para

outra parte.

Artigo X :

—

Situarão dos Parthenions, officinas, secrelarias, entrada

das rapariyas. — Repito o que tenho dito n'outras partes. É preci.so altrahir os

homens ao nosso estabelecimento, não para lhes inspirar o amor da libertina

gem, mas sim para os desviar de procurarem outras mulheres, com as quaes

a sua saúde se poria em mais graves perigos. Quanto peior não succede actual-

mentel Depois de haverem perdido a saúde, communicam uma vergonhosa en-

fermidade a suas virtuosas esposas, e dão ao estado filhos, que não podem ser-

Ihe senão um inútil e embaraçoso encargo.

Tenho motivos para crer que, em virtude do que se dispõe n'este artigo

e nos seguintes, tudo se executaria sem confusão nem escândalo.

Artigo xi :— Modo dos frequentadores se apresentarem na secretaria.

Este artigo tem por fim dar um accesso mais fácil ao estabelecimento.

Artigo xii:

—

Escolha do homem. O frequentador poderá escolher entre
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uma multidão de raparigas bonitas. Pela sua parte, eilas não devem sentir re-

pugnância por aquelle que as pede. Ycja-se quanto o nosso systema tira á Pros-

tituição tudo quanto ella tem de asqueroso, brutal e feroz!. . .

Artigo xiii: — Escolha da mulher. Tudo quanto esl: artigo contém é

justo. Devolvamos á natureza, quanto seja possivel, um estado que hoje tão

rebaixado se encontra. A eleição do homem foi livre, seja-o egualmente a da

mulher. Se o projecto não tives.se em vista senão o amor physico, estas pre-

cauções seriam perfeitamente inúteis. Longe de mim o pensamento de ter que-

rido rebaixar tanto o liomem!... A distincção entre o piíysico e o moral não

existe nunca no homem pensador. Para «lie, amar é gosar, e gosar ó amar.

Não deve imaginar-se que o meio proposto para obviar a uma recusa geral

origine grandes dilliculdades. De reslo, estes casos seriam raríssimos. Este ar-

tigo reforça o vii, cuja execução facilita.

Por exemplo: — Uma rapariga reconhece seu pae, ou um amigo da sua

familia. Pódc immediatamente dizcl-o em segredo á directora, atim de que esta

não lhe peça o numero.

Artigos xiv e xv:— Corpo da guarda. — Entrar iem armas.— Estes

dous artigos teem por íim manter a ordem e a tranquillidade, para cuja con-

servação seria mister tomar muitíssimas precauções. São uma consequência dos

artigos X e xi.

Artigo xvi: — líilheles.— Os pormenores d'este artigo são necessários

para que todo o mundo tenha a certeza de encontrar no Parlhenion o que de-

seja. Sustento até que não deveriam ser excluídos os homens pertencentes ao

estado ecclesiastico, comtanto que evitassem o escândalo.

Quantos d'esses homens (|ue se consagraram imprudentemente a uma
chimerica perfeição não se vêem arrastados por uma paixão furiosa!.. . E por

causa d'ella chegam até a abusar da conliança e do segredo que exigem certas

praticas, cuja utilidade não pretendo atacar, para levarem a vergonha e o de-

sespero ao coração dos desventurados pães

!

A prcscripção com que ttrmina este artigo representa outro bem, que re-

sultará do estabelecimento:—preservar da dissolução um grande numero de ra-

parigas, restítuindo-as á sociedade.

Arti(;o xvii:

—

Preços.— E innegavel que as mulheres do Parlhenion,

vivendo alli com uma certa regularidade, sempre limpas e elegantes, attrahi-

rão com mais lasão os homens a quem destino as veteranas, do que essas des-

graçadas, sujas, ébrias e corrompidas, com quem geralmente se entretcem. Os

preços do primeiro, segundo e terceiro corredor são os mais baratos e convida-

tivos, e exigirão, portanto, lá fora mulheres muito inferiores ás que de ordiná-

rio subministra o estabelecimento proposto. O do quarto corredor não é muito

elevado para as pessoas abastadas, que gostam do prazer, e que frequentemente

perdem a saúde, pagando-o mais curo ainda.

Será mister clevar-sc bem alto o do (luinto para evitar a aggiomeração

dos freguczcs.

O resto d'eslc artigo prescreve as precauções que devem tomar-se, para

que não sejam distrahidas as receitas do estabelecimento, e demonstra ao mesmo
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lempo a energia da disposição que encerra o artigo v, coinminando penas gra-

vissimas contra o delegado que deixar ver as folhas das receitas.

O fim de todas as precauções que se tomam a respeito do modo de col-

locar o dinlieiro no primeiro cofre, é prevenir todas as diíliculdades que po-

deriam nascer entre os homens e as directoras.

Porque, no caso dos primeiros pretenderem enganal-as, a directora lerá

sempre a seus olhos a tabeliã e o dinheiro, que não deixará cahir no cofre, se-

não depois de entregar o bilhete e de deixar sahir o homem. Se o deixasse

cahir no cofre antes d'isto, commetteria uma falta, e responderia pela quantia.

Artigo xviii: — Amantes, aposentos das raparigas que os lèem, entrada

dos amantes declarados, escolha de uma amasia, falta de [lagamenlo, ausên-

cia. —Talvez isto pareça contrario an lim do estabelecimento. Concordo (|ue,

á primeira vista, ha razões para assim o suppór. Mas deve cgualmente oonvir-se

que a casa liade ter sempre sulficiente numero de mulheres. Ale poderia con-

siderar-se o que pniponbo n'este artigo, como um meio de impedir a ruina das

famílias. Quantos homens não ha ahi indignamente depennados por umas se-

reias, que consideram como uma brincadeira enganal-os, ao passo que os vão

roubando litterahnente? Muitíssimos, e com a id(>ia expressa n'este artigo, ces-

saria esse inconveniente. Um amante, além de estar seguro da fidelidade da

sua amasia, poderá limitar-se unicamente á despeza exigida pela casa. De resto,

esta mesma despeza irá successivamcnte diminuindo, porque não pagará mais

de 42 libras por semana, quando a sua amante possar dos 16 annos; 32 libras

c 12 soldos, quando tiver 18; 25 libras e 4, soldos, quando tiver completado

20; 16 libras e 16 soldos, quando chegar aos 2o; e 14 libras, quando passar

dos 30, preço que não augmentará, emquanto durarem as suas relações.

Ainda, para favorecer os amantes, foi reduzido a O libras o preço das

mulheres do 5." corredor. E assim mais prudente, e ha assim mais estimulo.

O que diz respeito aos filhos refere-se tanto a procurar a satisfacção dos

pães, como o allivio dos encargos da casa.

As clausulas das disposições seguintes téem por fim prevenir as desor-

dens, que resultariam da liberdade que teriam os homens de frequentar uma
mulher com amante, assim como para assegurar a execução do artigo xxviii.

Artigo xxix:— Casamentos prohibidos.-— Não convém que o estabele-

cimento projectado favoreça' uniões deshonrosas, assim como, por outro lado,

seria injusto privar da liberdade da escolha os que são senhores de si próprios.

Creio, ainda assim, que seria absolutamente necessário declarar nullo

todo o matrimonio contrahido por um homem, distincto pelo na.scimento ou pela

posição social, com uma mulher do 1'arthenion, dado o caso que tivesse che-

gado, apresentando nomes falsos, a obter a permissão do conselho administra-

tivo, e isto mesmo na hypothese da rapariga não ter conhecido outro homem. Este

artigo demonstra claramente a necessidade de não confiar a administraçãn dos

1'arthenions, senão aos cidadãos mais honrados e intelligentes, quer dizer a

pessoas que reunam aos seus bons costumes talento sullicienlc, para adoptarem

uma resolução justa n'estes casos importantes.

Artigo xx: — Gravidez das raparigas que não tiverem amantes. — A.

UlSTOBlA DA PllOSTITUIÇÃO. ToMO IV— FOLBA 17.
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razão, ainda mais que a natureza, prescreve este procedimento. Enlregar-se-hão

os filhos aos pães, porque, executando-se o meu projecto, os pães concorrerão

coiii todas as despezas, e deverão por isso mesmo gosar todas as vantagens.

Artigos xxi, xxii exxiii:— Gravidez das raparigas que tiverem amante,

sallas communs, nomes das Parthenienses, exercidos, comidas, noites, estimu-

los_— Não ha inconveniente em conceder taes prerogativas aos pães que forem

amantes. No êmtanto, este artigo xxi contém outras disposições que talvez não

sejam claras. Perguntar-me-hão, por exemplo o que pretendi dizer, ao fallar

dos pães que não podem confrahir matrimonio, e que portanto hão de deixar

a metade dos seus bens. Responderei somente que os abusos que imperam são

muitíssimo mais perigosos, do que os que o meu projecto occasionaria, apesar de

que em si próprio nada contém contrario á natureza, á razão e ás leis; bem

entendido, no caso em que os ditos pães evitassem o escândalo, que deve ser

castigado com rigor, n'um estado bem constituído.

Os artigos xxii e xxui determinam o emprego de todas as horas do

dia. Um estabelecimento sem regra cabe n'uma espécie de anarchia, que dcs-

Iroe a utilidade que d'elle se pretenda tirar. Ensinar-se-ha ás raparigas tudo

quanto possa conlribuir para as tornar mais interessantes. Ninguém poderá

escandalisar-se, porque a razão já a fiz conhecer no artigo viii.

ARrir.o xxiv:— Privilegio dos amantes. —Tem por fim tudo quanto se

diz a este respeito alliviar a casa e dar aos homens uma liberdade, ijue os faça

preferir o estabelecimento a outra qualquer maneira de ter uma amante.

Artigo x\v:— Emprego do tempo na salta commum. Liberdade. Já c

bastante não poder sahir de casa, [.ara que ainda se estreite o rigor dentro

d'ella; e para as obrigar de uma maneira clficaz a gosarem as diversões per-

mittidas, supprimir-se-ha tudo quanto possa dislrahir-lhes a atlenção. Não se

lhes ordenará que leiam ou trabalhem, mas collocar-se-hão na alternativa de

o fazerem ou de se aborrecerem.

Artigos xxvi e \\\u: — Quantas vezes poderá ser pedida uma rapariga,

e quantas uma veterana.— Muitas razões me determinaram a propor o artigo

XXVI. As mulheres de que n'eile se trata estão já n'uma edade avançada, e é

de presumir que não abusarão. São em pequeno ihhivm-o, proporcionalmente aos

homens, que S() a ellas podem aspirar. Estes homens, peia sua parte lêem me-

nos caprichos. Satisfazem-se mais facilmente que os de condição elevada. Se

não fosse assim, as veteranas seriam um grande encargo para a casa, mas

ainda assim, esta razão não prevaleceria, se a primeira não existisse.

As que tiverem lido trabalho uma ou duas vezes por dia poderão pedir

para serem dispensadas de ap|)arcccrem na salla commum, durante o resto do

dia. Serão vigiadas de perto, e a superiora terá o máximo cuidado e a mais

escrupulosa altenção pela saúde d'essas mulheres.

Artigo xxviii:— Infidelidades.— A severidade d'cste ailigo proporcionará

uma espécie de 'castidade no próprio seio da prostituição. A impudicicia é o

abuso do acto da geração, i' nada c mais contrario á propagação da espécie.

Eis a razão porque os antigos moralistas recommendaram a pureza. Os homens

mais virtuosos lêem sido castos.
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Perguntamos agora: Será tambom um crime a continência absoluta?

TóJe responder-se que o exemplo é pouco perigoso, e que o elíeito que

produz sobre os outros homens é sempre excellente.

A completa abstinência de mulheres não é prejudicial, ou culpada, se-

não no individuo que fez d'ella uma lei, ao passo que a incontinência publi-

cada por homens e mulheres teria eíToitos espantosos, propagando-se por toda

a parte, dando ao amor uma causa sem elleito. O efteito do amor é a repro-

ducção do homem.

Artigo xxix:— Mesa, ordem, leito, roupa branca.— Tudo isto seria ne-

cessário c deveria ser executado ao pc da lettra. O conselho de administravão

deveria pòr n'isto um cuidado especial.

Artigo XXX :

—

Despezas de jatos.— Sendo estipulado o orçamento das

despczas de fatos, durante todo o anno, pelas receitas e despezas, é natural

que as muliíercs da casa tenham a liberdade de escolher os fados que quize-

rem, em harmonia com esse orçamento. As raparigas destinadas ao casamento

podem vestir-se com os fatos que forem dei\ando as outras mulheres do Par-

ihenion, no caso de se encontrarem em bom estado, graças aos cuidados de

limpeza e boa conservação que as directoras exigirem ás raparigas.

Artigo xxxi:— Banhos.— Os banhos não são de uso tão frequente entre

nós como deviam sel-o, desde que o uso da roupa branca se propagou. E certo

que um banho morno favorece a transpiração de uma infinidade de impurezas,

6 preserva de enfermidades muitas vezes mortaes, sobretudo ás pessoas seden-

tárias. Outra vantagem que o banho tem para as mulheres é aclarar a tez das

que são demasiadamente morenas.

Artigo xxxii:

—

Cosméticos.^ Os cosméticos em geral fazem mais mal

do que bem, sobretudo ás mulheres que são bonitas. Enrugam-lhes o rosto,

desfazem-lhes as eòres naturaes, e apressam-lhes as apparencias da velhice.

Artigo xxxiii :— Veteranas.—Uma multidão de infelizes, alojadas na ex-

tremidade dos bairros das cidades, vão todas as noites de rua em rua commu-

nicar a sua corrupção aos homens úteis e robustos, que a sua má sorte trans-

formou era servidores da humanidade. Devo dizel-o: Esses homens tèem para

a sociedade um valor muito dilTerenle do do auctor mais esclarecido, do pro-

prietário ocioso, do commerciante astuto, do impertinente janota, do inútil e

preguiçoso creado. São elles que edificam as nossas casas, cultivam os nossos

jardins, conduzem fardos, etc.

Deverá abandonar-se deshumanamente esta pobre gente aos perigos a

que as expõe uma paixão que domina até os mais virtuosos ? O abuso que reina

actualmente é maior ainda do que o censurado por Columella, quando diz:

«É um grande mal dar aos operários, entregues aos trabalhos mais ne-

cessários, meios e facilidade para visitarem as frosúlulas.— Quippe plurimum

ajjerl mali, si operário meretricando polestas fiat.»

Esta máxima, cheia de sabedoria e de razão, não é esquecida pelo nosso

projecto. O regulamento attendeu-a. O homem, condemnado a rudes trabalhos,

não se verá exposto nem á perda da saúde, nem á do tempo, nem tão pouco

à libertinagem.
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Disso-o até afíora varias vezes c torno a repetir: Eu não pretendo favo-

recer a liberlinagcm. Teria desprezo por mim próprio, se tivesse concebido

sirailhanfe pensamento. O (|ue desejo prevenir são as consequências de um
abuso necessário, é o progresso do mal, c o termo de uma cruel e perniciosa

enfermidade.

AuTico xxxrv: — Enfrrmiílailes venéreas; ivsiladoras.— Eis o principal

dos lios (lo fs(:;bclccimento. Não se permittirá que um bomem escolba uma
rimibcr, sem bavcr a certeza de que está completanvnte são.

AitTie.o \y.w: —Superiora. — E' natural (|ue.o primeiro dos deveres da

superiora consisla cm vifíiar pelo exacto cumprimento do artigo precedente c

pela execução dos que se llie seguem respectivamente.

Artigo xxxvi: — Multas.— Oeio que não deve liaver nem sombras de

consideração para os que, sentindo-se atacados de peste venérea, tenham a

preversidade de querer cominunicar aos outros o seu mal, sendo ao mesmo
tempo tão inimigos de si próprios, que pretendam aggravar esse mal, em vez

de procurarem uma cura prompta e completa.

Artigo xxxvii:— Traetamento.— O cuidado que deve haver com as ra-

parigas enfermas c uma consequência necessária de estabelecimento, e a mais

digna c meritória das obi'igaçÕPS da superiora c das suas subordinadas.

A administração tomará exacta conta d'esle traetamento e remediará

promplamente os abusos e descuidos que se dêem. E' n'istoque principalmente

se deve evitar a rotina e falta de attenção.

De resto, todos os artigos se encontram de tal modo ligados, que a falta

de cumprimento de um só occasionaria a violação dos demais.

Artigo xxxviii:— Sorle dos- filhos nascidos na casa; rapazes e rapari-

gas. — Os homens são a riqueza do estado; protegendo a sua multiplicação eis

o modo de um monarcha augmentar o seu poderio. Que ventura para os habi-

tantes dos campos, entre os quacs o recenseamento militar occasiona todos os

annos sustos teri-iveis, verem-se livres d'elles, por causa do nosso estabeleci-

mento! A vantagem ipuí o nosso projecto traria n'este sentido ao estado seria

immeiísa! Milhares de homens Meariam livres para se dedicarem ao cultivo das

terras, porque- a maior pai-le dos ([ue abandonam a lavoura para irem servil- o

rei, não voltando ao seu trabalho depois de satisfeito esse dever, convertem-se

em pândegos e vagabundos, outros em grandes libertinos, c quasi todos se ha-

bituam á ociosidade dos grandes centros de população, ticando completamente

perdidos para o estado.

Temos de convir que os súbditos ministrados pelos l'arlhenions do reino

não bastariam para completar o exercito, mas islo nãi) é mais do (|ue uma in-

dicação de meios, não é uma lei.

O que c certo é <]ne todos elles dariam excellentes soldados, porque

desde a infância seriam educados na submis.são e na dependência, Ião cegas

como absolutas. iNão teriam parentes nem amigos, o seu pae seria o estado.

Permaneceriam no serviço toilo o tempo que as suas forças lhe permittisscm.

Estes velhos soldados seriam empregados nas occasiões ditGceis, em que a ex-

periência e a intrepidez em presença do perigo são necessárias.
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IVulo o!)JL'rl;ii'-se que estes soldados seriara vilipendiados pelos oulros
;

seria, no enilanlo indigno que se lhes atirasse cníi rosto, corno um crime, uma
desgraça, de que elles não tèem culpa alguma.

Pelo que respeita ás raparigas, pixle tirar-se |)arti(lo d'estas desgraçadas

feitas pela natureza, empregando-as utilinenlc no serviço da easa. As outras

escolherão o estado que mais lhes agradar.

i^ld(•rá di/.er-se que o dote que piira ellas proponlio é considerável, at-

tcndendo ao grande numero (juc pôde haver.

({espondo a isso qui> as raparigas formosas serão ordioariamiMite a deci-

ma parte de todas ellas, c creio além crisso que o Parllienion bem dirigido e

hem administrado poderá aceudir a esta despeza. Isto procurarei ainda de-

monstral-o n'outro ponto.

Poderia objectar-se outra cousa, por exemplo, os grandes eneargoí que a

easa já tem a cumprir, as veteranas, as enfeimas, ete. Convenho na justiça

d'esta observação, mas se houvesse um outro meio de auxiliar a casa, esta

objecção cahiria por terra.

E haveria esse meio?

(Certamente.

O hospital da Salpefrière seria completamente inútil. Poderiam Iransfc-

rir-se para outra casa as loucas, e passarem para o nosso estabelecimeuto os

seus rendimentos. Vou mais longe ainda. Ouso atlirmar que os hospilaes não

cumprem, não prehenchem o fim de utilidade, que tiveram em vista os seus

fundadores, e não procuram aos pobres o conforto e allivio que g..'ralraente se

julga encontrar alli. Deixe-sc subsistir somente o Hòtcl-Dieu, porque n'uma

capital como Paris é preciso haver um logar onde o indigente possa morrer

como viveu,— quer dizer, no seio do horror e nos braços do desespero. Triste

humanidade!

Todos os outros hospitaes fazem maiores damnos do que henefifios, en-

Iretècm o ócio, e enganam os desgraçados que se fiam n'csses estabelecimentos

para se entregarem em saúde a todos os excessos. Quando esperam encolitrar

alli a tranquillidade e o repouso, encontram apenas um inferno antecipado. Di-

go-o, porque vi. A morte é um mal menos horrível, (|ue a triste vida que se

arrasta nos nossos hospitaes!

Supprimil-os, ou applicar todas as suas receitas á sustentação de uma
casa para as mulheres publicas gravidas, para os expostos, ou para o novo

estabelecimento, seria destruii- um grande mal para ciear um grande bem.

Emquanto á maneira de vestir das pessoas da casa, par.ce-me que não

é extraordinário o que proponho. .A própria decência o exige imperiosamente.

Aquelle que era de opinião que as diversas classes sociaes deviam distinguir-se

por trajos diCíerentes, não profundou decerto a sua ideia. Esta distincção entre

os homens é odiosa, sobretudo dados os nossos costumes. Serviria apenas para

alimentar a impertinente vaidade de um certo numero de homens, ao passo que

cobriria de confusão a classe media, mais numerosa que todas as outras. De

maneira que entre mil seria ir satisfazer o capricho de um homem, cm prejuízo

de 999.
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Similhanto lei nem sequer é dií,'na de propor-se.

AiíTuu) XXXIX: — Aucloridade do conselho sobre os filhos nascidos na

casa.— A disposição d'este artigo manterá no exacto cumprimento dos seus

deveres as Parlhenienses. Seria para desejar que o castigo dos seduclores fosse

geral. N'um paiz cm que as leis e a religiílo prohibem o divorcio, precisam-se

remédios extraordinários. Não conheço nada Ião criminoso e desprezivel como

lima mulher que engana seu marido, como aquelle que a seduz.

AuTiiid xr. : — Eleição das directoras; seus direitos, mestres de exercícios.

—A esperan(,-a de chegar a ser directora, ou pelo menos de chegar a ensinar

as artes ás raparigas, dar-lhes-ha gosto pelos exercícios.

Este meio será talvez menos eíficaz para conter as mulheres da casa

que os castigos, mas em compensação não terá inconvenientes.

Artigo xli:— Condirão das veteranas. — E importante não assustar as

raparigas com a perspectiva de um futuro triste e penoso.

Artioo xlii:— Clausura; caso de alguma das raparigas ler uma he-

rança.— As raparigas, uma vez recebidas na casa, nunca devem sahir d'ella,

seja para o que fòr. Assim, não se encontrarão pelas ruas mulheres publicas,

e por conseguinte as mulheres honestas nunca serão insultadas, por engano,

pelos libertinos e devassos, por que, sendo-o, a lei defendel-as-ha immediata-

mcnte, e ao mesmo tempo acabará o escândalo que as prostitutas davam, mos-

trando-se pelas ruas.

Outra vantagem: — Os homens evitariam muitos crimes, sem os incita-

mentos que lhes oílerecem as rameiras, que encontram, e que despertam a'elles

desejos adormecidos.

Não se receiariam tantos inconvenientes, se supprimida a prostituição,

os libertinos não encontrassem outro meio de se entregarem ás suas inclina-

ções. Teriam no Parthenion um recurso sempre prompto. O artigo exceptua

da regra estabelecida as que se casarem, e as que, convertidas em senhoras

de si próprias pela morte di; seus pães, e herdeiras de uma fortuna suíGciente

para viver, quizessem sahir para a administrarem por si próprias.

Tudo isto é justo e rasoavel. O poder que a casa conservaria sobre ellas

é neces.sario para as conter, ou fazer cessar as desordens que o nosso estabe-

lecitncnto está na imprescindivel obrigação de prevenir e evitar.

AuTic.o XLiii: — Haparigas que desejem mudar devida. — Este artigo de-

monstra a maneira como os administradores hão de governar a casa, assim

como a necessidade de não dar este cargo .senão a cidadãos virluo.sos.

• Em lodos os em|)regos o homem de bons sentimentos pratica sempre o

bem. Os patifes não fazem senão patifarias.

Artigo xliv :

—

O Parthenion fechado; de dnis males evitar o peior.—
Não se deve dar ouvidos aos enlbusiastas, faliam muito, faliam demais, gri-

lam. . . e quasi nunca relleclem no que dizem. Em Londres, onde aos domin-

gos não ha espectáculos, as casas de prostituição são frequentadissimas; joga-se

alli Ioda a noite, c apanham-se bebedeiras tremendas. Melhor seria abrir os

Ihealros e prestar culto a Shakespeare, ou a Dryden. Seria, pelo menos, mais

honroso do que ir para os lupanares.
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Artigo \lv : Commwiidade entre todos os Parthenions.—k casa cl c qual-

quer das províncias que tivesse muitas raparigas deveria manJal-as para a

capital, sem que as administrações parciaes podessem recusar-se. A capital,

á falta de mulheres, mamlaria buscar aos Parthenions provinciaes as que

precisasse. Comprehende-se a razão d'esle privilegio.

Um certo numero de homens da capital, muito mais vis do que as pros-

titutas, perderão com o estabelecimento do Parthenion, a base da sua subsis-

tência. Estes infames são em geral os auctores de muitos assassínios secretos.

Passam a vida n'uma crapulosa ociosidade. Todo o seu talento reduz-se a in-

sultar, e a baterem-sc cobardemente, como assassinos. Téem um nome, que

antigamente não era vergonhoso, porque queria apenas dizer yinlanne, sol-

dado, homem de armas. Esse nome é maqiiereau, machoerojikoras, alcoviteiro;

na accepção moderna, nome vil e degradante.

Passando a outro assumpto: Parece muito provável que o numero de

raparigas, tanto publicas como amancebadas, ascenda no reino a 30:000, sendo

20:000 na capital c 10:000 nas províncias.

Não basearei, porém, os meus cálculos em numero tão considerável. Sup-

ponhamos apenas que ha em Paris 12:000 prostitutas, contando com as que

estão amancebadas, e metade d'este numero no resto do reino. Apesar do bem

estar que o estabelecimento proporcionará ás Partlienienses, não duvido que a

prohíbíção de sahir á rua, a impossibilidade de se entregarem a excessos, que

são os funestos acessórios da prostituição, reduzam bastante o numero d'es-

tas desgraçadas. Tirarei, portanto, mil da conta, tudo para deixar o calculo em
números mais baixos.

Temos, pois, no reino 17:000 prostitutas, que poderiam perfeitamente

ser collocadas nos Parthenions.

Está provado que apenas a terça parte dos homens chegam a completar

os quarenta e cinco annos de edade. Esta regra geral deve estar cm dupla pro-

porção para com as mulheres publicas. Por isso quando se tiver feito a escolha

das duas classes de veteranas, que prescreve o artigo xxxiii, ficarão mil prosti-

tutas em todo o reino, a cargo do estabelecimento projectado.

E essas mulheres produziriam em cada dia uma receita, que excederia

mais ou menos a despeza que proporcionam; a saber:

Receitas

Veteranas, 500, produzindo por dia libras 120

Ditas, mais 600, » » » » 360

Primeiro corredor

N.° 2, a IS soldos
I ^

N.° I, a 1 libra e i soldos! "

Se(!UNI)0 cohuedoii

N." 2, a 1 libra e16 soldos)

N."1,a2 » e 8 - ) "
^''"^^
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N."2, a 3 libras i

v, o I o in ij 1

» (i:()0()
N. I, a 3 » c 12 soldos t

OuARTii CORIlEDOn

Ps.-a, a 'j libras e 10 soldos J ,,_

N. 1, a (j » (

OUINTO roRUEDílR

N." i, a 13 libras i

M „ , „ » l:S:(IOU
JN. I , a i4 « \

• Sexto cdunEixnt

A l)(i libras « S: KiO

Total

0:o8o raparigas fios 1'arilieiiions de Paris e das províncias,

produzindo |)ur dia : » 47:640

Tor anuo » 17.388:600

Como as raparigas amancebadas dos dois últimos corredores são a pre(.'0

niuilo mais baixo, não se falia nem das noites nem das multas, que consliluem

receitas muito superiores a esta diminuirão.

Despezas

Temos pritneiramente o ves-tuario das raparigas dos seis corredores, que podem

gastar por dia 500 libras, o que da por anno a somma de libras 7.88-):000

O das veteranas cscolliidas » 360:000

Sustento das raparigas, directoras e mestras, dá por anno » 6.241:500

(Conservação e reparos dos edifícios construídos em todo

o reino » 50:000

Total, libras 14.545:500

Não se faz deducção alguma das raparigas amancebadas, vestidas e ali-

mentadas peios seus amantes.

A nianuí"n(;ão e o costeio do vestuário dos operai'ios e operarias, com-

p!'tisar-se-ba de sobejo com o produclo do seu trabalbo, por isso não os inclui

no orçamento anterior.

Será bom notar-se que não se empregam mais que 9:585 mulberes por

dia, sobre 17:000.

No emlanlo, á medida que o estabelecimento se vá compondo de mulbe-

res amancebadas e publicas, baverá muito mais receitas de que as dcscriptis.

E pôde até computar-se a totalidade designada em uma terça parte apenas do

(|U(í o eslabelecimenlo poderá render, cmiiuaiilo ipie a d(>s|)eza ordinária está

computada tão alto, como nunca succedeiá numa casa, onde a multidão de

boccas diminuirá necessariamente a despcv.a de cada individuo.

l'or conseguinte, deverá licar a favor do estabelecimento, pagas todas as
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dcspezíis, uma soiunui muito maii)i' do que a do á.7í;{:()()() liliras, (|ue oxcode

a despcza, na liypolhese apresentada.

Com este excedente poderão eomprar-se remédios para as doentes, pa-

gar-se as mensalidades ás amas, dotar as raparigas nascidas na casa, que es-

tiverem nas condições de dar este passo, e sustentar as veteranas inúteis.

9:o8d raparigas poderão dar por anno í:000 filhos, que viverão um anno;

3:000 que viverão trcs annos, 2:000 que cliegarão á adolescência.

E um calculo approximado, comprehende-se. Calculando a 6 libras por

mez a cada creança, os Parílienions de todo o reino ficariam sobrecari-egados

com a dcspeza de i88:00() libras no primeiro anno, de 439:000 libras no se-

gundo, de '176:000 libras no terceiro, e ao fira de oito annos, de cerca de

I.o00:000 libras, porque á medida que as creanyas forem crescendo, deixarão

de estar a cargo da casa, quer sahindo, quer trabalhando para ella. N'este cal-

culo entraram todas as desvantagens que podt;m dar-se, porijue se suppoz que

nenhum pae quererá alimentar os filhos. Ficam, portanto, sob esta ultima hy-

pothese 1.243:100 libras para as veleranau e para os dotes, mas já mais acima

provei que os excedentes das receitas devem ser muito mais consideráveis.

Resumindo, é este um meio quasi infallivel de aniquillar a praga vené-

rea, de expulsar da Europa esse monstro, que não nasceu decerto para o nosso

clima, de diminuir o escândalo da prostituição, de deter na sua rápida carrei-

ra a indecencia dos costumes, e de dar ao estado um grande numero de súbdi-

tos, que não lhe serão pesados, e sobre os quacs terá um poder illimitado,

porque terá sobre elles os direitos de pae e soberano.

Repilo: Alguns inconvenientes mais terá este projecto, por exemplo, a

prostituição que hoje não é mais que tolerada, pareceria ser por elle auctori-

sada.

Será isto um verdadeiro inconveniente, e se o é, não ficará plenamente

compensado? Não ficará sendo um bem efíectivo?

De resto, em que projecto deixarão de encontrar-se inconvenientes? Ci-

tem-me uma lei qualquer, mesmo a do perdão das injurias, que collocou a

Sócrates acima de todos os homens, e da qual um Deus nos deu exemplos

muito mais santos e heróicos ainda !

Citem-me um projecto que não tenha inconvenientes, e lio cjual não

possa dizer-se algumas vezes

:

(Juiiiii mala nunt vifina bonia! Erriiri' sub illo

Pro vitin fíXif.N" crimina S(i'pè lulilí

HlSIOSU DA PHOSTlIDlfÃU. TuMO iV—fULBA 18.





CAPITULO V

SUMMARIO

Notas ao Pnrnographo ilc Retirdc la Bri-toiíne.—A jirostituição moderna.—hillerenoa entre as corlczãs sy-

rias, as sacerdotisa-; de Vénus e as prostitutas Irancezas, iníílezas e liespanbolas.—De como as mulheres publicas são

mais raras no Oriente do que na Europa. — (Costumes das mussulmanas.— A prostituição na America.— A lesta das

pelles na Calirornia.—A prostituiçã-j em Londres.-As prostitutas allemãs.- As rameiras suissas.—A prostituição na

Itália.- As prostitutas ti^spanhoias.—Como Uetif as apreciava.—A Hespantia, o paiz mais corrompido do mundo.-
As pro^titutas fiancezas.—Sua divisão era doze ciasses.— As entrelenues. -As coiistas e bailarioaj. — As demí-en-

trelenues.—Xs Racroclieiises.~Ks Boueaneuses.—Ks Barbouleuses Uma aventura n'uni b 'rdel. — A velha alco-

viteira. — Horrores praticados n'um prostíbulo. — O amor é a causa da infelicidaie do homem. — A reliíçião e o he-

roismo, as duas primeiras fontes da desegualdade humana.—Monstruosas aberrações.— Infâmias no domicilio con-

jugal. — Propagação ila sipliylis a todas as classes. — O regulamento ou estatutos da prostituição em Avmhão, nu

tempo de Joanna de Nápoles —As prostitutas nos exércitos. —Versos de La Motle-Messeme.— Influencia do luxo nos

costumes francezes.— A seducção de I.ucilia— Infâmias clericaes.— Conclusão do trabalho de Retif ile la lirelonne.

SEGUNDA parte do Pornographo é constitiiida pelas notas expli-

cativas da primeira, começando este trabalho por dois curiosos

estudos a respeito da prostituição entre os antigos.

Para não estarmos repetindo aqui assumptos amplamente

tractados nos tomos antecedentes, omittiremos o resumo feito

pelo auctor do Pornographo da prostituição na antiguidade, limitando-nos a

traduzir o que elle escreve acerca da prostituição moderna, principalmente no

século XVIII e princípios do xix.

«Os costumes das nações modernas, diz elle, mais decentes que os das

antigas, por causa da mudança de religiões, são por isso mesmo muito mais

contrários á prostituição.»

E continua

:

A prostituição, longe de ser um acto do culto, é completamente contraria

ao espirito da religião dos povos modernos. Para os homens que vivem em
sociedade, existe um freio mais poderoso que o das leis, a opinião.

Não ha estado que deixe de respeital-a, e não ha excesso de que não

seja capaz o que consegue libertar-se do seu jugo.

As religiões dos povos modernos inspiram aos seus crentes o horror das

mulheres publicas, cobrem essas mulheres de infâmia, e declaram-nas inferio-

res aos animaes.

O mundo julgou reconhecer n'este juizo severíssimo a voz da divindade e

da razão, e applaudiu-o.
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Pobres mortaes, como sois cej^os ! Ignoraes, por vcnliira, que a infâmia

de uma condição qualquer nem por isso deixa de a fazer mais numerosa! E

qual c o resultado mais vulgar do aviltamcnte que haveis irreflcctidamenfe

infligido á mulher publica?

Consullae a experiência, e cila vos dirá que o pretendido remédio torna

niiiilo mais prejudicial o virio.

Uma syria, uma sacenlolisa de Vcnus e uma mulher da Laponia viviam

honradamente, depois de se iiaverem prostituído. Hoje uma franceza, uma in-

gleza c uma hespanhola, mulheres publicas, são entes perdidos, monstros que

a terra devia tragar.

(Jual é a razão d'esta differença?

As mulheres publicas da antiguidade não se julgavam aviltadas. As mu-

lheres publicas molernas, resolvidas a entrar n'uma ciasse, onde não esperam

encontrar senão um deshonroso dcspre/.o, degi-adam-se, para se tornarem in-

sensíveis, e abraçam todos os vícios que aviltam a alma humana.

Nada mais fácil de manchar, e nada tão funesto nos seus resultados,

não só para os indivíduos aviltados, como para todo o género humano !

Se isto é uma verdade irrecusável a respeito das prostitutas, o que se

hade dizer das outras protissões úteis, do Iheatro, por exemplo? Mas deixemos

este assumpto para outro logar.

Voltando á prostituição. Nas nações modernas c um estado vil, contrario

à reproducção da espécie, destruidor dos bons costumes, perigoso para a saúde,

perigoso até para a vida, cujas fontes está continuamente atacando.

É exercido por lubas esfaimadas, para as quaes nada ha sagrado, e que

nos devolvem com usura todo o mal que lhes fazem as leis. Ora são precisa-

mente estes inconvenientes que o Pornographo tracta de remover.

Envilecidas, infamadas, expulsas, castigadas a miúdo, as prostitutas,

apesar d'isto, augmentain cada vez mais. Hoje em dia são em maior numero

do que nunca. E uma triste verdade, de que não póJe duvidar-se. . .

Quaes foram, porém, as causas do renascimento da prostituição moderna,

que a invasão de quasi todas as nações pelos bárbaros do norte fizera em

grande parte desapparecer?

A extrema desegualdade que, por assim dizer, a entorpecera, ftl-a re-

nascer. Os nobres, com os seus infames direitos da pernada e da prelihação,

tiraram aos seus vassallos a primeira fíòr da honestidade dos costumes.

Un)a rapariga manchada peb» senhor feud il, bem dtípressa se entregava

a outros homens. Os progressos do vicio são rápidos, e a prostituição reappa-

receu.

Lancemos uma vista de olhos por todas as nações conhecidas. Em nc-

nliuma d'ellas deixaremos de ver esta mancha, em nenhuma d'ellas o mal ilo

Haiti deixou de fazer con.^ideraveis destroços

!

As mulheres publicas são mais raras nos estados dos príncipes osialicos,

do que entre as nações chrislãs, e isto pelas rasões acima explicadas. Encon-





o prato complacente
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tram-se, é verdade, nas grandes cidades do Oriente, sobretudo n'aquellas, que

pelos seus portos de mar são commerciaes, e, portanto, mais frequentadas pe-

los estrangeiros.

Mas o que são essas mulheres ?

Algumas desgraçadas, filhas dos gregos, envilecidas pelos mussulmanos.

Judeus, navegantes europeus e christãos de todos os paizes, são os únicos que

as frequentam, motivo porque as enfermidades venéreas fazem poucos destro-

ços nos estados do grão senhor e nos dos outros potentados da Ásia.

As nuissulraanas não se prostituem, mas os costumes ganham alguma

cousa com isto? ^ada, absolutamente. Os turcos de limitada fortuna, que não

podem ir visitar uma prostituta chrislã, sem exporem a sua vida c a d'ella, re-

correm a meios muito mais vergonhosos ainda.

Da .\merica, pouco direi. A prostiluição forma alli ainda, entre os indo-

máveis indígenas, parle do culto.

As colónias lêem os costumes das nações de que dependem. Os escravos

não Icem outra vontade, além da de seus donos. As mulheres dos selvagens

livres seguem o inslinclo da natureza. A doenra das AiUÍlhas é endémica em
certas regiões daquella parte do mundo, mas alli é muito benigno e mesmo de

fácil cura.

Entre os peruanos, os mexicanos e os habitantes das ilhas civilisadas, a

prostituição religiosa degenerara no mais completo desaforo, antes da descoberta

d'aquelias regiões. Os dois sexos foram accusados de pederastia ante o conse-

lho de Hespanha, e foi este um dos motivos apparenles da onlem barbara do

seu exlcrminio.

-Nii emianto, duvido, apesar d'estas indicações, que as americanas lizes-

sem (ia prostituição um oífitio. Está quasi averiguado que não se entregavam

aos homens senão em certas occasiões, e que voltavam em seguida ao modo de

vida habitual.

Esta conducla é a mesma ainda hoje observada pelas mulheres da Cali-

fórnia, na festa das pelles, ou na da colheita dos Piíaliaias-.

E, portanto, na Europa onde devemos procura:' a infâmia das mulheres

publitías, com toda a obscenidade e aviltamento inhcrentes a uma condição que

a religião e as leis reprovam egualmente, seguida das desordens e perigos, que

ella acarreta comsigo, como suas deploráveis consequências.

Londres é capital da Europa, que melhor poderia passar sem prostitutas

publicas de profissão. Os costumes de uma grande parte das suas mulheres

são bastante dissolutos. As tabernas, onde os dois sexos podem egualmente

reunir-se sem escândalo, oíTerecem aos que querem satisfazer uma inclinação

demasiado viva para o prazer, commodidades que em nenhuma oulra parte se

encontram.

Apesar d'este relaxamento dos costumes, o numero das prostitutas é

enorme. O .seu impudor, que chega ao cumulo, impressiona mais ainda por

isso que as mulheres honradas são alli tão modestas e recatadas, que inspiram

respeito e veneração.

Não ha muitos exemplos de serem audaciosamente provocadas pelos li-
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bertinos. A divisão em classes, de que fallarcmos ao occupar-nos das mulhe-

res de Paris, pód.e egualmenle servir para as da capital da Gran-Bretanlia.

Na Allemaniia, as muliíeres publicas são toleradas nas grandes cidades c

expulsas nas de segunda ordem, apenas conhecidas. Pôde dizer-se que este

paiz c a Suissa são os dois da Europa que maior pureza de costumes tem con-

servado. Ainda a.ssim, o caso e\pli.M-se por não haver alli grandes cidades, por

não haver entre povos fortunas enormes, uma demasiada desegualdade que

produzisse a corrupção.

Ha províncias de França, onde os costumes são puros, e ha cidades na

Allcmanha, toes como Berlim, que talvez excedam Paris e í.ondres na corru-

pção.

A temperatura do clima não é mais de que uma débil barreira opposta á

corrupção de alguns homens, para quem os excessos dos prazeres produzem

uma espécie de lelharçio-genitai, e que não podem despertar os sentidos, senão

pagando a peso de ouro o prazer de infames complacências.

A enfermidade venérea, e por conseguinte a sua cura, eram quasi des-

conhecidas na Allemanha antes das duas ultimas guerras. Pela sua parte, a

Suissa seria ainda espectadora desinteressada da chaga geral, se alguns dos

seus filhos, soldados mercenários das potencias visinhas, não lhe tivessem le-

vado o veneno da sipliylis.

A depravação segue o progresso. E é muito natuial que os homens não

possam illustrar-se, sem ,se corromperem. Os órgãos tornam-se mais delicados

e a alma aperfeiçoada vè a maior distancia, e tem muito maiores desejos. N'a-

quelle estado, precisa de novos prazeres. Os da natureza parecem-lhe dema-

siado simples, complicam-nos para os tornarem mais picantes, mas tudo quanto

sabe dos limites prescriptos pela natureza, não é mais do que desordem e cri-

mes. Não ha religião nem lei que possam mudar a marcha dos costumes. Como

um rio, augmentado pela neve derretida, desiroe todos os diques, que não .ser-

vem senão para lhe augmentar a fúria da torrente.

A barbárie, assim como o excesso da civilisação, são n'uma nação esco-

lhos egualmente perigosos para os costumes.

Berlim, a Inglaterra, a Itália e a França estão no segundo caso, e por

isso é preciso desculpar algumas desordens: é uma desgraçada necessidade,

que p(íde comparar-sc á retirada que muitas vezes um general hahil se vé

obrigado a ordenar, sem que o exercito fique deshonrado.

Com os actuaes costumes, uma lei tão perfeita como impossível seria a

que disposesse que todos os rapazes se casassem logo que chegassem a ho-

mens. Parece-me que esta lei só poderia cumprir-se sem grandes inconvenien-

tes nas aldeias.

Nem todos podem imaginar os dilTerentes modos de libertinagem que a

corrupção das grandes capitães suggerc aos homens, privados de todos os meios

naturaes para satisfazerem as necessidades do seu temperamento, o que me

leva a crer que seria necessário um Parthenion, em todas as cidades em que

houvesse tropa.

A proliibição de conlraliir matrimonio, que a disciplina militar torna ne-
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cessaria, deixaria de ser dura para os soldados, e não os expoi'ia a corrompe-

rem-se com rameiras, das quaes uma basta para envenenar um regimento

inteiro.

Poderiam escollier-se para as cidades de guerra essas prostitutas allemãs,

tão altas e Ião bem constituídas; d'cste modo os homens d'armas não viviriam

em vão para a posteridade.

Voltemos ás pequenas cidades da Alleniani>a. Estão exactamente no mesmo

caso das nossas cidades de provincia de primeira ordem, onde só se vêem pros-

titutas de passagem, ou infelizes como as que indicaremos na duodécima classe

das da capital.

As cortezãs téem um bairro na Roma cliristã, assim como n'outro tempo

tinham o Suburra. Encontram-se entre essas prostitutas algumas que dão pro-

vas de bons sentimentos, reunidos a uma rara belleza. Estas escolhem os seus

freguezes, nunca se entregam senão a homens distincfos, e lêem escrúpulo de

receber muitos homens, ,quando um só basta para lhes dar o necessário, no

que dilTerem muito das entrelenues de Paris e de Londres, que dizem pretencer

a um só e que servem a quem lhes dá na vontade, ou a quem lhes paga.

Ha também outras espécies em Nápoles, Florença e n'outras cidades da

Itália. São raparigas muito novas, que se collocam sob a direcção de uma ve-

lha conhecida dos Monsignori e dos velhos ricos e voluptuosos. Esta mulher

leva-as todas as noites ao velhote rico, o qual as manda embora, depois de lhe

terem satisfeito os mais extranhos caprichos.

Se o velho paga por sua mão, a rapariga cumpriu satisfazendo tão hu-

milhantes complacências. Mas, se dá o encargo de pagar ao seu mordomo,

este, no desempenho d'esta commissão, exige o mesmo que seu amo, c ás ve-

zes mais. Desde que os encantos d'estas desgraçadas perderam o seu primitivo

fulgor, não téem outro recurso senão entregarem-se ao publico.

As prostitutas hespanholas, entre todas as europeias, são as que mais

gravemente exercem o seu vil olFicio. (*)

A ferocidade natural á sua nação expõe-nas todos os dias a sujeilarem-se

a mil caprichos brutaes, que as degradam mais que n'outro qualquer paiz. Se-

ria muito perigoso citar exemplos d'isto. Mas como ficaria vingado o desgra-

çado habitante do México e do Peru, se visse as irmãs e tilhas d'aquelles ty-

rannos, submettidas a taes caprichos!

Não ha povo algum tão corrompido como a Hespanha(!!)

As meninas, encerradas na casa paterna, onde não viram nunca outros

(') Ou as hespanholas do tempo de Retif de la Bretonoe não tinham o salero das

filhas da península nossas contemporâneas, ou o auctor do Poniograp/to não entendia cousa

alguma do assumpto. Graves, as prostitutas hespanholas!. . . Que idiota ! .

.

Apesar de todas as rasões expostas pelo oscriptor franeez, as'hespanhoIas nunca dei-

xaram de ter aquelle fogo e aquella graça, que lhes deram em toda a Europa uma justa

celebridade.

Retif não passava de um semsaborào, leitores! O que se prova eihuberantemente uo

decurso das suas extravagantes theorias a respeito da prostituição.



144 HISTORIA

homens senão seus pacs e irmãos, sahem dulli inancluulas para passarem aos

braços de seus esposos(!!!)

Nota-se, todavia, que a doçura natural à casa de Bourbon, começa a sua-

visar esta atrocidade de costumes, communicada á nação pelos Pedros, pelos

Filippes 2."' e pelos duques dAlba!

(Retif, ao que se vé, conhecia tão bem os costumes e a historia do povo hes-

panliol como entendia de mulheres hespanholas !. . .)

Vou agora tractar minuciosamente das prostitutas francezas.

Podemos dividil-as em doze classes, a saber:

1'rimeira: — Raparigas sustentadas por um homem só, que não tarda em
dar-lhe sócios. Esta primeira classe tem uma tabeliã de preços, que não pôde

determinar-se lá muito bem. Procura prazeres, que nem sempre são muito se-

guros.

Segunda:— As prostitutas por condição, taes como: coristas, bailarinas,

etc, etc. Esta classe é a mais perigosa. Não quero failar aqui das actrizes ce-

lebres, porque respeito a virtude de algumas d'estas mulheres. Arruinam mar-

quezes, duques e financeiros opulentos.

Terceira:— As demi-enlrelenues. São raparigas que vivem sob a protec-

ção de sua mãe, e que sendo bonitas, encontram sempre um homem, disposto

a sustental-as. Esta classe é a menos terrível, mas é vil e indigna de ura ho-

mem delicado. As demi-enlretenues não exigem grandes sommas. Os nossos

livros grimis contèem numerosas partidas feitas sem cessar aos homens, que

as têem por conta, por esta espécie de mulheres

Falla-se muito das raparigas do theatro e d'aquellas a quem se põe casa.

Pois satyra, por mais sangrenta que seja, nunca chegou á verdade a este res-

peito. Tenho visto muito mais do que os livros contam, mas não o direi

[)ara não ollender a demi-honnéteté das demi-entretenues . Direi somente das

de ;].* classe que é muito pouco lisongeiro encarregar-se um homem de uma

rapariga, a quem mil outros corromperam, porque esta mulher, á imitação das

escravas turcas ou persas, não é fiel, senão emquanto espera a occasião de o

deixar de ser.

Como ha coragem para sahir em companhia d'eila, apparecer nos espe-

ctáculos, nos passeios e nos demais sítios públicos, onde a cada momento se

será apontado a dedo? l\ão será natural fazer má opinião de um homem que

se atreve a tudo isto?

Resta ainda alguma cousa que dizer em cada artigo a respeito da ma-

neira como se exerce o infame commercio, que serve para desenganar os ho-

mens, que tèem a fortuna de o não saberem por experiência própria, e ver-

se-ha assim que não podem gosar-se verdadeiros prazeres com as desgraçadas

de quem vou failar, porque não ha meio mais seguro de inspirar aos dois se-

xos o horror da libertinagem.

O vicio por si só é tfio feio, que assusta sempre, desde que se apresenta

sem as apparencias que lhe sabe prestar como tanta arte e benevolência uma

imaginação corrompida.

Quarta ciasse:— Ciomprchende as raparigas de exigua virtude, qiu: não
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se prosliluem senão interinamente, quando lhes falta o trabalho e apenas com

o tim de obterem os meios de subsistência.

As raparigas, de que se trata aqui, pertencem geralmente fatiando ás elas

ses mais inferiores. Não tècm posição determinada. Seriam desculpáveis, se

podesse ler desculpa o facto de abraçar em siinilhante condição.

Os libertinos consideram estas mulheres um bom bocado, quando che-

gam a descobrir alguma. E em que consiste um prazer tão apreciado ? Em
triumphar de uma pobre rapariga, que morre de fome e que devora lagrimas

ardentes, ao prodigaiisar as suas caricias mercenárias, ou então em gosar essa

desavergonhada, que se reduz á ultima humilhação para ganhar o pão, é ver-

dade, mas sem repugnância para o crime, assim como sem gosto para o pra-

zer, ordinariamente sujo e grosseiro entre ellas.

Triste e detestável voluptuosidade !. . .

nmiiia classe :— As corlezãs que tcem numerosos conhecimentos, que re-

cebem e pagam as visitas. Os libertinos de limitada fortuna fazem entre si dif-

fercntes combinações, ás quaes se prestam estas psostilutas. Poderia citar algu-

mas que assustariam o cidadão honesto. Diz-se que jovens operarias, vivendo

na casa paterna, tcem ás vezes dois, trez, e mesmo seis amantes, a um preço

módico por semana.

Estas apresentam na libertinagem alguma cousa mais picante e menos

fastidiosa. São sempre limpas, e ás vezes elegantes. Excitam os sentidos, mas

nunca o coração nem a alma. O poder dos altractivos não chega a tanto!

O que é o amor, reduzido ao goso dos sentidos?

Infeliz libertino, mais te valera ser honesto!

Sexta ciasse:— As mundanas, a quem as velhas procuram freguezes, e

que quando sabem á rua, não demonstram o que são. Preferem quasi sempre

os velhos depravados.

Sétima classe: — As raparigas que vivem com alcoviteiras, que as reser-

vam para os velhos, ou para outros quaesquer, que paguem bem. Algumas ve-

zes levam-nas ao campo a casa de ricos libertinos.

Oitai-a classe:— .As Itacrocheuses. Esta classe tem dilTerentcs empregos.

É um escolho perigoso para as pessoas honestas. As prostitutas d'csta espécie,

ordinariamente de edade madura, são um pouco mais razoáveis do que o resto.

Mostram mais algum decoro no seu porte
;
portam-se bem. Tèem um homem

vil, ao qual dão o nome de amigo, nome que aquellas boccas infames não se

pejam de profanar, assim como profanam o de amante.

!\ona classe:— Xs lUmcanneu^es. Vivem também com mulheres velhas,

mas entregam-se ao primeiro que chega, e muitas vezes são ellas as primeiras

a procural-os.

Correu de lupanar em lupanar, levando uma vida muito depravada e

muito triste, e demais a mais com exiguo proveito.

As donas de casa fazem-lhc pagar a renda, os vestidos e a roupa branca,

e bastante caro para <iuc nada lhes fique, expondo a cada instante a saúde por

causa d'a(iuellas infames. Só apanham alguns cobres aos freguezes, a custo dos

maiores pedidos.

UlSIOlUA DA PaoSTITDieÃO. ToMO IV—FoUIA l'J.
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Decima classe:— As llacrocheuses-. Vivem em quartos mobilados e estão

sujeitas a muitos inconvenientes da parte da policia. Algumas vivem também

ás vezes por conta de velhas alcoviteiras. Nunca cslão descançadas.

Nada prova tanto até que ponto nos cega a paixão, como a coragem que

teem certos homens bem educados para seguirem uma desgraçada da escoria

social a uma mansarda asquerosa, onde não encontram nem sequer uma ca-

deira para se sentarem. Alli tèem apenas, para saciarem a brutalidade, um ente

sujo e repugnante, que causa nojo, ainda aos mais fáceis de contentar. E se

fosse possível que uma crcatura d'csta espécie tivesse alguns attractivos, os

seus modos não tardariam a dissipar toda a illusão.

Pobres cegos

!

Quereis ver a humanidade no ultimo perigo da degradação? Segui uma
d'essas miseráveis ao seu imniundo antro de libertinagem. Um homem sensato

não terá nada a receiar das suas paixões, experimentará apenas um sentimento

de dòr e de compaixão, de mistura com uma invencível repugnância.

Unikcima classe:— As Gouines. Andam muito mal vestidas, e são quasi

sempre asquerosas. São ainda peiores de que as da classe anterior. Chega a cau-

sar assombro que similhantes monstros vivam á custa de homens sem pudor

nem dignidade.

Duodécima e ullima classe: — As llarhoulcuses. São umas desgraçadas

que se encontram nos passeios públicos ou nas ruas pouco frequentadas. Habitam

n'umas trapeiras, onde ordinariamente não se atrevem a conduzir ninguém. São

muito perigosas para os homens do povo, a quem attraem no seu caminho,

para os infeccionarem de virus siphylitico. Feias, asquerosas, repugnantes,

chamam ainda assim a attenção de uma multidão de artistas e operários, que

não são casados. As ultimas sete classes podem ser encerradas no mesmo qua-.

dro horrível e repugnante.

Excitado, pelo seu temperamento, perturbado pela vista contínua de mu-
lheres que lhe agradam, o homem sente desejos irreprimíveis, impetuosos. A
seu pesar, a despeito da razão que o aíT.ista do perigo, a natureza procura sa-

tisfazer esses desejos. Encontra n'essa occasião uma prostituta, vé n'ella os

mesmos encantos que o captivaram: a sua imaginação pinta-lhc os prazeres

da natureza; torna a sentir os seus transportes de ainda ha pouco: aprcssa-se a

fazel-os participar áquella que os excita, approxima-se d'ella. O acolhimento

que estas infames costumam fazer c quasi sempre agradável. Elle segue-a,

ella procura acaricial-o ale que lhe paga, faz-lhc todas as vontades, salisfaz-

Ihc todos os caprichos. . .

Assim que a prostituta recebeu o salário, tracta apenas de uma cousa,

livrar-sc d'aquelle homem, o mais depressa possível. Se algumas vezes uma
bocca bonita está mesmo a pedir um beijo, o alento pestilente revolta e nau-

seia o estômago. Aquelle coração c de gelo, a sua impaciência, quando se vc

muito acariciada, seria capaz de expulsar Vénus de Tapiíos e de Cylhera.

Quando, porém, concede o ultimo favor, a nalureza, ultrajada no seu santuário,

castiga cruelmente tão criminosas volupluosidades. V, ii'essc momento que lacs

mulheres se tornam vcrdadeirameníe perigosas!
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Taes são as prosliliilas francezas. Kis as suas scductões, os seus encan-

tos. E SC baslara ainda pagar caro, scin se expcrimenlar o prazer que se

procurava! Mas, na j^rande maioria dos casos, mn prazer frio e insípido pro-

duz resultados horrorosos. Solíre-se um cruel castigo, por um prazer que não

se gosou.

Quando o venéreo começou a manifeslar-se na Europa, proliibiu-se, sob

pena de morle, aos atacados todo o commercio com as pessoas sãs.

Os atacados da horrível enfermidade eram sequestrados' do convívio so-

cial, como leprosos, e dava-se-lhcs esmolla para as necessidades da subsistên-

cia.

As mulheres entre os antigos gregos c romanos não viviam como vivem

em nossos dias as francezas e as inglezas.

Todo o mundo conhece a severidade das leis que Rumulo lhes impoz.

Estava reservado ás duas nações mais illustrcs e civilisadas, que tem havido,

o dar á mais bella metade do género humano direitos por largo tempo usur-

pados. Estas nações excederam a piedade tão famosa dos romanos para com

suas mães e esposas. Tractal-as como cguaes, é mais, consideravelmente nriais,

do que render-se aos seus rogos, ou consenlir em protegel-as.

Este razoável procedimento relaciona os dois sexos, fortifica os laços que

os unem, e parece haver desterrado os vicies vergonhosos, que manchavam

os gregos e os romanos, vicios que os seus próprios escríptores ridícularísavam.

Vejam-se Marcial e Petronio, Juvenal, Suetonio, cte.

Só as mulheres honestas logram prevenir uma multidão de desordens,

inevitáveis sem cilas. Tudo falia a seu favor.

Elias téem a graça, cousa muito mais provocante do que a hclleza. Se

se tornassem mais sinceras, mais ternas, menos levianas e garridas, mais sen-

síveis, tudo submctteriam ao encanto invencível d'esscs tbcsouros, destinados

pela natureza a caplivarcm-nos! . .

.

l>ever-lhes-biamos então, simultaneamente com uma verdadeira felicidade,

a honestidade dos nossos costumes.

As casas de prostituição, dispersas por vários pontos das cidades, fazem

nascer frequentemente cm certas mulheres o desejo e a occasião de se entre-

garem á libertinagem.

Eulre muitos exemplos que nos contou a este respeito um joven medico,

vou apresentar um, supprímíndo-lhe ainda assim os pormenores.

Um rapaz, estabelecido ha alguns annos n'uma cidade da província, veíu

procurar-me para irmos passeiar. Atravessámos juntos a ponte de S. . ., na oc-

casião em que passava a nosso lado uma mulher muito bonita, acompanhada

de um sujeito bem vestido, c que parecia estar na ll(M' da edade.

A belleza d'essa mulher impressionou-nos muito.

Á noite passámos defronte de um d'esses conventos de Vénus, que tanto



'148 HISTORIA

abundam na cidade. O meu amigo, que não era precisamenle um modello de

virtude e de hom senso, teve uma entrevista com a Álihadessa do proslibulo,

emquanlo eu esperava á porta. r)'alii a um momento, veiu ter commigo, e dis-

se-me quem era a mulher que eu tomava por uma sua conhecida. Declarou-mc

que era uma alcoviteira, que lhe preparava uma hoa aventura, accrescentando

que linha ainda n'essa noite de ir a sua casa. Fiz quanto pude para o dissua-

dir da empreza, e para lhe inspirar um juslo horror por tão infames espeluncas.

Mas, como o visse obstinado na sua resoluçrio, dei\ei-o e dirigi-me immedia-

tamenle para minha casa.

Seria meia nnile, quando vieram dizer-mc que estavam batendo á porta

com insistência. Mandei abrir, e dispunha-ine a vestir-me, quando vi entrar

no quarto o meu imprudente amigo, mas quão dillerente! Como havia mudado

em tão poucas horas! Estava transtornado, pallido, allliclo, abatido, podendo

apenas suster-se em pé. Fiquei admiradissimo de o vèr n'aquelle estado. Mi-

nistrei-lhe um cordeal, e mandei-o deitar na minha cama, para dormir e reco-

brar algumas forças.

Quando acordou, contou-me a sua aventura. Soube então com surpreza

que liavia passado a noite n'uma casa que me indicou, com a mesma mulher

que na véspera tanto havíamos admirado.

O meu projecto diminuiria a facilidade que encontram para os seus vo-

luptuosos desejos as mulheres, que se entregam a Ião vergonhosos extravios.

O mesmo rapaz de que acabo de fallar contava ao seu amigo que um
dia, ás cinco da tarde, seguira ao acaso uma velha a uma casa de prostituição.

Não tardou a descobrir que a rapariga que lhe apresentaram não perten-

cia á casa. Valeu-se de dilTerenles meios para a conhecer. Tendo-se-lhe propor-

cionado a occasião, viu-a sahir um dia de casa do seus pães, ás nove da ma-

niiã com um livro de orações na mão. Seguiu-a. Ella atravessou rapidamenlc

uma egreja, d'alli seguiu por uma pequena rua estreita e sombria, e entrou

finalmente em casa da velha.

O rapaz, a qm m me refiro, viu-a muitas outras vezes do mesmo modo,

mas não gosou aquella boa fortuna tanto tempo como .seria para desejar. Um
dia, em que, segundo o seu costume, passava na rua em que cila vivia, notou

que havia muitas carroagens á porta da casa.

As dez horas, viu-a sahir elegantemente vestida, e bella como um anjo,

com uma roròa de llores de laranjeira na cabeça. Onde iria? Ia jurar eterna

constância a um jovcn esposo, que parecia embriagado de prazer e ventura!

Dicis formosam, dicis te, fíassa, pnellam

;

Isl%id quod nnn esl dicere Tiussa solei.

Mar liai.

Esta menlira já não está em moda. As nossas raparigas nunca faliam de

si, hoje em dia!



DA PROSTITUIÇÃO I 5 í*

Nas casas de prosliUii^ão, reinam sempre as maiores desordens.

Cerlo individuo foi introduzido n"uma casa puhlica, por uma d'essas mu-

lheres que costumam allraliir os homens.

A sua ciiegada, havia muito ruido na casa, de maneira que o nosso ho-

mem viu-se na impossil)iiidado de se mostrar, o que, prudentemente, não de-

via fazer. Seguiu, portanto, o consellio da sua iniroduclora e retirou-sc a um

gabinete, cuja porta de vidraça dava para uma salla.

Alli, grande numero de lií)erlinos estavam agrupados em volta de duas ra-

parigas muito novas e muito bonitas, que elles tinham mandado despir com-

pletamente. Estavam amordaçadas. Esta cruel precaução suffocava-lhes os gemi-

dos. Supprimo outras circumstancias mais asquerosas : hasta dizer que aquel-

les devassos chegaram ao extremo de amordaçarem também a dona da casa e a

mulher que acabava de entrar, para evitarem que ellas gritassem por soccorro.

O individuo, que em tão má hora tinha ido áquella casa em procura de

prazer, estremeceu de horror. Viu cousas monstruosas e degradantes 1. .

.

Finalmente, cessou aquelle cruel espectáculo, mas, antes de sahirem, os

devassos praticaram a crueldade de picarem com as espadas as desgraçadas,

que estavam assim á sua mercê.

Ellas, coitadas, não podiam gritar, mas ouvia-se um g.-mido surdo, um
gemido horrível! As lagrimas corriam-lhes em abundância ao longo das faces,

misturando-se com as gotas do sangue que derramavam 1

Poderia escrever-se extensamente, a respeito da faculdade de amar sem

descanço, seja a um objecto seja a outro, faculdade particular á espécie hu-

mana.

Para aquelle que considera o amor como um bálsamo consolador, desti-

nado a siiavisar as nossas penas, a paixão assim chamada é decerto o mais

precioso dom da divindade. O homem tem a desgraça de saber que hade mor-

rer, e tem mesmo o orgulho de crer que de todos os seres vivos c o único que

o sabe. Tem, portanto, duas necessidades a mais do que elles: viver cm so-

ciedade, porque a presença dos seus similhantes o distrahe, ao passo que o

seu exemplo o reanima e alenta: e ter além d'isto um sentimento que lhe der-

rame no coração a embriaguez, quando se vè obrigado a contar com elle.

A embriaguez natural do amor, mais viva que a do vinho e a da gloria,

faz desprezar a morte. O sentimento, as paixões mais violentas ou menos ra-

zoáveis, são-nos úteis e necessárias contra a nossa débil razão.

De quantos preservativos, de quantas compensações não precisaríamos,

se, por exemplo, podessemos ler no porvir!

Seria preciso que os nossos corpos tivessem uma constituição mais ro-

busta, que os vegetaes e os outros alimentos destinados a conservar a vida

tivessem substancias mais poderosas, que todo o systema da natureza mudasse;

n'uma palavra, que o nosso globo não fosse como é, nem estivesse onde está,

e que nós mesmos fossemos mais do que homens. D'outro modo, o choque das

paixões necessárias para o equilíbrio destruiria os nossos órgãos.
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«Os nossos conhecimentos são Ião limitados!» Dizem ainda os liomens mais

sábios,, emquanto que um grosseiro camponez julga os seus tão extensos quanto

podem sei-o. Islo succcde, porque os primeiros cnconlram-se muito acima da

sua esphera, e os últimos dentro d'ella. O camponez é uma crcanç^a no fundo

de um valie, julgando estar vendo todo o universo, e que as coliinas tocam as

nuvens. O saljio é um homem, coliocado no cume dos Alpes, que descobre uns

horisontes immensos, e que se irrita da fraqueza dos seus órgãos, que não lhe

deixam senão lobrigar o que tanto desejaria vèr.

Qual dos dois é o mais feliz? A razão diz-nõs que o camponez.

Hn uma questão grave, saber se o modo de vida nas nações civilisadas

desenvolveu a faculdade de amar. S2 as leis do pudor, as graças que os

adornos e atavios accrescentam á belle/a das mulheres, a succulencia dos ali-

mentos, e outra causas ainda, tornaram continua esta faculdade.

Eu creio que sim. Lm philosopho celebre examina, na sua Ilisíoria Na-

tural, a causa porque o amor faz a ventura de todos os seres e a desgraça do

homem. E accrescenta :

«Na paixão humana, só o physico vale alguma cousa; o moral não vale

nada.»

Este philosopho, pretendendo que o moral nada influe no prazer physico,

argumenta contra a experiência. A moral do amor não é mais do que uma

illusão, bem sabemos; mas essa illusão não destroe a vivacidade do prazer. O

que cUe quiz dizer, por certo, foi que a parle moral do amor é a causa de todos

os nossos males.

Concluamos de tudo isto:

Que, se os conhecimentos superiores á razão não nos promettessem uma

condição melhor, teríamos que nos queixar da natureza, que, aprcsentando-nos

seductoramente os prazeres, parece por outro lado alfastar-nos d'elles, graças

aos escolhos com que por toda a parte nos rodeia, collocando-nos, por assim

dizer, á beira de um precipício, entre a dòr e as privações.

Justifiquemos a natureza e o amor. Nem a primeira nem o segundo são

culpados. A desegualdadc é a única origem de todos os males. Os animaes,

perfeitamente eguacs entre si, amam sem preferencias. A juventude e a belleza

da forma nas fêmeas não accrescentam o menor grau de interes.se á aHeição

dos machos. Eslá averiguado, pelo conhecimento que temos dos costumes de

alguns indígenas da America, que o mesmo succedia aos primeiros homens.

Qualquer mulher era boa para elles. Algumas, por um sentimento próprio do

seu sexo, defendiam-se sempre um pouco, mas acabavam por se submctterem

aos seus vencedores.

Tudo se limitava então ao appettite dos sentidos, e o homem, longe de ga-

nhar com isso, perdia, pelo menos, as duas terças partes da sua felicidade.

Um sentimento mais doc*e, occulto na sua alma, fazia esforços por se des-

envolver, a belleza eslava destinada a fazel-o desabrochar.. .

Entre os infelizes seres humanos, que diflieilmenle encontram meios de

subsistência, taes .são por exemplo os habitantes da Califórnia, esta vantagem

não existe. Vénus e as Graças podem acariciar um rosto feminino, mas os olhos
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ardentes e inquietos, os peitos cobertos de pó, o rosto queimado pelo sol, e

desfigurado pela intempérie das estações, destroem todos os dons da formosura.

A belleza não devia ter começado a distinguir as mulheres, senão quando

o género liumano o julgou pecessario. Nasceu então essa ideia da preferencia,

que só muito tempo depois começou a conhecer-se com o nome de amor.

A escolha foi durante muito tempo o privilegio do homem. O sexo 11-

mido, contente de vêr n'aquelle a quem se entregava o seu defensor e o seu

appoio, não tinha inclinação; cumpria apenas um dever. Tranquilla espectadora

do combate entre- dois activos rivaes, e certa de ter um heroe por esposo, Di-

janira teria amado Acheloo, vencedor de Alcides.

As duas primeiras fontes de desegualdade entre os homens foram a reli-

gião e o heroísmo.

A deferência que houve para com os primeiros sacerdotes, como inter-

pretes dos deuses, converteu-se bem depressa em submissão. Os heroes ousa-

dos, injustos e preversos, terminaram a obra de degradação do género humano.

Recorrendo ao terror, obtiveram as mesmas homenagens que a persuasão fa-

zia tributar aos ministros da divindade.

Os que tiveram velleidades de resistir foram reduzidos á mais baixa con-

dição, foram feitos escravos, rdiegámos já ao ultimo grau da desegualdade.

Reinam as commodidades, a desproporção das fortunas é immensa. A belleza

brilha com a frescura do repouso, e com o esplendor que lhe emprestam os

enfeites e atavios.

O escravo, a quem de todas as vantagens do seu ser não ficou senão um
coração sensível, ao levantar os hombros encurvados, para en.xugar o suor que

lhe brota da fronte, vc a filha de um tyranno.

As Hòres da juventude afai'moseiam-l!ie o rosto. Emquanto o pobre es-

cravo a admira, ella deixa cahir sobre elle um olhar, signal expressivo da com-

paixão que lhe inspira.

O desgraçado abaixa os olhos, volta ao trabalho interrompido, mas a alma

lá lhe fica ferida por aquclle olhar da donzella. Arde em inúteis desejos. A fi-

lha do tyranno fez-lhe mais damno, que o próprio tyranno. A sua desgraça

é completa. .

.

Podem apreciar-se as consequências da desegualdade nos outros graus

da escala das fortunas, mas o mal chegou ao ultimo g-rau, quando as mulhe-

res se julgaram com o direito de escolher os seus possuidores, para os quacs

em tempos mais remotos a modéstia nem sequer lhes permittia erguer os olhos.

O homem foi então completamente desgraçado, e teve a culpa de um sen-

timento parecido ao que faz desejar as riquezas e as honras, todos essses bens

cuja posse é invejada, e cuja acquisição é diflicil.

Foi erro do amor? Foi uma falta da natureza?

Não!

Esta pretendida subordinação tão admirável de clas.ses e fortunas, tão

elogiada por vis aduladores, c a fonte de todo o dcsiquilibrio moral, (|uc se

nota na naturczi.

Ao terminar estas observações, torno a fallar dos animaes. Será certo
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que ellcs não lêem a menor previsão acerca da terrível ideia da morte? Não

me parece fácil determinar a extensão d'esta ideia, mas penso que o cuidado

de conservar a vida e a ideia da destruição são inseparáveis. Por isso, se os

animaes conhecem este perigo, se o evitam, c porque prevêem a morte, pelo

menos de uma maneira instantânea e confusa.

Se assim não fosse, d'onde proviriam os mugidos do touro, quando as

suas narinas farejam o sanigue de um animal da sua espécie, devorado pelas

feras? O que causaria ao cerdo aqueile excessivo terror, quando se approxima

de algum reptil venenoso, ou lhe fere os ouvidos o ribombo do trovão?

Os caçadores conhecem as astúcias, que inspira aos coelhos e ás lebres

o terror da morte. E muitas vezes tcnlio observado que o terror da ovelha em
presença do lobo é tal, que as suas pupillas se escurecem, e anda sem vèr du-

rante muitos minutos.

Os animaes são menos estúpidos do que geralmente pensamos, mas por

isso mesmo, são mais desgraçados do que muita gente cuida!. ..

Dizia-me ha dias um medico meu amigo:

— «Fui chamado a casa da #*», para ver uma rapariga formosíssima,

que eu já conhecia. I>isserara-me que estava perigosamente enferma. Suppuz

qué esta doença fosse uma das habituaes consequências do seu ollicio repu-

gnante. Encontrei-a n'um estado espantoso.

«Um homem, a quem ella acabava de fazer gosar os prazeres do amor,

queria obrigal-a a uma devassidão espantosa. Ella recusou, desesperadamente,

e o malvado torccu-Ihe os bicos dos peitos com tanta força, que a infeliz des-

maiou. nei\ando-a n'este estado sahiu da casa.

«Fil-a curar na minha presença pelo cirurgião, que desesperava da cura.

N'este estado encarreguei-me do curativo, e hoje acha-se quasi restabelecida.

«O mais feliz paia ella, em tudo isto, foi causar-lhc tal horror]esla aven-

tura, que facilmente consentiu cm saliir iraquella casa, para aprender um cili-

cio e morigerar-se, proposta que até então sempre recusara.»

Fallei, no texto, do desprezo que os homens lêem pelo bello sexo, por es-

tarem habituados a vèr mulheres sem pudor.

Uma menina bastante formosa, cujos pães eram muito das minhas rela-

ções, foi obrigada a casar com um homem, que tinha sido um grande libertino.

Elie era rico e a pobre menina era pobre. Foi mais um triste exemplo dos ca-

samentos levados a cabo sfimente com a mira no interesse ! O marido, não con-

tente de SC embriagar lodos os dias, voltou novamente á crápula.

Um dia, a esposa mandou um recado ao medico, meu amigo, de quem

lenho fallado varias vezes. O medico julgou-a indisposta e correu a visital-a.

Durante a visita, notou o facultativo ([uc ella eslava prestes a chorar, apesar

do esforço (jue fazia para se conter. Oueixava-sc apiMias de llatulcncias, de per-

turbações c de uma tristeza involuntária.
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O meu amigo empregou as maiores diligencias para a Iranquillisar, mas

bem depressa percebeu que todas as suas palavras não faziam senão augmen-

tar-llie as maguas. Como linha outras visitas a reclamarem os seus cuidados,

dispunlia-se a dei\al-a, quando ella lhe supplicou, com mil instancias, que

permanecesse na sua companhia até que seu marido regressasse.

O medico ficou tão surprehendido d'ai]uelle pedido, como já o fora cora

aquella tristeza inexplicável. Continuaram a faliar durante o resto do dia, sem

que ella deixasse escapar revelação alguma, que fizesse perceber a causa da

sua atllicção.

O marido chegou emfim, e não vinha só.

—«Oh! o infame!» exclamou a dama.

— «O que é, minha senhora?»

— «Sempre realisa a ameaç-a que me fez!. .

.

»

— «E que ameaça é essa?»

—«Senhor doutor, conheço bem a sua discrição c a honradez dos seus

sentimentos. . .

»

— «Falle, minha senhora, conte-me tudo I . . .

»

— «Rogo-lhe o favor de não sahir d'aqui!. . .»

Ao mesmo tempo, indicou ao meu amigo um gabinete, e pediu-lhe que

entrasse alli, quando chegasse a occasião de se retirar, accrescentando que

precisaria do seu auxilio durante a noite.

O medico aísim lh'o prometteu, embora ignorasse em que viria a parar

tudo aquillo.

>"'islo, appareceu o marido, acompanhado de uma rapariga, que apesar

de todo o seu impudor, era muito bonita.

O marido ficou surprehendido de ver alli o medico, mas, não obstante,

tractou-o com a máxima amabalidade, convidando-o para cear.

Sentaram-se á meza. A presença do facultativo evitou, durante a ceia, á

desgraçada esposa um milhão de mortificações, que o marido jurara fazer-lhe

sotTrer. Bebeu muito, e extranliou que o medico se tornasse tão sóbrio.

Quando viu que era tarde, o medico despediu-se, e sahiu da casa de

mesa, acompanhado da esposa do devasso, que o conduziu ao gabinete, segundo

fora combinado. Acabava o meu amigo de se installar alli, quando ouviu com

a maior surpreza e indignação que o marido ordenava a sua esposa que

prestasse os mais infames serviços á miserável que trouxera na sua companhia,

accrescentando que havia de assistir aos prazeres que ia gosar nos braços d'a-

quella desprezível rival! A pobre senhora obedecia, sem dar palavra, mas

quando seu indigno marido se metteu na cama com a outra, fugiu para o

quarto onde estava o medico, e alli passou a noite, apesar das ameaças do de-

vasso, e de todos os esforços que elie fez para arrombar a porta.

O medico teve de recorrer a todo o seu vigor para evitar que a porta

fosse arrombada. Por fim, o monstro desanimou e voltou para os braços da

mulher que trouxera comsigo para casa, e depois de se ter entregado a toda a

sua brutalidade, adormeceu por fim.

Foi n'essa occasião que o medico perguntou á pobre seniiora se aquellas

UlSTOAlA Dá PaoSTITUIGÃU. ToHO IV—F0I.HA M.
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scenas se repeliam com rrcquerieia, c porque não ia (|uei\ar-se a seus pães.

Eis o que elia respondeu

:

— «Pelo (|ue viu, eomprclienderá (|ue sou a mais desgraçada das muliíe-

res, e toilavia, não conhece ainda a exlensão do meu infortúnio. Meus pães,

que deviam consoiar-me e proteger-nic, de combinação com meu marido, são

os primeiros a rcpellir-me, apodando-me de calumniadora e de embusteira. Re-

cusam-se a certificar-se pelos próprios olhos da verdade do que tantas vezes

lhes tenho contado, e repetem a meu marido as queixas que, desesperada, lhes

vou fazer. E mais maltractada sou ainda por elle, quando isto succcde.

«Mas tudo isto não é ainda o peior. Meu marido, habituado a não lidar

senão com essas indignas crcaturas,que mercadejam com o pudor, exige de

mim (le|)ravações inauditas! A. noite passada tive também de encerrar-mc aqui

para fugir das suas obscenas perseguições. Esta manhã saliiu de casa, dizen-

do-me cora ironia que eu precisava ainda de lições, e que procuraria dar-mc

algumas, para me livrar de tolos escrúpulos. Além d'isto, que esta noite uma

mulher, mais complacente do que eu, occuparia o meu logar no leito conjugal.

«Sc não fosse a sua bondade, d(jutor, eu não teria outro recurso, senão

fugir d'esla casa para divagar ao acaso por essas ruas, se não quizessc ver-me

exposta a tudo quanto me tem feito soIlVer um homem tão depravado, como esse

lyranno, e a indigna crealura que o acompanha!. . .»

Tal foi a dolorosa narrativa da pidjre marlyr. De manhã, emquanio seu

marido dormia, o medico conduziu-a a casa da familia, e contou com as co-

res mais vivas o lerrivel destino d'aqueli:i desgraçada. A natureza despertou o

coração endurecido dos pães, e commoveram-se emfim com aquella exposição

verdadeiramente lastimosa. A infeliz esposa separou-sc do marido, e pouco de-

pois foi para um convento, onde uma dama respeitabilissima lhe consagrou

bem depressa um aflecto maternal.

Esta dolorosa historia faz lembrar os costumes, citados por Marfial, no

epigramma 105, do lih. xi.

Uxur vade foraí, aul moribu:^ uterc no.-ítris-,

Non ego sum Curius, nnn Numa, non Talius

:

Me jucunda juvant Iracliv per pocula nocles,

Tu properas polà sitrgere Irislis fií/iíré.

Tu teriebris gaiide-i : me liidere tesle lucernà,

Et juval adinissa rtiiiipere luce lalus.

Faseia, te, lunicwque, obscuraque pallia cekuU:

At mihi nulle satis nuda puclla jacet.

Ilasia me capiunt blandas imilata columbas:

Tu mihi das, ariír ijualia mane soles.

Nec motu dignaris opus, nen você jucare

Nec digilis : tamquam. thura merumquc pares.

Masturbabanlur Phrijgii posl oslia scroi

lleciores quoties sederat uxor cijuo

El qimmris llhaco slerlcnl, pudica sidrbal

lllic fcnchipe semper habcre, iiianuiii.

1'irJicare negas; dabal hoc Cornélia (iracho

lulia Pompeio, Porciai., lírule, tib
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Dnlcid Dartianit) )iiindum misccnle ministro

Pociila Juno fiiit pru llanyiiicile J loi.

Si te delectat gravitas, Lucrécia lato

Sis liccl uvjue die; Laida nocle volo.

Eslo (hi|)Io (jiiailro i]a viila casta, innocetilc e frii^'al dos anli^^os romanos

(' (la conilurta devassa c moiislriiosa dos lionicns do século de Nero, apresenla

um admirável eonlrasle, — o mais licencioso, (|uc a corrupção do coração hu-

mano podia produzir.

N'este epigramma, vè-se o abuso dos nomes mais illuslres, unido a atro-

zes blaspliemias contra os deuses.

A propósito do contagio venéreo, uma aventura:

Appro\imavamo-nos da capital, e iamos fatigadíssimos e cheios de tédio

pela lentidão da carroagem, quando entraram duas raparigas, bastante bonitas.

Uma teria vinte e quatro unnus, e a outra talvez meno^ dez do que a primeira,

mas muito mais vivacidade e audácia.

Conversei muito tempo com Mademoisellc Lebrun, era assim que a pe-

quena Angelina chamava a sua companiieira. Tudo quanto ella dizia era tão

sensato, que eu apreciava immensamenle a sua conversação.

Um 1'apaz, com quem travara relações durante a viagem, gostou muitís-

simo da pequena. Na primeira occasião favorável, coliíeu a rosa, mas encon-

trou espinhos. Pouco depois sentiu-os, e deplorava amargamente a sua sorte!

As prostitutas profanas da antiguidade, quer dizer, aquellas cuja prosti-

tuição não tinha motivos religiosos, formaram em todos os povos um estado

á parte. Designavam-sc-IIirs iiairros separados, onde podessem menos escan-

dalosamente exercer o seu infame commcreio.

As mulheres publicas, como lemos visto, despertaram durante muito

tempo, mesmo em França, a altenção dos governos. Havia sempre um certo

numero d'ellas nas cidades, que seguiam a corte c o exercito, com o nome de

corlezãs, ou rilialdas.

Joanna i, rainha de Nápoles e condessa de Provença, no famoso Esta-

tuto do logar publico da prostituição, dá á dona d'esse logar publico o titulo de

Ahbadessa das prostitutas da dita cidade. (')

Ua Míjtte-Messemé falia das cortezãs que faziam parte do séquito da corte

e acompanhavam também os exerciíos. Branlôme diz que no séquito do exer-

cito do duque de Alba, enviado a Flandres por Filippe ii contra os rebeldes.

(1) A paginas 17:í do Tomo II d'i;sta obra, damos na sua integra o ficlebro doni-

mento, a que se refere Reiif do la Bretonne, cxlraliiJo da traducção feita sobre o texto pro-

vençal por Aslriic.

.\lli dizemos tnmbem qnnos os fundamentos da aiitluMiticidade d'('sse impoitant(> e

eiirioso documento.
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iam quatrocentas cortezãs a carallo, hellas como princezas, além de nutras

oitocentas a pé, que também não eram más.

O que diz La Slolle c muito mais curioso, tanto mais que se relaciona

com as disposições de nuiilos dus artigos do meu projecto de regulamento, que

exigem a decência, mesmo no seio da lil)crtinagcm, tirando-lhc ainda de mais

a mais o (|uc ella tem de contrario á natureza, pir isso (|ue deixa a lii)erdade

da escolha, tanto á prostituta como ao homem (|ue a pretende.

Eis os veisos de La Motte:

Di'u.r (jaillnrdcs cnrnrlln:,

lie bien trnisccnl clícvaur, á Inul Ir mi)in>!, rom/i/cÍM,

Sous Insfjuch marcliaienl des femmes de plaisir.

Pnur sercir le premier qiii en avuil désir ;

1'ourvu, cela s'enlend, quil leiír fui agréable.

J'en trounais la faron si forl émerceillable,

Que pour le.t voir pn.tser, j'arrel(ii lonr/iieinent,

Ciinsidérant leur port, leur gruce et vêteinent,

Enriclii de couleur, sous mainle orfevrerie.

J'en remarquais bien lá quelqu'une assez jolie. .

.

Mais pi us que la blanclieur, le brim les acompagne.

Leurs iiionlures n'ilail de bestes de Brettigne.

Lune acait un cheval, et Vaulre lentement

Allail sur un mulet, oii sur une junienl:

Les harnois néantmoins, de la hounc Irainrinle

Siiiis leurs pieds, paraissaient de velours, rcluisante.

De linq ou six clinquans rouaus lout àlentour.

II les entrelenail qui voiilail toul le jour.

Mais avec un respecl píein de céréinonie

;

l.e '^liarisel major» leur lenail compagnie.

Or, ces dames avaient tons les soirs leur quarlier

Du marechal de camp, par la main du Fourier

;

FA n'eulon pas osé leur faire insolenre.

Toutefois "le Dua, las de telle nninigance,

Leur donna ce sujet de prendre iiieilleur parti:

Pour les malconlenler, moi-même 1'entendis

Crier publiquement de mes propres oreilles,

Et Dieu sail si cela leur déplut à merieille ! . -

Cesl quenlre elles ne fui pas une iju'osal

Itefaser désormais soldai qui la prial

De lui prèler sa cliambre à cinq sois par nuilé;

Tâchanl par ce moyeti les chasser de Varmée,

Qui lui serait aisé, à ce que Von disail.

lít cn avint ainsi, car leite se prisail

Autanl quaulrefois fU celle Corintliienne. . .

D'en aooir fail aitisi, le Duc fui eslimé

Dancuns lant seulement, des autres élanl blamé

;

El ceux qui admiraienl cn cela sa prudence,

Mléguaienl que c'étail faire une grande ojfense

El déplaisanle a bien, d'avoir incessamenl

Quanl el soi un lei train, de vice allecliemenl,

Apportanl à la fin, par un si grand scandale

Des gens les mieux vivanls la mine lolule.
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Oiactin en deLusail, seloti sn passion ;

Car ceiíx lá tfui lenaicnt conlrdire npininn

Ne iinilanl coiifesxer bontie eelte ordnnance,

Disaienl que le siildal se donnerail licence

De fincer dcsormaís par nu il passeriiil

Crlle í/uV( son dé.^th' resi.iler nessayerail,

Puiíí quií itvail perdii snn pluixir ordinuire,

A lui perutis liiticj teiiip^ rniiiuie lual nrressaire.

Mais pnur ce ({unn en dit, le Duc ne relrancha

San edil nullemenl, ele. ele...

Demos uma paraplirase dV'stes versos, que não mereceriam transcripção,

se não fossem os curiosos pormenores que fornecem á historia ila prostituição.

«Duas alegres companiiias de 300 cavalios, approximadamente, comple-

tas, apoz as quaes marchavam mulheres de prazer, para servirem o primeiro

que tivese desejos dVlias, se ellas estivessem para os aturar. Tão extraordiná-

rio me pareceu este caso, que estive durante muito tempo entretido a vèr des-

tilar aquelle batalhão de mulheres. Analysei o seu aspecto, a sua graça, os seus

trajos, de variadas cores e com bastantes jóias. Notei que alguma d'ellas eram

bonitas, mas havia muitas mais brancas do que morenas.

«Os seus corcéis não eram animaes da Bretanha;—umas iam a cavallo,

outras lentamente sobre um macho, e muitas ainda sobre pobres burritos. Em
todo o caso, os arnezes pareciam de velludo, sobre o qual brilhavam cinco ou

seis ouropéis, comidos em redor. Ouem queria passava o dia com ellas, mas

com um respeito cheio de ceremonia. O commissario-nuír, ou o preboste acom-

paiihava-as.

«Estas damas todas as noites eram alojadas, por ordem do aposenlador-

ni()r, e ninguém ousaria ser insolente com eilar.

«.\pesar d'isso, o duqne d'Alba, cansado de aturar tudo aquillo, ordenou-

Ihes que tomassem outro partido. Foi isto para as descontentar, eu mesmo o

ouvi com estes ouvidos, gritar publicamente, e Deus sabe quanto isto lhes des-

agradou.

«Ordenou que nenhuma d'ellas se atrevessse a recusar-se a qualquer

soldado que lhe pedisse emprestada a cama a razão de o soldos por toda a noite.

D'este modo procurava e\pulsal-as do exercito, o que seria fácil, segundo se

dizia, c assim succedeu, porque muitas resistiram, como succedeu áquella de

Corintho. . .

«Por esta resolução, o duque foi muito applaudido de alguns, e censu-

rado de outros. E os que, n'este caso, admiravam a sua prudência, allegavam

que era uma grande oíTensa feita a Deus, o ter assim incessantemente ante os

olhos um incitamento do vicio, ([ue vinha a causar, por fim, por meio de tão

grande escândalo, a ruina total das pessoas mais sãs.

«Cada qual fallava a tal respeito, segundo a sua paixão, porque os que

sustentavam a opinião confraria, não querendo julgar boa a ordem do duque,

diziam que os soldados, d'ahi avante, por onde quer que passassem, violenta-

riam as mulheres que tentassem resistir aos seus desejos, por terem perdido o
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seu prazer onlinarin, que lhes havia sido pcrmiltido, durante lanio lempo, como

um mal necessário. . .

«Mas, por mais que a este respeito dissessem, o duque não revogou o

seu ediclo de modo algum.. .»

A prostituição militar foi, pois, envilecida, e veio a ser por isso mesmo,

muitissimo mais perigosa.

.loão de Troycs, auctor da Chronira escai>(hdiis.n, diz que, a I i- de agosto

de lifi^j, chegaram a Paris 200 soldados de cavallaria, e logo apoz dles oiío

lilialdas, e um monge negro, seu confessor.

Bell(j ollicio, o de confessor daquellas mulheres!

Os vesiidos da.t prostituías encerradas no Harthenio» serão de hom i/oslo.

e cada qual vestir-se-ha como melhor lhe apjiroui^er.

É certo que o trajo dá ás mulheres mais de mi^tadc do valor que geral-

meiíle n'ellas enconlramos.

E o seu melhor bem. rs'unea se jjódc dizer que n'este ponto sejam ex-

cessivas. As suas graças naturaes, ou fictícias, augmenlam a nossa ventura e

os nossos prazeres.

Tirae á maior parte d'eilas o seu penteado elegante, o espartilho traidor,

os lindos sapatos, os cintos, as dores, que ficará?

Nem o mais honesto cidadão poderá ser inimigo d'esta espécie de luxo,

que tem por fiiii tornar mais encantadoí o hello sevo, mais próprio para dar

alegria aos nossos corações. Esta legitima voluptuosidade nasce de um terno

interesse, de um sentimento tão delicioso, como inexplicavi 1.

Tma pequena republica póJe promulgar leis sumptuárias, como disse um
sahio. l'()de impedir os seus cidadãos de se servirem de fazendas estrangeiras,

•Ml demasiado custosas. Piule oppòr-se ao estahelecimedlo d(! manufacturas, (|ue

eiiipregiicm imlividuos, mais dignos de se occujjarem irnulra oi-dem ile traba-

lhos. iVrá muita razão para proiuulgar esl.is medidas. . . .Mas uma miinarchia,

um esladi), onde as fortunas sfii necessariamente (ie uma graiidi' (iesegualJade,

tc;n necessidade do luxo, não (xkle passar sem elle.

A França não possue o melhor terreno do muinjo, mas, em compensa-

ção, c o paiz mais bello da terra. O i]ue é que lhe dá essa vantagem? O luxo,

o luxo, que leva os bens do rico ás mãos do artista o do operário!. .

.

O que é preciso evitar é (jue o hixo das cidades não temia a despovoar

as aldeias e as pequenas p )Voaeõ:!s, porcjue, n'este caso, oedilicio ficaria ariaii-

nado pela bise. Contanto, porém, que haja uma justa proporção, tudo irá bem.

O homem é o primeiro e o mais bello de todos os animaes, mas, repilo-o

agora, o homem, sem vestuários, sem adornos, pouco diferiria, ainda assim, na

íbima, dos mais feios animaes da creaçã). Diímasiado conhecido é tudo isto,

para que seja mister deter-me em maiores divagações.

Considero, portanto, tudo quanto adorna c aformoscia a espécie humana,

como uma cousa louvável e que é preciso estimular.

Oiiando enconiro no meu caminho um homem, ou uma mulher feia,
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que manifestam liavcrem lido um trabullio insano para disfarçarem, á força de

atavios e adornos, os injustos capririíos da natureza, ou a ruina dos annos,

agradeço-liies do fundo de alma aquella gari'idice.

Sinto-me verdadeiramente feliz, ((uando vejo esse sexo encantador, do

qual dependem o nosso prazer e a nossa ventura, aeoresccntar ás flores e ga-

las da sua juventude, um trajo elegante e de bom gosto, que realça e centu-

plica os encantos da sua formosura.

É preciso realmente ser-se dotado de um humor muito azedo, para cri-

ticar o género humano d'um entretenimento tão útil e tcão innorente!. . .

Sabe-se por experiência ([ue o homem é digno de lastima em todas as

suas edades. O ([ue annuneia o seu nascimento? Um grilo de dòr. Oual é a

companheira inseparável da sua infância? A fraqueza. Sàe da infância, e o que

o espera? 1'edagogos severos, ou tyrannos de outra espécie, que o atormentam

até aos 20 annos.

Esta edade é talvez a mais perigosa de todas. As paixões levantam-lhe

sob os passos mil precipícios terríveis. Se consegue evital-os, se t virtude co-

meça a illuminar-lhe a senda da vida, então a inveja vem denegril-o e perse-

guc-o implacável ate á velhice.

Como acaba? A chorar, causando compaixão, pela sua fraíjueza, desa-

bando, como um velho edifício arruinado pelo tempo.

Atrevei-vos, |)ois, censores injustos a tirar-lhe os seus bonecos c brin-

quedos! Deixae-o divertir-se, poucos momentos lhe restam já para conhecer

quanto é infeliz e miserável !. . .

Uma historia edificante:

Um honrado burguez de uma capital de provinda tinha uma filha, cuj >

rosto formosisssimo, e cuja intelligencia lhe davam direito a esperar um
esplendido futuro.

Uns amigos, que tinha em Paris, fizeram-lhe comprehcnder que a for-

mosa menina receberia uina educação muito mais conveniente n'um collegio

que elles conheciam, e pelo qual se responsabilisavam.

O pae, que não queria senão o progresso e o bem estar de sua lillia, con-

fiou em todas as promessas dos amigos, e a joven Lucília entrou no referido

collegio.

O estabelecimento era perfeitamente dirigido. As educandas estavam alli

sob a vigilância de uma directora tão sabia como prudente. Nenhuma das dis-

cípulas da casa podia sahir senão em companhia de seus pães, ou com alguma

pessoa por elles enviada, e isto mesmo S() depois de muilas indagações e es-

crúpulos.

Oiiem não havia de suppor a joven Lucília em plena segurança? Nin-

guém; tudo quanto a rodeava contribuía para robuslec<'r esta crença.

O (|ue a perdeu, porem? Uma piedade mal entendida, a devoção, uma
falsa e iiypwrila devoção.

O director espiritual do estabelecimento era um sacerdote muito estimá-

vel e muito respeitado, homem, quando muito, de quarenta annos, de rosto
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franco, sympalliico, e bonito mesmo, segundo muitas mulheres confessavam.

Tinha um caracter franco, alegre, insinuante e communicativo, e o seu

comportamento até áquella data fora verdadeiramente irreprehensivel, ou pelo

menos, se o não fora, o certo era que ninguém conhecera ainda o seu desre-

gramento. As apparencias nunca o haviam desmentido.

Já tive occasião de dizer que a joven Lucília era bonita, mas bonita a

valer, como os amores. Tmlia um d'esses roslinhos de anjo que seduzem logo

á primeira vez que se contemplam, e uns d'esses olhos que ninguém deve ar-

riscar-sc muito a filar, sob pena de enlouquecer de amor por elles.

A experiência da edade não havia dado ainda ao padre director a prudên-

cia reclamada pela sua espinhosa missão. Ver Lucilia, desejal-a, e conceber

logo alli o plano de triumphar da sua innocencia, custasse o que custasse, foi

tudo obra de um momento, e o resultado da primeira entrevista particular que

teve com a cândida menina.

D'ahi scguiu-se o abusar da confiança da inexperiente donzella e da es-

tima que todos lhe professavam no collegio.

Como conseguiu o infame os seus desejos? Nada lhe era mais fácil. Apo-

derou-se da sua vontade, e talvez até do seu coração, no tribunal da Peniten-

cia, onde lhe fez o pedido de o ir visitar á egreja, duas vezes por semana.

domo o collegio era defronte da egreja, Lucilia ia só. Durou isto dois ou

trez dias apenas. Em seguida o astuto libertino teve artes para a convencer que

devia ir a sua casa, em vez de ir á egreja, dando como pretexto o ter de lhe

fazer praticas muito mais extensas e transcendentes que as do confessionário.

Accrescentou que estas visitas deviam ser secretas, para não darem que fallar

ás suas companheiras, nem excitar a sua inveja.

Lucilia, lisongeada com esta preferencia que o santo homem lhe con-

cedia, não cabia em si de contentamento. Tinha apenas dezeseis annos, e era

mais innoeente n'esta edade do que o são ordinariamente aos doze annos as

raparigas educadas em Paris. Por isso, foi por muito tempo victima de infames

liberdades, sem comprehendei' nem a gravidade, nem sequer o caracter d'ellas.

O padre afinal levou mais longe a infâmia. Animado por aquelle êxito,

deshonrou-a completamente, e não obstante, Lucilia ficou tão innoeente como

de antes. A principio, não poude comprehender quaes seriam as consequências

do atlentado commettido pelo abominável seductor, mas quando se descobriu a

infâmia, quando lhe disseram o que tinha feito, quando chegou finalmente a

comprehender tudo, invadiu-llie a alma uma profunda desesperação!. . .

.A pobre menina (|ueria pôr termo á vida, mas algumas almas caritativas

procuraram suavisar-lhe os tormentos e as angustias, dizendo-lhe que era vi-

ctima innoeente d'aquella infâmia, e que ficara tão pura como antes de ser vi-

ctima do libidinoso miserável, porque a sua vontade e o seu coração não tinham

sido nem podiam ser cúmplices do monstro, cuja infâmia e depravação cila

poude finalmente apreciar!

Lslavam por acaso em Paris dois amigos de seu |)ae. Apenas Lucilia soube

da sua presença na grande cidaile, foi visilal-os, com permissão da din,'ctora.

Conlou-lhes tudo, desfeita cm lagrimas, n'um Ímpeto do seu profundo
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desespero. Elles ouviram-na liorrorisados, e (luizeram viiigal-a, assassinando o

miserável sacerdote. Era, porém, uma loucura, e, pensando melhor, resolve-

ram desistir do seu plano de vingan(,'a.

A pobre menina chorou amargamente a sua desgraça, e resolveu aban-

donar a sociedade, refugiando-se n'um convento. Seu pobre pac, que tinha fun-

dado n'aquella filha adorada toda a sua esperança, sem conhecer a causa d'a-

quella resolução de Lucilia, ficou consternadíssima.

O que significava renunciar ao mundo n'uma edade tão belia, quando tudo

lhe sorria? O ancião quiz conhecer a verdadeira causa, e parte para Paris.

Dirige-se ao coUegio, pergunta por sua filha, pede para a vèr, e final-

mente Lucilia apparece-lhe, mas em que deplorável estado ! Tremula, com os

olhos banhados de lagrimas, sem ousar levantal-os para o pae, sem ousar pro-

nunciar uma palavra, sequer, como se se sentisse culpada, como se ella tivesse

commettido aquella falta, ou fos.se complice d'ella, entregando-se inflammada

em volúpia ás caricias infames do padre!

O pobre pae abraçou-a, cobriu-a de beijos, e disse-lhe assombrado d'a-

quella extranha metamorphose:

— «Oh filha do meu coração! Filha adorada! Que tens tu ? Porque choras!»

Ella nada respondia.

— «Como! Vcs-me aqui ao pé de ti e choras! Choras por me vér, Lu-

cilia ! . . .

»

A pobre menina trazia na mão um carta, c sem dar palavra, entregou-a

ao alllicto pae.

O ancião lè-a rapidamente, empallidece, os joelhos dobram-se-lbe tré-

mulos, e cabe por terra! Soubera tudo, e aquella terrível noticia fora a sua

sentença de morte. No dia seguinte, era conduzido ao cemitério, vicliina de um
ataque cerebral.

Lucilia, que também havia perdido os sentidos, ao voltar a si, perguntou

por seu pae. Disseram-lhe a terrível verdade, e a pobre menina, meia louca

de angustia, pede que lhe deixem abraçar seu pae pela ultima vez. Concedem-

Ihe esta piedosa vontade, tão despedaçadores eram os seus soluços, tão commo-

ventes as suas supplicas! Chega ao pé do cadáver, corre a bcijal-o, e exclama:

— «Oh meu pae, meu desgraçado pae! Causei-te a morte... eu, tua

filha, a tud única esperança! Pae da minha alma! Ilecebe-me no teu seio . . .

e perdoa-me ! . . .

»

Ou fosse por haver tomado algum veneno, ou então pela violência da

sua dor, a pobre menina permaneceu por muito tempo abraçada ao cadáver

do auctor dos seus dias, sem fazer um movimento, ou dar um grito, sequer!

Ninguém a perturbou n'aquelle recolhimento do espirito, julgando que se-

ria um allivio a tamanha dòr. Ouando mais tarde, porém, quizcram arrancal-a

de junto do cadáver . . . encontraram outro cadáver !. .

.

Lucilia morrera de dòr

!

E o culpado? Esse continuou a ser muito feliz e muito respeitado. Chegou

á extrema velhice, gordo, anafado, e cheio de Iodas as honras, que a egrcja con-

cede aos seus ministros!. .

.
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Assim Icrmina Rcli[ de la Brelonne as noias do seu ['ornofiraplto.

O leitor lem agora todos os elementos para fazer a ai)recia(,'ão do projecto

do Parthenion, imaginado por este cscriptor. Não faremos novos commentarios

á sua ideia.

Hetif tinha boas intenções, muita experiência do assumpto a que consa-

grou as suas locubrações, e bastante oi'iginalidadc.

Mas fiii infeliz e perdeu completamente o seu tempo.

O 1'arlhetúoii não passa de uma extravagante utopia.



CAPITULO VI

SUMMARIO

De corao vae ser muito mais ilillicil e escabrosa a missão do liisloriaJor da prostitiiioão.—Uma (|uestãu bas-

l.antc rontroversa : Maria AnlonieUa loi ura niodelln de virtudes, ou uma raiiiba dissidula?—Quatro principes devas-

sos.— O eonile d'Artois.—A sua eduiMfão.— O libertino inlautil.—A cortezii Flora, sua primeira amante.— liiimpi-

menlo.— Uma vinpanea [irincipesca.— E<earii!alosa aventura. —De eomo o senbor de Sartiues sabia recompensar os

magistrados (|ue cumpriam o seu dever.—Enlèrmidade secreta do conde d'Artois. — Epii,'rararaas contra Luiz xv.—
Casamento do conde d'Artois.— Nascimento do duque d'Angoulème.— A Contat, actriz celebre.— A Uutbé.— Madc-

moiselle Lanjíc.— De como o conde d"Artois sabia def-udei'-se no campo da boura.—Desordens da i-aiuha Maria An-

tonietta, segundo ura livro conlemporaneo.— A rival de (jatbarina ile Medicis, de Margarida de Valois, de Messalina

e de Fredegonda.— Incestos.— Jogos lesbios.—.Memorias da condessa de la M itti*.- Suas relaçijes com a rainba.—

O

conde d'Arto:s parece eraendar-se.— Nascimento do duque de Berry.— O theatro da Monlausier.— Comedias obsce-

nas.— A raiidia representando o papel de Messalina.—O atbleta das orgias nocturnas.—Os amantes da rainha.—As

excursões ao Triauon.— O papel de Vilus.— A sentinella.— Luiz xvi conbece as aventuras escandalosas ila rainba.—

Um ejscandalo na Opera.— Duello do conde d'Artois e do dui|Ue de [íourbon. — A gravidez da rairdia.— Quem era o

pae do delpbim ?—Epigrammas.—A Dorvat.—A favorita da ramba.—Infâmias do Triauon.—O novo Adoois.—Escân-

dalos. —Liiiz XVI quer rejirimir sua esposa.— Intervenção de Maria Tbereza dAustria.— Carta do cardeal de Roban á

imperatriz.— Cirta de Maria Tbereza a sua lilha — O bello Fersenne.— Os dotes do conde d'Artois.— O dur|ue d'Or-

leans, bisneto do Regente —Seu pae.—Como aduqueza o enganava.—O cocbeiro, .=eu amante.—Nascimento do du-

(|ue d'Oileans.— O barão de Breteuil.—Uma estreia.—Madame Servieií.—Júlia.— Cruelilade do duiiue d'Orleans.—

Seu casamento.—O principa de Lamballe, denominado o príncipe xans iaííes. —l'lauos criminosos.—O duque de

Fitz-Jamcs.

'este ponto da historia, a nossa missão torna-se muito mais dif-

ficii e escabrosa. Tudo quanto se tem dito e escripto a respeito

da infeliz esposa do desgraçado monarcha, que tão duramente

expiou a bondade do seu caracter e a excessiva fraqueza do

seu animo, na praça da Revolução, é objecto de graves e im-

portantes controvérsias.

Na corte d'aquella épocba havia dois grandes partidos. Um, como era na-

tural, defendia e proclamava a innocencia e as virtudes de Maria Antonietta.

Do outro, surgiam a cada instante, canções, livros e pamphletos, que a puze-

ram ao nivel das prostitutas mais desaforadas e incorregiveis!

Temos aqui diante dos olhos um grande numero d'estas publicações, e

vamos extractar d'ellas o que mais relação tiver com o nosso assumpto.

O leitor quer certamente perguntar-nos qual o ponto de vista porque va-

mos encarar a questão... É diCTicil a resposta. No emtanto, diremos franca-

mente, que se é certo que não temos a pobre Maria Antonietta por um modello

de virtudes, ou por uma rainha digna e exemplar, o martyrio dos últimos an-

nos da sua vida, e a morte que soflVeu, apagaram amplamente todas as levian-

dades do seu mysterioso passado. Será este o prisma porque havemos de ana-

lysar os factos, o que não obsta, porém, a que, fieis historiadores, relatemos
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as loucuras, rjuc injusta ou merecidamente llie foram attrihuidas, salvando a

lé on incredulidade que possamos dar-llies, e que o leitor lhes dará também,

segundo lhe aprouver.

Sirva isto de indispensável preambulo, e depois delle, comecemos, se-

gundo o summario indica, a historiar a vida e os feitos de quatro príncipes

francczes, os mais famosos libertinos do seu tempo.

Carlos-Filippe, conde d'Art(iis, irmão do rei, nasceu em Versaillcs, a 9

de outubro d? 17-'>7, de Luiz, delphim de França, fallecido a 20 de dezembro

de 1765, e de Maria Josepha da Saxonia, í.iile.^ida delpbina viuva, a 1.3 de

março de 1 7(i7.

Educado no seio de uma còrtc depravada, onde a virtude passava por

ser uma quimera, e educado até por mulheres devassas e prevertidas, que lhe

applaudiam e excitavam as inclinações voluptuosas, como costumam fazer to-

dos os que se encarregam de dirigir a infância dos príncipes, o joven descen-

dente da casa de França balbuciava apenas, e já tartamudeava as phrases

obscenas que ouvia pronunciar aos que o rodeavam.

Esta gracinha do real pupillo excitava as gargalhadas e os applausos d'a-

quellas lúbricas aias, que consideravam tão abominável corrupção como im pre-

nuncio de magnificas disposições, e de um grande talento, que di, ;a M^cn-
volver-se um dia da maneira mais vantajosa. ' yí)

Seria inútil c prolixo detcrmo-nos em minuciosas particularidades, rela-

tivas á infância de Carlos-Filippe; diremos tão somente, que bem cedo se viu

brotar n'aquelle príncipe o gérmen de todos os vícios. Educado por mestres,

em tudo e por tudo, bem dignos da corte licenciosa de Versailles, ao chegar

aos quinze annus reunif ás suas disposições libertinas uma ignorância perfeita,

uma prcsumpção insupportavel e um orgulho desmedido.

O primeiro uso que fez da sua liberdade, apenas se viu livre dos seus

perceptores, foi correr aos braços de uma sacerdotisa de Priapo, chamada Flora,

que negociava com os seus encantos em casa da Gourdan.

A vil rameira, considerando-se muito feliz e muito lisongeada, por ver

nos seus b''aços um príncipe de sangue, consagrou-lhe um grande aflecto, e

chegou a contrahir dividas enorme,?, sob pretexto de alugar e mibilar no me-
lhor bairro de Paris uma casa digna de recebel-o.

Ao tomar a resolução de deixar a casa da (iourdan, Flora não achou

prudente fazer pagar nem um soldo ao seu amante, e isto para experimentar

a sua generosidade, de que começava a ter serias dcsconlianças. Depressa se

cançou, porém, delle, por ver que tinha de tractar com um avarento miserá-

vel, e rompeu abertamente, deixanJo-o muito envergonhado de se ver des-

pedido e despresado por uma prostituta, á qual julgara honrar, coneedendo-lhe

o seu amor.

Livre de novo, (larlos-Filippe começou a rellectir na baixeza e humilha-

ção (|ue acabava de sollrer da parte de Flora.

Depois de estar por muito tempo indeciso, a respeito do modo porque

havia de provar-lhe o seu grande e implacável resentunento, resolveu dirigir-se

a sua casa em companhia de alguns libertinos da còrle. Iam todos disfarçados.





o conde d'Artois e a cortczà Flora
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O seu intento era, apenas entrassem em casa da prostituta, atirarem-na pela

janclia fora. E escusado dizer que todos os devassos, a quem o príncipe deu

parte d'este projecto, o acceilaram com prazer e alvoroço.

No dia aprasado, apresentaram-se todos em casa de Flora, dispostos a

exercer nma vingança terrível.

A cortezã eslava, n'e.ssa occasião, sentada á meza, rodeada de uma turba

de adoradores, que tinha convidado para ceiar. Eram quasi todos fidalgos e bur-

guezes abastados, que ella procurava allraliir para fundar uma casa de jogo.

O príncipe foi annunciado com um nome supposto. A cortezã foi rece-

hel-o a uma salla, contigua áqucila cm que estavam os sens adoradores, e logo

que viu o príncipe, rcconlieceu-o immediatamente. Fingindo, no emianto, diri-

gir-se a um desconhecido, perguntou-lhe o que desejava, assim como os indi-

víduos que o acompanhavam. A sua única resposta foram injurias e pancadas.

Iam já atiral-a por uma das janellas, segundo tencionavam, quando aos gri-

tos da cortezã accudiram os convivas, que estavam na salla immediata.

Os convivas desembainharam as espadas, e permaneceram durante alguns

instantes ímmoveis, presenciando aquelles maus tractos, que os surprehendiam

e encoierísavam.

Carlos-Filippe e os seus companheiros, admirados da imprevista resistên-

cia, e um pouco assustados, fingiram haver-se enganado na casa, e descul-

pando-se, procuraram pagar todos os prejuisos que tivessem causado.

Os convivas de Flora, achando ignóbil e cobarde tal procedimento, toma-

ram-lhes o passo, e travaram uma lucta terrível, de estocadas, pauladas, sòc-

cos, o demónio. . . Parecia um combate de gladiadores, peio menos, por parte

dos defensores da cortezã.

Muitos dos companheiros de Carlos-Filippe cahiram por terra, e elle, es-

pectador da lucta, valentemente escondido n'um armário, escapou aos golpes

raortaes que choviam sobre os seus amigos. Foi descoberto afinal, e depois de

ter sido ultrajado, teve de pedir de joelhos, com o chapéu na mão e os olhos ba-

nhados em lagrimas, um perdão humilhante, para evitar o justo castigo que o

ameaçava.

Apesar d'isto, a bacchanal da casa de Flora attrahíra uma multidão con-

siderável de cidadãos de todas as classes, que cercavam a porta, pedindo soe-

corro. Appareceu então um commissario de policia, á frente de um grande numero

de esbirros, e decidido a capturar os combatentes. A esse tempo. Flora e todos

os que não tinham sido estropeados haviam fugido por uma escada secreta,

para evitarem as perseguições da policia. Só aquelles que as feridas haviam

inutilisado foram presos juntamente com o príncipe, e mettidos na cadeia, onde

deviam permanecer até que o juiz decidisse da sua sorte. O conde d'Artois,

n'esta conjunctura, mandou participar ao intendente de policia Sartínes tudo

quanto se havia passado, c o magistrado para ser agradável ao príncipe liber-

tino, mandou logo chamar á sua presença o commissario, e censurou-o aspe-

ramente por ter cumprido o seu dever, castigando os auetores de uma grave

desordem, que amotinara lodo o bairro a horas avançadas da noite. .

.

Esta aventura deu muito que fallar na corte e na cidade.
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Era de esperar que, depois d'ella, o prineipe rellectisse, e tractasse de

mudar de vida, mas não se arrependeu dos seus erros e loucuras, e pelo con-

trario, en(regou-se a novas desordens e excessos com um fçrandc numero de

proslitulas, que ciíeíiaram a communicar-ihe essa enfermidade vergonhosa, cu-

jos estragos tão espantosos e liorrivcis são na espécie humana.

Depois de haver propagado durante muitos mezes por todas as casas pu-

blicas de Paris o virus funesto, que lhe andava minando a evistencia, tracta-

ram na còrle de o fazer contrahir matrimonio.

Entre as propostas qne para este fim lhe foram feitas, o conde d'Artois

decidiu-se por iMademoiselle de Conde, de quem andava havia muito tempo

namorado. O intrigante (jhoiseul, a esse tempo ministro da guerra, pretendeu

que razões de alia politica exigiam que Carlos-Fdippe casasse com uma prin-

ceza estrangeira.

Luiz XV, que a principio approvara a escolha do conde dArtois, não tar-

dou a seguir os conselhos do seu ministro, e mandou pedir á corte da Sarde-

nha a mão da princczi Maria Tliereza de Sahoya, que a esse tempo tinha ape-

nas i7 annos. Depois das negociações ordinárias, lioou este enlace decidido.

O voluptuoso monarciía, conhecendo por experiência os funestos effeitos

dos prazeres desordenados, havia por mais de uma vez censurado o mau pro-

cedimento do príncipe, e recommendou-lhe que tractasse quanto antes da sua

saúde.

Teria I-uiz xv auctoridade para dar estes conselhos? O povo era de pa-

recer que não, segundo se vè dos epigrammas, que vamos n'este legar repro-

duzir:

Epit.^phio no deiunto uei

Terininant ses honteu.r deslins,

Louis a fini sa carrière :

1'leurez cnqiiins, pleurez piilains.

I oj/s arez perJu volre père.

Outro

Ci-gíl l.ouis, re paiirre roi.

O» dil. qii'il fui hon : mais, ti quni ?

Outro

Vemhaumer, serail neressuirr,

ITune charogne il a Vodeur

:

Mais Vouvrir? Hon! F.lil pourqu^i (aire?

Siir de n'y pas Irnurer du crur .'

Fosse como fos.se, o príncipe impressionou -.se, e tratou de fazer os re-

médios necessários, para poder entrar sem receio no leito conjugal.

Olehrou-se o casamento, mas pouco depois, Maria Thereza chorava

amargamente o seu destino, que a impcilira a unir-se áquellc impenitente li-

bertino.
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Made muita gente imaginar que, pelo menos durante os primeiros mezes

do seu matrimonio, o conde d'Artois interrompesse as suas loucuras, amasse

sua esposa, ou pelo menos apparentasse que a amava. Enganam-se. Apesar do

casamento, nem por isso deixou de frequentar todas as prostitutas, onde se en-

tregava aos mais escandalosos excessos, dando-se immoderadamcnte á bebida

de licores fortes e irritantes, na companbia dos libertinos que não o deixavam

um instante.

Depois d'estas orgias, voltava para junto da esposa, e ia saciar n'ella os

seus lúbricos e desregrados appetites.

Qualquer outra mulher não teria querido sottrer o contacto de um liber-

tino d'aquella espécie, e por conseguinte teria rompido com elle, mas a pobre

Maria Tbereza não fazia assim: contentava-se em fazer a seu marido as mais

ternas e inúteis censuras a respeito do seu mau procedimento, e para vér se o

attrahia, procurava dar-lhe, embora em vão, provas do amor mais sincero e da

mais constante fidelidade.

Estavam casados havia vinte e um mezes, tendo a pobre princeza sotTrido

sem a mais insignilicante queixa, os maiores pesares, quando veio á luz, a (i

de agosto de no-l um fiiho, que recebeu os nomes de Luiz-Antonio, e o titulo

de duque d'Augouième.

Havia muito quem esperasse (|ue o nascimento d'este filho puzesse termo

aos escândalos de Carlos-Filippe : que o príncipe, chamado pela natureza ao

cumprimento dos deveres mais sagrados, se envergonharia de ter esquecido,

durante tanto tempo, a nobreza do seu nascimento e o cumprimento das obri-

gações que esse nascimento lhe impunha.

Mas qual! O prini;ipe tornou-se cada vez mais libertino, e fez de novo

correr as lagrimas da triste consorte, bem digna de melhor sorte.

A monotonia dos prazeres conjugaes torna-os bem depressa insípidos

para uma alma corrompida, e por isso mesmo incapaz de conhecer o valor da

virtude, e de experimentar essas sensações deliciosas, que tornam a existência

agradável ao homem, que sabe dar uma boa direcção aos seus desejos.

Artois achava insupportavel uma união, que bastaria para o tornar feliz,

se fosse menos libertino.

A Contat, uma actriz celebre, recebeu o encargo de distrahil-o daquelle

tédio pelo leito conjugal.

A actriz não o amava, mas fingia amal-o, e chegou a ser publicamente

sua amante. Não tardou, porém, a illustre cómica a conhecer o fraco do prín-

cipe, uma repugnante avareza, e para a vencer recorreu a um grande meio

—

a embriaguez. Assim, para lhe arrancar sommas enormes, que fazia? Embria-

gava-o com vinho e licores. Além disso, prestava-se sempre aos seus capri-

chos mais depravados, aos seus desejos mais vis e repugnantes, e conseguiu

apanhar-lhe dinheiro. O príncipe, por causa d'ella, contrahiu dividas enormes,

que está claro, não esperava ter de pagar em sua vida.

Não fazia mais do que imitar o louvável costume dos outros príncipes, que

mandavam atirar os credores pela janella, quando os pobres homens iam humil-

demente pedir o pagamento do que se lhes devia!. .

.
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Havia um anno que duravam as relações do prineipe com r. Contai, e

nem por isso o libertino ineorregivel deivava de visitar todas as prostitutas de

Paris, e de se entregar aos mais escandalosos excessos.

Succedeu, porém, a actriz apparecer gravida, sem saber lá muito bem
a quem devia attribuir aquelle percalço. Tractou logo de lançar as culpas ao

conde d'Artois, pedindo por esse motivo os auxilies pecuniários convenientes á

sua melindrosa situação.

Imaginam talvez que o primeiro cuidado de Carlos-Filippe, ao saber esta

noticia, foi correr para junto da sua amante e dar- lhe principescamente tudo

quanto o seu estado requeria I Enganam-se. O conde d'Artois recebeu a nova

da sua paternidade com grande sangue-frio, e limitou a sua generosidade a

dar á amante setenta e duas libras!. ..

A actriz, indignada com aquelle procedimento tão pouco generoso, mos-

trou- se mais fidalga e mais generosa do que o príncipe. Não lhe fez a minima
censura; devolveu-lhe todos os presentes que d'elle havia recebido, e prohi-

biu-lhe expressamente que tornasse a pòr os pés em sua casa.

Saliiu, portanto, Carlos-Filippe dos braços da Contai, e foi parar aos da

Duthé, de quem já falíamos n'outro logar. Esta cortezã, actriz lambem, aca-

bava de abandonar milord d'Aigremont, depois de o haver arruinado, sem lhe

deixar recurso algum. Imaginou poder fazer o mesmo com o conde d'Artois,

mas foi ludibriada na sua esperança. O conde, depois de ter sido repudiado

pela Conlat, como já o tinha sido pela Flora, fizera serias reílcxões a respeito

das dividas que se vira obrigado a contrahir apesar da sua avareza, e resol-

veu desde então limitar as suas despezas com as mulheres, a simples partidas

de prazer, pouco dispendiosas.

Apresentou-se, portanto, em casa da sua amante como um simples par-

ticular, quando ella esperava vcl-o chegar com a pompa necessária ao irmão

de um dos reis mais poderosos da Europa.

A actriz julgou que lhe convinha dissimular, e assim fez. Imaginou que

fazendo o papel de altiva e virtuosa, mostrando-se diflicil de vencer, e repre-

sentando emfim com perfeição todas as prendas e vantagens da mulher hon-

rada, irritaria a paixão do príncipe, e apenas conseguisse isto, lhe arrancaria

sommas consideráveis, presentes magníficos e até importantes rendimentos;

n'unia palavra que faria do príncipe a segunda edição de milord d'Aígremont.

Tal foi o plano de conducta que resolveu seguir com o conde d'Artois, e

seguiu-o á risca, durante alguns mezes, mas por fim cansou-se. Enfadou-se

da conquista de um homem, que não amava, e substituiu-o, sem lhe dar pa-

lavra por um arrematante de impostos. Este, a troco de muitos luízes de ouro,

conseguiu imniediatamente o que as mulheres chamam modestamente os seus

favores, como se a vantagem de conhecer uma mulher ([ue nus agrada, de pos-

suir-llie o coração, de gosar com ella esses intensíssimos c invejados praze.res

do amor, que a mulher sabe ainda sentir melhor do (|ue nós, como se essa

vantagem não fosse reciproca!...

A Duthé ganhava muito dinheiro no Ihealro, além (Cisso recebia sommas

avultadíssimas do seu novo protector: não tardou, portanto, a passar uma vida
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faustosa. A sua carroagem era riquíssima, tinha cavallos suporiores aos da casa

real, dava ceias esplendidas, bailes e recepções nunca interrompidas. Tudo isto

não tardou a revelar a Carlos-Filippe um mysterio, que ella procurava occultar-llie

na esperança de o tornar um dia mais generoso.

Sabe ido-se ludibriado, o conde d'Artois censurou asperamente á actriz o

seu comportamento, chamou-llie infiel, perjura, e prodigalisou-Ilie as mais vio-

lentas injurias. E que resultado tirou d'isto no animo da cómica? Inspirar-lhe

somente repugnância, aversão e desprezo I. . .

Não tardou a perceber a violência e repugnância com que ella estava na

sua presença, e o constrangimento com que recebia os seus aflfagos e caricias.

Profundamente humilhado com similhante desprezo, comprehendeu que nunca

poderia ser o amante preferido d'aquella mulher, e resolveu abandonal-a, sem

pretender vingar-se, como de outras vezes. A aventura de Flora fizera-lhe

conhecer o perigo de rompimentos ruidosos.

Facilmente se consolou a actriz de perda tão insignificante, e não tardou

a esquecer completamente Carlos-Filippe.

Durante alguns mezes, amores passageiros occuparam o príncipe. Não

tardou, porém, a apaixonar-se por outra actriz. O theatro seduzia-o. A nova

cómica chamava-se Mademoiselle Lange. Furioso de nunca até então haver

sido amado das mulheres que tivera por amantes, resolveu fazer nascer o amor

por meio de liberalidades, e deu á Lange alguns presentes de jóias.

Estes presentes, a principio, fizeram-no supportar, e durante anno e

meio a actriz demonstrou-lhe um amor que não sentia. Mas, como ninguém

pôde dissimular por muito tempo o seu caracter, um avarento não pode fin-

gir generosidade, senão por alguns mezes, e o conde d'Artois não tardou a

mostrar o que era. Então a Lange procurou um ensejo qualquer de se livrar

de um jugo, que sempre lhe havia parecido odioso, e substituiu-o por um jo-

ven fidalgo, que não tardou a fazer sombra a Carlos-Filippe.

O príncipe ficou desesperado, e julgou conveniente intimidar o seu ri-

val, e para esse fim, mandou-lhe dizer que lhe prohihia expressamente o appa-

recer em casa da Lange.

O novo amante tinha toda a altivez de um homem livre, e a força de um
Hercules. Recebeu de muito má sombra a mensagem e o mensageiro, e alguns

dias depois foi procurar o conde d'Artois, a quem pediu contas do insulto que

lhe fizera.

Carlos-Filippe ouviu o desafio com esse tom de superioridade e de bra-

vura, que os cobardes sabem figir admiravelmente, porque esperava que a sua

altitude intimidaria muito melhor o mancebo, do que as ameaças do seu emmis-

sario.

Mas o seu rival, longe de se assustar com as fanfarronadas do homem
que desprezava, desafiou-o para um duello, e combinou logo alli o local e a hora

do encontro, porque o conde d'Arlois, vendo que não podia retroceder, julgou

necessário manifestar coragem e sangue-frio.

Acceitou, portanto, o duello, e prometteu, como já dissemos, estar no dia

seguinte no local aprazado.

HisToaiA DA PKosTirniçiu. ToKO ly—Folha 22.
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No dia seguinte, o moço fidalgo lá estava, disposto a dar uma boa licção

a Carlos- Filippe, mas ... o príncipe não appareceu !

Fez mais ainda, deu outras provas da sua cobardia e da baixeza do seu

caracter. Foi dar parte do desafio ao intendente de policia, e o seu rival foi

encerrado na Bastilha, onde morreu na ílòr da edade, proferindo entre horrí-

veis imprecações o nome do cobarde, que lhe preparara tão traiçoeiramente esta

cruel vingança.

Algum tempo depois d'este acontecimento, a 6 de agosto de 1776, a con-

dessa deu á luz uma menina, e desde o dia deste nascimento, o pae pareceu

compenetrado dos seus erros, e disposto a viver em boa paz e harmonia com

sua esposa.

Luiz XVI, do qual diremos de passagem, que teve sempre uma conducta

regular, fez ao príncipe os mais rasgados cumprimentos pela sua mudança de

vida, tendo a nimia boa fé de suppor que seu irmão renunciara para sempre

á sua conducta desregrada. Engano! Se Carlos-Filippe se mostrava assim dis-

posto a penitenciar-se dos seus erros, era porque o esfalfamento total a que

os excessos o haviam levado, lhe tirara a possibilidade de se entregar nova-

mente a elles.

Este bom comportamento involuntário durou cerca de IS mezes, despois

dos quaes, tornou a ser pac, a 24 de janeiro. O novo príncipe foi baplisado

em Versailles, e puzeram-lhe os nomes de Carlos-Fernando, sendo-lhe conce-

dido o titulo de duque de Berr).

Digamos agora alguma cousa a respeito da rainha, que vae representar

um papel importante na historia dos escândalos e torpezas do conde d'Artois,

O livro, d'onde temos extrahido muitos d'estes escândalos, diz a respeito

de Maria-Antonietta o que vae ler-se. Deixamos ao critério do leitor o tomar

as informações que vamos dar-lhe, escudados na aucloridade de um contem-

peraneo, ou como ouro de lei, ou como veneno da calumnia.

Eis as palavras a que nos referimos.

«Não podemos dizer de Maria-Antonietta o que dizemos de Luiz xvi. A

rainha, que podia dignamente occupar um logar ao lado da Medicis, de Mar-

garida de Yalois, de Messalina, de Fredegonda, e de muitas outras rainhas e

princezas, das quaes a historia nos conta anecdotas tão extranhas como curio-

sas, ama cubiçosamentc o dinheiro, serve-se d'elle para as suas vinganças, e

passa em intrigas a sua turbulenta existência.

«Homens e mulheres tudo lhe serve. E conhecida a sua aventura escan-

dalosa com o conde d'Artois, e as suas relações anti-physicas com as duque-

zas de Saint-Magnin e de Corsé, com a condessa de Mailly e muitas outras,

taes como a condessa de Poiastran, a princeza de Lamballe, a condessa de Po-

lignac, a condessa de la Motte, e Bcrlin, slia modista, asquerosa e repugnante

crcalura, cujas dividas foram tantas vezes pagas pela rainha.

«Toda a França está ainda indignada da maneira odiosa como aquella

preversa rainha sacrificou a desgraçada la Motte, depois de lhe haver coberto

de ardentes beijos todas as partes do corpo.

«Leiam-se as memorias d'aquella aventureira. Alli se verá que o car-
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deal de Rohan lhe foi annunciar um dia que a rainiia gostava d'ella, que a

achava formosa e elegante. Além d'isso recehru um bilhete das mãos de Ma-
demoiselle Dorvat, uma das mulheres de sua raagestade. Esse bilhete continha

a ordem de se apresentar das onze para a meia noite, no pequeno Trianon.

«A condessa diz nas suas memorias:

«Fui pontual á hora marcada, e fui introduzida no gabinete da rainha

pela Dorvat. Alli, não tardei a ter uma extensa explicação do que o cardeal

quizera dar-me a entender, ao fallar-me de elegância e formosura. . .

«.lulguei-me a mais feliz das mulheres. Sua magestade terminou a nossa

longa entrevista, fazendo ostentação da sua munificência. l)eu-me uma car-

teira, contendo 10:000 libras, em bilhetes do thesnuro. As suas ultimas pala-

vras foram : Tornaremos a ner-nos. Ellectivamcnte, tornamos a ver-nos, du-

rante muitas horas, e sempre do mesmo modo.

«Esta confissão alllige-me a alma, opprime-me o coração, e a penna

cahe-me dos dedos! . .

.

«Oh minha augusta soberana! É a vossa magestade que me dirijo! Re-

corde vossa magestade esses momentos de embriaguez, que apenas me atrevo

a resumir, recorde vossa magestade os togares onde elles se passaram e os

togares em que os estou expiando! Por grande que seja o desprezo com que se

dignou tractar-me, nem por isso deixará de encontrar no fundo da sua alma

uma grande verdade, e é que n'esses momentos vossa magestade me elevou á

sua altura, e foi debalde então que se despojou da sua grandeza. N 'esses mes-

mos momentos de abandono a reconheci: ella me disse:— «É a deusa Flora que

se diverte com uma humilde Horinha!»

«Vossa magestade sabe que tanto no primeiro dia, como nos outros que

se seguiram, nunca me afastei do carinhoso respeito, que a minha rainha era

a primeira a ccnsurar-me.

«E é esta desgraçada, que simplesmente a approximação dos lábios de

vossa magestade no seu corpo devia tornar srgrada, esta mulher, honrada pela

rainha com o titulo de sua amiga, é esta a pobre Valois, que vossa magestade

abandonou, entregando-a nas mãos dos... Direi dos carrascos?

«Oh não, não! Devo poupar a vossa magestade tão horríveis ideias!»

«Ninguém ignora de que maneira a desgraçada Valois de la Motte foi sa-

crificada, depois do roubo do collar feito a Maria-.4ntonietta.» (')

O auctor dos Ensaios históricos a respeito da vida de Maria-Antonietta

d'Áustria, rainha de Franra, diz que Luiz xvi tinha um rosto antipathico. A

respeito do outro irmão, diz :

«IMonsieur é altivo, vão e duro, politico sem talento, feio, egoísta, zeloso

da celebridade que não custa a adquirir. A sua constituição annuncia que não

chegará a velho. O seu engenho não promette grandes cousas. Falia de tudo,

porque tem uma memoria prodigiosa, mas não aprofunda cousa alguma. En-

cerra-se no seu gabinete para fingir que se entrega ao estudo durante algumas

horas, a fim de adquirir alguns conhecimentos úteis, mas realmente não se

0) Adiante contaremos a historia do famoso collar da rainha.
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occupa senão de tolices, ou de fazer um diário politico dos acontecimentos da

monarcliia c de tudo quanio aprende dos pândegos e devassos que redigem a

Gazela da cárie e da cidade.

«Tassa horas inteiras a contemplar os seus diamanles, e ama-os com de-

lírio. Compra-os com usura e accumula-os, como um avarento enthesoura as

moedas de ouro e de prata, para se por deante d'ellas a adoral-as.»

Por este tempo a Montausier, directora do theatro de Versatlies, transpor-

tado para Paris, depois da Revolução, dispunlia-se a declarar-se em quebra,

depois de haver contrahido mais de um milhão de dividas. .4 rainha, que gos-

tava muito d'ella, pagou-as, e tez construir em casa d'esta bella rapariga um thea-

tro, onde ia de noite, para assistir á representação de comedias obscenas, taescomo

a Condessa d'Olona e Messalina, em que ella representava o papel de protogonista

.

Nofara-se que já, quando delphina, dera mostras de querer attrahir o

conde d'Artois, cujas palavras obscenas e rosto menos anlipalhico que o de

seus irmãos lhe agradavam em extremo.

(Juando morreu Luiz xv, a rainha demonstrou um gosto particular por

Carlos-Filippe, cuja intimidade com o du(|ue de Cdiartres, dahi a pouco du-

que d'Orleans, homem sem costumes, e sem vergonha, do qual havemos de

fallar, dava todos os dias aventuras escandalosas, que eram o assumpto obrigado

de todas as pessoas ociosas da capital.

Maria-Anfonietta escolheu-o para lhe servir de athleta nas orgias noctur-

nas em casa da Montausier.

Dillon, Coigny, \andreuil, e alguns outros personagens obscuros, haviam

successivamente acalmado o ardor sensual da rainha, mas Maria-.4ntonietta não

se satisfazia com tão pouco, e por isso tractou de lhes dar o conde d'Artois

por successor.

O príncipe, que a rainha julgara a principio incapaz de reflexão, receiou

bastante aquella intimidade, porque não queria que ella o dominasse. No

emtanio, a alTeição dos prazeres que notou em sua cunhada, a habilidade pouco

vulgar com que sabia allrcllar ao carro das suas loucuras todos os homens que

julgava vigorosos, bem depressa fizeram esquecer a (Carlos-Filippe as suas re-

flexões.

Fez com cila algumas excursões ao Trianon, sem que a corte desse por

tal, acompanhando-a também muitas vezes a casa da Montausier, e n'aquel!as

sessões nocturnas de orgia, cuja narrativa horrorisaria ainda os maiores liber-

tinos, o conde fazia o infame papel de Vilus, emijuanto ([ue um guarda do rei,

a quem pouco depois se fez desapparecer, fazia o papel de Malricius. A rainha

fazia o papel de Messalina! Representavam uma comedia, que tinha este titulo.

Voltavam ambos, certa noite, de uma d'aquellas orgias no trajo mais in-

decente, e disj)unham-sc a entrar no palácio, mas a senlinella impediu-lhes a

passagem, fingindo não os conhecer. Os dois amantes disseram quem eram,

mas ainda assim, o soldado cmbargou-lhes o passo, dizendo que fora el-rei quem

pessoalmente lhe dera aquella ordem, e persistiu em não os deixar entrar.

Recorreram em vão ás ameaças, e depois d'cllas ás promessas, sem que

podesscm obter cousa alguma.
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O conde (l'Arlois praguejava como um carreiro, mas por lim viu-sc obri-

gado em companhia ile sua bella cuniiada a vollar ao Iheatro publico da Mon-

tausier, onde conseguiram entrar nos seus aposenlos pela galei'ia (|ue commu-

nicava com o palácio.

No dia seguinte, a rainha, que durante Ioda a noiie estivera ruminando

mil projectos de vingança contra a sentinella, que de tal modo lhe havia recu-

sado a entrada no palácio, foi queixar-se ao rei, e pediu-ihe o castigo do mi-

litar, pretextando que lhe faltara ao respeito da maneira mais indigna.

O rei ouviu-a com um silencio desdenhoso, com aquelle desdém, que

tanto a humilhava, e respondeu por fim, que fora elle próprio quem dera aquella

ordem á sentinella. Sua mageslade accrescentou que desejava que toda a gente

estivesse deitada no palácio, quando elle dormia. .Maria-Antonietta mordeu os

lábios c devorou aquella alTronta, mas alguns dias depois o infeliz soldado, que

a rainha queria castigar por haver cumprido o seu dever, desappareceu, e muita

gente foi de parecer que o pobre rapaz foi encerrado n'um dos calabouços da

Bastilha, ilonde não tornou a sahir.

El-rei não tardou a saber a aventura de sua mulher com seu irmão, e

censurou asperamente a este ultimo uma conducta, que dava logar aos sarcas-

mos mais injuriosos e aos epigrammas mais picantes.

O conde d'.\rtois procurou justificar-se, mas o excellente homem, a quem

Ião indignamente enganavam, impoz-lhe silencio, e ordenou-lhe que se alTas-

tasse da corte.

Pouco tempo depois, o príncipe partiu para Hespanha com o duque de

Bourbon, c na questão de (iibraltar não tardou a mostrar bem o que era, um
cobarde, voltando deshonrado, depois de uma ausência, que durou três mezes

!

Apenas chegado a França, retomou novamente o seu antigo modo de vida,

reatando também as suas relações com a rainha, a qual, mais desaforada do

que nunca, nem ao menos linha o cuidado de occullar a dupla libertinagem a

que se entregava.

Dissemos já que (^.arlos-Filippc era brusco, arrebatado, brutal e grosseiro,

sobretudo com as mulheres. Não tardou em dar á duqueza de Bourbon uma
prova da cobardia, de que tão tristes documentos apresentara em (Iibraltar.

Esta princeza, cujo talento e sensibilidade são conhecidos, achava-se um
dia no baile da Opera. O conde d'.Artois andava a procurar uma rapariga, que

lhe tinha marcado uma entrevista.

A duqueza julgou que não seria grande indiscrição dar-lhe a entender

que o havia conhecido, e por isso deteve-o pelo braço, dizendo-lhe

:

—«Onde vaes, mascara? Teria muito prazer em fatiar comtigo um in-

stante.»

Estas palavras, que para outro qualquer homem seriara apenas uma ga-

lanteria, tornaram o conde furioso.

.\rrancou a mascara á duqueza, e deu-lhe depois no rosto um grande

numero de sôccos, que lhe fizeram correr abundantemente o sangue!. .

.

Esta aventura fez muito ruido na corte, mas não causou espanto a nin-

guém, porque era demasiado conhecida a brutalidade do príncipe.
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No cmtanto, o príncipe de Conde exigiu que seu filho vingasse simi-

iliante allVonla. O (Itique de Bourbon foi etíectivamente procurar o conde d'Ar-

tois, que depois de ter intrigado com o rei e com o velho ministro Maurepas,

para evitar um encontro com o duque, viu-se, não obstante, obrigado a bater-se

com elle no Fiosque de Bdonha, o que valeu a ambos um desterro curtis-

simo.

O desterro dos dois príncipes foi bem depressa esquecido pelas festas

brilhantíssimas, que d'ahi a pouco se realisaram, sob pretexto de que a filha

de Maria Thereza precisava de ruido e movimento.

Aquellas alegres diversões e as festas ininterrompidas de que a rainha

era a alma, uniram cada vez mais o conde d'Artois com sua incestuosa cu-

nhada, dissipando-lhe de lodo a inquietação pelos perigos de umas relações,

cujas consequências o príncipe tanto havia receiado.

O conde d'Artois mostrava pela condessa sua esposa uma desdenhosa in-

differença.

Por este tempo a rainha, que havia formado o plano de ficar gravida,

ficou-o etíectivamente. As damas da corte, os cortezãos, os jornalistas de França,

o povo inteiro emfim, preoccuparam-se immediatamente com este aconteci-

mento, cujo auctor não foi desconhecido para ninguém, porque todos julgavam

o rei incapaz de ser pae.

Maria-Antonietta foi acerbamente criticada pelas íribade.i, que até então a

haviam julgado unicamente entregue á paixão das mulheres, e nenhuma d'ellas

lhe perdoou o haver soflrido o contacto de um homem, apesar de cada mulher

d'aquella espécie ter um grande numero de amantes para variarem os seus

prazeres.

Esta gravidez, que alegrava tantas pessoas e sobretudo o bonacheirão do

monarcha, ao mesmo tempo que causava pesar a grande numero de mulhe-

res da corte e de políticos ambiciosos, trazia em grandes inquietações o seu

aiictor, que não conseguia occultal-as.

A rainha disse-lhe um dia :

— «Meu querido conde, o leu delphimzinho dá-me grandes pontapés no

ventre I »

O conde d'Artois praguejou como um carreiro, e respondeu a sua cunhada

uma espantosa obscenidade.

Maria-Antonietta deu finalmente á luz a 22 de outubro de 1781 um me-

nino, que recebeu o nome de Luiz-José-Xavier-Francisco.

Felicitações, ao que parecia, sinceras choveram de todas as partes, mas

os cultores da satyra também não perderam o en.sejo, que era deveras propi-

cio, e lançaram na corte uma nuvem de canções e deepigrammas verdadeira-

mente notáveis.

Escolheremos um, de tantos, que não será talvez o melhor, mas que, em

todo o caso, c o que mais se relaciona com o conde d'Artois, e com os seus

incestuosos amores.

Se o merecimento d'este epigramma não é grande, a sua má intenção é

bem clara e manifesta. Eil-o :





alaria Antonielta, rainha de França
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COUPLET

(Air de Joconde)

Ami, la nouvelle du jour

Se débile à celle heure :

Un dauphin parail à la cour

;

Si je mens, que je meure !

Si Luiiis parait vigoureux,

Ce nest pas de la sorte ;

DArtois a fail ce cotip heureux,

Ou Ic diable niemporle

!

E' caso averiguado que não ha maior inimigo do prazer do que a mono-

tonia. Apesar do desejo que linha de se limitar ao goso de sua cunhada, com

a qual esgotava Ioda a arte das posições, o seu amor pela inconstância foi

mais forte do que elle. Não recusava dar-lhe a miúdo vigorosos assaltos, mas

dedicava-se também a varias outras damas da corte, as quacs não deixavam

de dar a conhecer publicamente que tinham um amante de tão elevada gerar-

chia.

Maria-Antonietta não tardou a conhecer as inlidelidades do seu amante,

mas, não querendo fazer-lhe censuras que poderiam aflastal-o dos seus braços,

fingiu ignorar essas iníiJelidades, e indemnisou-se d'ellas com as caricias da

Dorvat, da qual já falíamos n'outro logar.

Esta r-jpariga era dotada de uma Ião excessiva complacência por sua

ama, que chegava a procurar-lhe outras mulheres, como por exemplo, a con-

dessa de la Motle, etc.

A Dorvat tinha uma physionomia interessante, era muito esbelta e tinha

um ar de lubricidade tal espalhado por toda a sua pessoa, que produziram na

rainha, ao conhecel-a, a. mais viva impressão. Não se fez, rogar para corres-

ponder facilmente á paixão com que a honrava a sua rainha. As suas arden-

tes caricias, as suas attitudes variadas, os seus convulsivos transportes no pra-

zer, fizeram-na bem depres.sa a favorita por excellencia.

N'aquella épocha a cArfe não tratava senão de festas. As corridas de ca-

vallos chamavam todas as attenções. ]N'uma aposta, feita n'uma corrida, Car-

los-Filippe perdeu mais de oitenta milhões. Desvairado por este revez, e espe-

rando desforrar-se, dedicou-se ao jogo, mas acabou de se arruinar.

Emquanto seu cunhado contrahia dividas enormes, e parecia abando-

nal-a, Maria Antonietta dirigia-se quasi todas as noites ao Trianon, vestida de

amazona, ou n'outros trajos indecentes. Alli entregava-se alternativamente a

homens e a mulheres, dois géneros de prazeres, que fizeram sempre a felici-

dade da sua existência.

Entre os athletas do Trianon, e chamamos-lhe alhletas, porque era pre-

ciso sel-o para se poder saciar o ardor infatigável da nova Messalina, distin-

guia-se um rapaz de 17 annos, bello como Adónis, empregado na secretaria do

ministério da guerra. Tinha um rosto muito interessante, uma pellc tina e de-
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licada, uma barba apenas revelada ainda por esse buço encantador, primeiro

signal da virilidade.

A sua estatura esbelta, as suas maneiras graciosas, a sua voz harmoniosa,

todo um conjuncto emfim de graça e de frescura, haviam incendido os desejos

da lúbrica rainha, que recorrera á sua camareira ('ampan para fazer introduzir

na sua alcova o encantador mancebo. Esta camareira era de ordinário a sua

confidente, e a emprezaria dos seus prazeres.

Havia algum tempo que Maria-Antonietta recebia nos seus braços volu-

ptuosos aquelle bello moço, cujas forças começavam a esgotar-se, quando seu

cunhado que até então nunca se mostrara demasiado ciumento, veio lançar-lhe

em rosto o pouco ou mesmo nenhum cuidado por ella empregado em occultar

as suas aventuras amorosas. A rainha contou-Ihe enUão que tivera aquelle ca-

pricho pelo moço empregado, conhecido no Trianon e na corte pelo nome de

Adónis; confessou ingenuamente a sua loucura, e prometteu nunca mais o tor-

nar a vèr. E compriu a sua promessa ! . .

.

Carlos-Filippe e Maria-Antonietta reataram, pois, as suas relações, e fize-

ram desapparecer o pobre rapaz, que nunca mais ninguém tornou a ver, ape-

zar de todas as indagações feitas pela sua desolada família.

D'esta vez, o escândalo dado pela rainha com seu cunhado subiu de ponto

com o conhecimento de toda a corte.

Foi por e.5se tempo que choveram contra este escândalo os epigrammas

e as caricaturas, chegando a ousadia ao ponto de serem collocados exemplares

debaixo dos guardanapos do rei, da rainha e do conde d'Artois.

N'um dia de grande recepção e jantar de gala na corte, foram collocados

sobre os pratos de todos os convidados exemplares impressos da seguinte de-

testável canção:
Or, écoutez Vliistoire,

Que je vais raconler

;

Elle est facile à croire,

II n'en faut pas douter

Eh I mais oiii-da,

Commení peut-on trouver du mal á ra.'

Notre luhrique reine

D'Artois, le débauchi',

Tous-deux, sans moindre peine.

Font ce joli peché,

Eh! mais oui-da,

Comment peut-on trouver du mnl a ra .'

Celte belle alliance

Nous a bien convaincus

Que le grand roi de France

F.sl le roi des cncus.

Eh I mais uui-da,

Comment peut-on trourer du mnl à ça ?

Havia ainda outra copla, em que se censurava á Solignac o ser a alco-

viteira da rainha e do conde d'Artois, mas é tão grosseira e obscena, (|ue a

decência não nos permillc dal-a n'esle logar.
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Conla-se que o rei, tendo lido csla salyra, logrou conter a indignação

que similhante leitura n'elle produziu, mas que particularmente tractou de lhe

dar largas, porque, ao ficar só com a rainha, dirigiu-lhe as mais amargas censu-

ras pelas suas desapparições clandestinas, e além d'isso pela escandalosa inde-

cencia da sua conducta. Elia, porém, respondeu-lhe com esse tom de altivez

que a caracterisava, que desejava ser livre no palácio, que não viera de Vienna

d'Austria para a corte de França. . . para ser uma escrava!

As relações de Carlos-Filippe com Maria Antonietta não só escandalisa-

vam toda a corte, mas foram bem depressa conhecidas pela imperatriz-rainha.

Sua mageslade pediu logo pormenores ao cardeal de Rohan. Este prelado, que

odiava por ciúmes o conde d'Artois, e que também soUicitava da rainha favo-

res, que mais tarde obteve, como diz a chronica escandalosa, embora ella não

gostasse muito d'elle, expediu para Vienna um correio com a carta seguinte:

«Á imperatriz, rainha da Hungria;

«Senhora! O meu respeito e zelo pela iiluslre casa de Áustria, a vene-

ração que sempre me inspiraram as virtudes de vossa magestade, c a fran-

queza que me caracterisa, obrigam-me a cumprir uma missão dolorosíssima

para a minha alma!

«Porque não approuve á sabedoria de vossa magestade commetter a um
outro esta espinhosa missão?

«É cousa demasiado certa e averiguada que a delphina, hoje nossa rai-

nha, ao entrar no território de França, esqueceu complelamentc as licçõcs de

prudência que vossa magestade tanto procurou fazer-lhe germinar no coração.

Além das suas alleições excessivas pelo luxo, entrega-se a todos os perigos do

galanteio. Corre o boato, melhor direi, está provado, que a augusta lilha de

vossa magestade prefere seu cunhado a seu marido.

«Eis, senhora, tudo quanto posso dizer a vossa magestade. Oxalá que

vossa magestade com os seus virtuosos e sábios conselhos possa fazer entrar a

nossa rainha na senda do dever! Oxalá que o meu zelo possa egualmente con-

tribuir para esse resultado! É esta a maior prova de abnegação que pôde vir

dopòr aos pés da imperalriz-rainha, o que nunca deixará de ser. Senhora,

«De Vossa Magestade,

'liumillimo e respeitoso servidor,

7 L. DE Rohan.»

Outro documento curioso é uma carta, dirigida pela imperatriz a sua fi-

lha, cm resposta a outra de Maria-Antonietta, em que a rainha de França in-

formava sua mãe da impotência de seu marido. Essa carta dá uma verdadeira

ideia da espécie de virtuosos conselhos dados pela mãe á filha, de que falia o

cardeal na sua epistola

:

«Sempre notei, minha filha, cjue gostavas das mulheres, e não me pa-

rece mal que satisfaças os teus gostos, mas é necessário moderação e segredo.

Ambas as cousas conservara a reputação c a saúde, porque nada envelhece tanto

uma mulher, como essas tuas predilecções.

Historia ux PaosTiTUii;Ão. Tomo iv— Polua ti.
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«Dizes que teu marido nunca poderá fazer-te filhos; c grave e perigoso

isso, porque uma rainha estéril perde a consideração e o appoio, mas não pode

considerar-se um mal irremediável. E preciso que faças como eu, que procu-

res um homem que te faça filhos. Escnlhe-o, pois, assim como eu escolhi o

príncipe Carlos, alto, bello, joven, c sobretudo muito vigoroso. Procura-o entre

os cortezãos que mais se avisinham da tua gerarchia. Sendo assim, qualquer

cousa que occorresse não poderia comprometter-te de modo algum, e além d'ií-

so, será um grande appoio para ti, no que serás muito mais feliz do que cu

fui. Todo o mundo soube das minhas complacências e dos seus effeitos.

«Ser-te-ha fácil deixares ignorar as tuas, se as encobrires com habilidade,

sob a capa da tua affeição ás mulheres, mas repito-te minha filha, tem muito

cuidado.

»

O cardeal de Rohan imaginou que, apenas a imperatriz recebesse a sua carta,

manifestaria a sua lilha o maior descontentamento, e ao mesmo tempo que sa-

beria tomar tão bem as suas medidas, que daria iogar a uma ruptura ruidosa

entre os dois amantes.

Mas enganou-se. A imperatriz, que apezar dos seus vicios, era poli-

tica eximia, soube com prazer a existência de umas relações, que eram apenas

o resultado dos seus conselhos, porque d'essas relações havia resultado uma
gravidez, tão necessária para vivificar o ramo reinante.

O cardeal havia, pois, dado um mau passo, e a corte de Vienna niani-

festou-lhe um desprezo igual ao que já lhe manifestava a corte de França.

Por aquelle tempo, a condessa d'Artais deu á iuz uma menina, que mor-

reu seis mezes depois, victima do virus venéreo, communicado a sua infeliz

mãe por Carlos-Filippe, cujos excessos e orgias haviam recomeçado com maior

furor. Pouco se importou o conde com esta perda, emquanto que sua esposa a

deplorava amargamente.

INão tardou a rainha a cansar-se de seu cunhado, e a começar a pensar

em dar-lhe um novo successor. Um dia enamoron-se de um coronel do Royal

Suèdois, a quem tinham posto a alcunha de bello Fersenne. A rainha mandou-

Ihe por meio de Lesclaux um biliíete, dando-lhe uma entrevista no Petit-Tria-

non. O novo amante foi introduzido na voluptuosa alcova por Bazin, outro con-

fidente dç)s amores de Maria-Antonietta.

A nova intriga amorosa durou alé que o coronel, completamente exhausto,

tomou o partido de fugir, cedendo o Iogar á condessa de la Motie e ao cardeal

de Rohan, tão famosos depois por causa do collar.

Vimos Carlos-Filippe desenvolver desde creança todos os germens de

corrupção, sendo o vil delator das acções de todos quantos o rodeiavam. Foi

ainda libertino, mau marido, irmão incestuoso, súbdito rebelde, irmão assassino,

novo Catilina, hostil á monarchia, mas estes crimes pertencem á historia po-

litica, c não á que estamos escrevendo, e por isso a outros os deixamos, e pas-

samos a contar alguns episódios da vida de ouiro príncipe, verdadeiramente

indigno, I.ui/.-Filippe-José, (huiuc d'Orleans,

O celebre Regente, de (|ueni lanio falíamos nVsla hisloria, foi o bisavô

d'este príncipe. Filippe dUrlcuiis, seu pae, ou o lilho do Regente, chegara a
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cdado avançada, e convcnccra-se de que não basta ser príncipe, para se ser amado

com fidelidade e verdadeiro interesse. Esposo da irmã da celebre Conti, vira mais

de vinte fidalgos serem amantes favoritos de sua niullier, que tinba uma grande

predilecção por fazel-o coitadinho. De que não seria capaz uma Messalina,

eternamente devorada pelo ardor da concupiscência? Os homens mais abjectos,

os creados mais vis, pessoas desprezíveis, emfim, gosavam publicamente os fa-

vores de sua esposa, que não sobreviveu muito tempo ás enfermidades, que as

chammas da impureza accendem nas veias dos libertinos desenfreados.

Esta princeza lúbrica, depois de ter esfalfado milliares de homens de

todas as condições, morreu também carcomida pela funesta enfermidade, que

tantos estragos tem feito na espécie humana.

Acommeltida de um ardor insaciável por um cocheiro de sua casa, ho-

mem vigoroso, estatura de Hercules, e cujas (orças ella tinha o cuidado de

alentar, graças a uns caldos substancíaes que lhe preparava, conseguiu dar á

luz Luiz Filippe d'Orleans. Nasceu, pois, este príncipe em 1747, filho de um
cocheiro.

O duque d'Orleans, homem apathico e indolente como poucos, não quíz

confessar publicamente o opprobrio de sua mulher, envergonhando-se de se

declarar o primeiro coitadinho da Europa, e adoptou, como seu filho, o fructo

da criminosa lubricidade de sua esposa.

Não iremos agora contar a infância d'este príncipe. Diremos apenas que

desde o berço começou a aprender as infames lições da prostituição e da mais

infame depravação.

O primeiro acto da sua liberdade, para provar que sahira bom discípulo,

foi entregar-se á direcção do miserável barão de Breteuil. A escolba não podia

ser melhor. Breteuil, homem consumido pelas dissipações, gasto pelas doenças

venéreas, levou o duque a casa da famosa Montigny, cujo nome era venerado

por todos os libertinos da capital de França.

Foi o primeiro passo do duque na senda do vício.

Todas as meretrizes d'aquella mansão de voluptuosidades disputaram

a honra de dar a primeira lição ao príncipe. De todas ellas, porém, só uma
agradou a sua alteza. Era uma lourinha, bòa moça deveras, conhecida de to-

dos os libertinos. Chamava-se a hella Sophia, tinha apenas 17 annos, e es-

tava na casa apenas, quando muito haveria seis semanas. A pelle do seu bonito

rosto não havia solTrido ainda os ultrages que produzem os prazeres do amor

desordenado: nada perdera da sua frescura.

Atacada, porém, da terrível enfermidade, que azeda em pouco tempo os

génios mais amáveis, soIlVía em silencio dores horríveis, consequência de go-

zos a cada passo renovados.

Numa palavra, Sophia estava inteiramente corrompida.

O príncipe, ao saborear as delícias da voluptuosídade, nem sequer sus-

peitava que se estava infeccionando com um vírus terrível. Tal foi a aprendi-

sagem amorosa do duque d'Orleans. Passados dias, conheceu o estado era que

o deixara aquella primeira aventura, mas como, não tomou a tempo as precau-

ções necessárias, leve de solTrer durante muito tempo a sua temeridade.
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Este percalço não o tornou, porém, mais prudente (l'alii avante, e em-

bora não estivesse curado, continuou a frequentar as prostitutas.

Devemos concordar que o illustrc mancebo foi bastante infeliz em ser

mordido pela siphylis, logo na sua estreia, mas os encantos d'aquella rapariga

realmente interessante, baviam-no embriagado completamente. De resto, Bre-

teuil, qiie no fundo não era mais do que o alcoviteiro do príncipe, bavia-lhe

dado taes conselhos que o duque não desanimou por causa d'aquelle aconteci-

mento.

Por fim, resolveu casar-se, e logo depois, continuou a mesma vida dis-

soluta.

A segunda mullier que mereceu as preferencias de sua alteza, foi uma
morenita em extremo graciosa, e que teve artes para tornar o príncipe gene-

roso. O duque visilava-a com muita frequência, e teve a ingenuidade de acre-

ditar que era o único favorecido. Ora, toda a gente sabia que a rapariga tinha

por amante um cabelleireiro, o qual estava bem informado dos dias e horas

mais commodas para não se encontrar com o príncipe. O cabelleireiro era bem

pouco delicado, e por tanto, chegou a orgulhar-sc de ser mais amado do que

o príncipe, que sem o suspeitar sustentava um rival e pagava todos os seus

prazeres, porque a bella morenita nada recusava ao cabelleireiro, com o qual

tencionava casar.

Victoria, tal era o nome da rapariga, enganava-se redondamente, como

succede a quasi todas as mulheres que alimentam similhantes esperanças, a

respeito dos homens de quem gostam, e a quem dão tudo quanto elles lhes pedem.

O cabelleireiro, que frequentava todos os bordeis, encheu-se de venéreo,

e não teve o menor escrúpulo em contagiar a sua amante. Foi só então que

o duque reconheceu haver feito innumeraveis sacrificios por uma infiel. Fu-

rioso contra ella, maltractou-a grosseiramente e abandonou-a.

Estes dois inforiunios deviam ter aberto os olhos ao moço libertino; não

succedeu, porém, assim.

O barão de Breteuil, que tinha tido muitos filhos de Madame de Servien,

uma rapariga de 20 annos, conseguindo fazer encerrar n'um cárcere seu ma-

rido, cansou-se d'esta amante e cedcu-a ao duque, que, apezar de tão dura-

mente castigado, nem por isso era menos ardcnle, quando se tratava de sacri-

ficar a Vénus.

Madame de Servien não tardou a consolar-sc da perda do seu antigo

amante com as caricias do joven duque, e bem depressa teve d'e!le um filho,

que foi levado ao hospício dos expostos, apesar das lagrimas de sua mãe. Esta,

talvez para se vingar, não tardou a enfregar-se a vários indivíduos, o que,

chegando aos ouvidos do duque, fez com que elle a deixasse immedialamente,

legando-lhe em vez das vantagens que lhe promettera, apenas a enfermidade

inveterada que se lhe apossara do organismo.

Depois d'este rompimento com a Servien, o duque tomou o partido de

frequentar todos os bordeis da capital, onde se apresentava incógnito, para não

ter de gastar muito, acompanhando-o a esses antros do vicio o duque de Filz-

James c vários outros fidalgos.
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Havia por essa ópoclia na rua de Saint-Hoiioré uma taberna afamada,

onde o duque ia com muita frequência, acompanhado do cavalheiro de Vallelte,

antigo brigadeiro das guardas de corpo, e um tal senhor Finef, guarda do

condestavcl.

Alli, tinham à sua disposição um quarto, para onde chamavam todas as

noites uma tal Júlia, que elle fizera sahir de casa da Héricourt. A rapariga

era bonita, deveras, rosto insinmnte e estatui^a cleginlissima.

O príncipe fazia-a deitar sobre uma cama, outras vezes sobre uma meza,

c apenas a via n'esla posi(,'ão, começava a tirar-lhe os vestidos ató a deixar

completamente níia. Em seguida, fazia-lhe as maiores torpezas, e a comitiva

ria a bandeiras despregadas.

A casa estremecia com o ruido d estes escândalos, e o duque gratificava

esplendidamente toda a creadagem. Não é, portanto, para admirar que, á força

de levar uma vida tão desordenada, o príncipe sentisse finalmente os ossos

calcinados, corrompidos, cheios de podridão pelo faial veneno, que recebera

de todas as rameiras com quem tivera relações. Por isso pensou seriamente

em tomar alguns medicamentos. Já era tempo I Se continuasse, teria perecido,

victima do horrível e espantoso desenvolvimento do virus siphjlitico.

Como era alleiçoado á bebida, irritava muito mais os seus cruéis e do-

lorosos padecimentos.

Ha alguém que pretende allribuir a esta causa os seus vicios e crimes,

mas esta razão não é verdadeira. O duque, tanto embriagado, como no seu es-

tado normal, foi sempre um homem criminoso e preverso.

Embriagado, matou ás punhaladas muitas das suas concubinas, mas tam-

bém no uso da razão fez muito peior ainda!

Um dia o duque, seu pae, propoz-lhe o casamento com Mademoiselle de

Penthièvre. Hesitou algum tempo antes de acceitar esta proposta, mas alinal,

seduzido pelas enormes vantagens deste enlace, optou pela sua realisação.

Mademoiselle de Penthièvre casou, portanto, com o duque, orgulhosa de

se converter na primeira princeza da corte. Ella pensava que seu marido dei-

xara de ser dissoluto, que a sua saúde estava completamente restabelecida, e

não suppunha que um dia leria de chorar em segredo as tristes consequências

d'aqueile casamento.

liem depressa, porém, ficou infeccionada da enfermidade de seu esposo,

mas não se queixou, nem lhe dirigiu censura alguma. Pelo contrario : foi sem-

pre incansável em dar- lhe provas do seu amor e da sua lealdade, conlenlan-

do-se apenas em tomar todas as precauções necessárias para extinguir aquel-

las chammas impuras e venenosas, que lhe abrasavam as fibras do organismo.

Como o virus venéreo não tivera tempo de se infiltrar nas suas veias de-

licadas, como o mal fossse atacado a tempo, recobrou facilmente as cores da

saúde e da alegria, e pediu a seu marido que não se approximassed'ella, senão

depois de estar completamente curado.

Outras mulheres, no seu caso, não teriam lido nem tal complacência,

nem tanta virtude.
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O duque, conheceu todo o valor de urua mulher Ião virhiosd e. Ião lerna,

como era sua esposa, e traclou de se curar, para poder obter as honras da pa-

ternidade, sem ter de causar a sua mulher novos desgostos.

Não vá pensar-se, por isto, ([ue o duque deixasse de frequentar os bor-

deis. Não deixava de ir lá, mas contentava-se com algumas torpes e impudicas

operações, d'essas cujo invento se deve ao impio Onan, de nefanda memoria

entre os vivos.

O duque, ao casar-se com Mademoiselle de Penthièvre, tinha concebido

um projecto criminoso. Apesar dos bens enormes que possuia, e do dote col-

lossal, trazido por ella, o seu insaciável desejo de riquezas, alormentou-o ao

ponto de jurar a si próprio que havia de collocar o príncipe de Lamballe era

condições de não poder ter filhos de sua mulher, e além d'iss() fazel-o morrer

muito cedo.

O estratagema, que para este lim empregou, é muito conhecido. No em-

tanto, como pode haver quem o ignore, vamos referil-o.

O duque de Pentiiiévre, o mais rico dos príncipes francezes, tinha ape-

nas dois filhos, o príncipe de Lamballe e a duqueza d'Orleans.

O duque d'Orleans, ao casar com .Mademoiselle de Penthièvre, concebeu

a ideia de ser o único herdeiro de seu sogro.

Para esse fim, travou amisade muito intima com o príncipe de Lamballe,

seu cunhado. Levou-o a toJas os togares de prostituição, fez-Ihe travar conhe-

cimento com as mais vis rameiras, e excitou-o a beber esses licores ardentes,

que abrasam o estômago. O pobre príncipe, muito joven ainda, e sem juizo

para se conter, precipitou-se com cegueira e furor em todos os excessos. Pas-

sava as noites com mulheres, cobertas de ulceras, e estas relações tão fre-

quentes, como nefastas, arruinaram-lhe o temperamento, que ainda não estava

perfeitamente desenvolvido, e estragardm-n'o a tal ponto, que nem os remédios

mais enérgicos poderam cural-o.

Instigado pelo duque, entregou -se a uma paixão desenfreada por uma
creoula, completam3nte infeccionada de siphylis, que liie gangrenou os órgãos

sexuacs, ao passo que llij destruía de toJo as fibras do organismo.

Foi mister fazer-lhe a amputação dos testículos, operação tão cruel como

dolorosa, de que veio a morrer. Os fidalgos da corte denominaram por este mo-

tivo o pobre rapaz— le prince sans bailes, alludindo á perda que elle tivera de

soífrer.

A morte do príncipe aflligiu profundamente toda a familia. O duque fin-

giu também um grande pesar, mas no intimo alegrava-se de ter conseguido

o seu fim.

Um dia começou a comprehender que, se continuasse n'a(iuolla vida dis-

soluta, poderia muito bem ter a mesma sorte de seu cunhado, e resolveu ado-

ptar outro systema.

Sem abandonar de todo em todo os seus vícios, cuidou mais da sua

saúde, e as suas paixões augmentaram com uma oulra, a do jogo.

A sua primeira viclima n'esta especialidade foi o duque de Fitz-Jamcs,

seu companheiro de aventuras.
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Para o duque (i'Orleans, nada havia sagrado, quando se traclava de di-

nheiro. . .

Quid non morlalia peclora cogis auri sacra fames!

Era a sua paixão favorita, e de bom grado lhe sacrificava Iodas as ou-

tras.

Muito poderiamos escrever ainda a respeito d'este principe, tão triste-

mente celebre na historia de França, se fosse outro o nosso ponto de vista. A

sua biographia politica não teria, porém interesse n'este logar, e por isso nos

contentamos apenas de referir as suas proezas dissolutas.

Considerado sob este aspecto, Luiz-Filippe-José-d'OrIeans, cognominado

o Egalité, não é menos abjecto do que o foi em politica, e em todas as suas intri-

gas, que finalmente o levaram ao cadafalso, depois de ter sido membro da Con-

venção c de haver votado a morte de Luiz xvi!...
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príncipe Luiz-Josó de Conde era um avarento ainda mais sór-

dido que os dois principes anteriores, apesar das suas apparen-

cias magnificas, tanto que pretendeu reunir na sua pessoa os

títulos de grande capitão, de politico sagaz e de homem de ta-

I
lento.

Filho putativo do duque, mas afinal de contas bastardo de Luiz xv, qiic

fora amante da duqueza sua mãe, o principe, cognominado Cocles, porque era

vesgo, não recebeu o que costuma chamar-se uma brilhante educação.

Ouando chegou aos 17 annos, encontrou-se em plena liberdade para se

entregar a todas as pai.\ões que ò atlrahiara.

A caça e os prazeres amorosos roubaram-lhe todos os instantes da sua

juventude, que podia e devia ter empregado muito mais dignamente.

A primeira aventura de Luiz-José teve por heroina uma joven actriz da

Comedia-Franceza. Foi ella quem primeiro lhe estendeu os braços voluptuosos.

Esta paixão durou, porém, pouco tempo. Conde começou bem depressa a re-

flectir que aquella mulher lhe custava muito dinheiro, e procurou um ensejo

para romper com ella. Fácil lhe Ibi encontral-o, mas não quiz abandonal-a sem

rehaver a maior parle do que lhe tinha dado.

[tos braços da actriz passou dias depois para os de uma corista da Opera,

Historia da Proítituição. Tomo iv—tousA 2í.
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á qual presenteou com os mesmos iliamanles e outras prendas, inclusivamente

com o mesmo relojo que obrigara a actriz a reslituir-lhe.

A nova amante soube d'esta miséria, imprópria da generosidade de um
príncipe de sangue, e recusou terminantemente os presentes, declarando que

não era mulher que se servisse de jóias, que já haviam pertencido a uma actriz

da Comedia-Franceza.

Conde não se incommodou muito com esta recusa. Acceitou novamente

as jóias, e foi vendel-as, pelo maior preço que poude obter, comprando em se-

guida outras de valor inferior, que ollereceu á sua amante, sem que ella d'esta

vez se lembrasse de as recusar.

A nova amante (.restava-se a todos os caprichos do príncipe, ás suas

maiores dissoluções, e assim viveram dois annos, ao cabo dos quaes. Conde

cansou-se e abandonou-a, sem o menor pretexto, dizendo-llie apenas que es-

tava enfastiado dos seus encantos.

Depois d'esta ruptura, dedicou-se com ardor á paixã) da caça, c passado

algum tempo casou com Mademoiselle de Soubise, filha do príncipe d'este ti-

tulo. As virtudes da princeza conseguiram dominar algum tanto o caracter de

seu marido, que viveu com ella exemplarmente. De curta duração foi, porém,

este novo systema de vida do príncipe, porque sua virtuosa esposa não tardou

a morrer, tanto é certo que a felicidade não existe sobre a terra!

Luiz-Josc ficou, durante algum tempo, inconsolável da perda prematura

de sua angélica esposa. Mas, por fim, resignou-se, enxugou as lagrimas da

viuvez, e correu em busca de novas aventuras.

Uma vez no faial declive do vicio, foi alistar-se no grupo dos adoradores

da Guimard, a qual bem depressa cedeu a seu sogro. O velho príncipe de Sou-

bise teve d'estes amores uma filha, que casou com Drais, ourives do rei, le-

vando-lhe um dote de cem mil libras. O ourives não gosou também por muito

tempo as caricias de sua mulher. A morte veio arrcbatar-lh'a dos braços, al-

guns mezes depois do casamento.

Conde teve depois relações com Madame de Mónaco, mulher compromet-

tedora, como o são todas aquellas que, cheias de mocidade, viço, frescura e

belleza, se dedicam á galanteria e amam os prazeres e as luctas da deusa de

Cythera.

Esta mulher abandonou o marido, para se declarar publicamente amante

de Conde.

O príncipe de Mónaco, disposto a não tolerar símilhante allronta, mandou

muitos carteis de desafio a Conde, que sem ser um segundo Paris, havia rou-

bado uma nova Helena ao carinho de um novo Menelau.

A sorte não o favoreceu no primeiro duello, e por isso exigiu um outro,

mas o príncipe de Conde recusou-lh'o terminantemente, e foi queixar-seao rei

da insistência do ()ríncipe de Mónaco, líl-reí inlervcio na contenda, mandando

ordem ao príncipe ultrajado para que não perturbasse Conde nos seus illicilos

prazeres ! . .

.

O pobre marido viu-se enlão obrigado a abandonar sua mulher ás suas

paixões desaforadas, listava desesperado, o bom do homem, e no auge da
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sua dòr repelia talvez estes magnificos versos, que tão bem pintam o sexo

infiel:

FemmesI pour une fois que vous nous faites naitre,

Jlelasl Combien de fois nous faites-vous mourir!

Antes das suas relações cora a princeza de Mónaco, o príncipe de Conde

havia sido já o amante da celebre Allard, da Opera.

Esta actriz voluptuosa concedia ao mesmo tempo os seus favores ao du-

que de Mazarin, tão conhecido por um escandaloso processo.

Um dia, Conde chegou inesperadamente a casa da sua amante. A Allard

ainda quiz esconder o duque, mas este não se prestou a isso, e apresentou-se

na presença de Conde.

O príncipe perguntou-lhe o que ia fazer áquella casa.

— «O mesmo que vossa alteza», respondeu o inlerpcllado.

— «Rctire-se!» ordenou-lhe Conde.

— «Não conte com is,so!»

—«Como !»

—«Sou gentil-homem, meu senliori»

E o duque de Mazarin desembainhou a espada.

Conde não teve coragem para combater com elle, e ordenou aos seus

criados que o deitassem pela escada abaixo, o que elles executaram no mesmo

instante, ficando o duque muito cstropeado em consequência d'aquella queda.

Desde aquclla aventura, o duque de Mazarin teve alcunha de Sauteur.

Eis um rasgo da valentia do príncipe de Conde. Bem se vc que estava

completamente degenerado nas suas veias o sangue do vencedor de Rocroi! . .

O filho do príncipe, o duque de Bourbon, casou com Mademoiselle dOr-

leans, mas apenas acabou a ceremonia, os progenitores julgaram a nova du-

queza muito nova para entrar no leito conjugal, ou talvez o marido demasiado

fraco para deíempenliar os deveres do matrimonio, c por isso separaram-nos

castamente. A duqueza de Bourbon voltou para o convento, e seu marido para

a casa paterna.

O duque de Bourbon foi crescendo, lembrou-se de que tinha uma mu-

lher, e demais a mais uma mulher legitima, e apesar de lhe ter sido prohíbido

mesmo vel-a, desprezou todas as prohibições.

Um dia dirigiu-se ao convento, onde a pobre menina morria de tédio,

porque, preoccupada a cada momento dos laços indissolúveis que havia contra-

hído, suspirava, ao ver-se n'aquella monótona companhia de freiras, e o seu

uníco desejo era viver com seu marido.

Este desejo era naturalíssimo. Uma mulher solteira aspira á liberdade e

aos prazeres do mundo; casada e escrava, a fria regularidade do claustro pa-

rece-lhe horrível e ínsupportavel.

Os dois esposos escreviam-se cartas que indicavam bem as suas necessi-

dades e os seus desejos, mas estas apaixonadas missivas, filhas mysteriosas

do amor, apenas serviam para os ínllanimar cada vez mais.

O duque de Bourbon dírígíu-se um dia ao convento, onde sua juvenil
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esposa residia. Viii-a, e fallou-llie com esse interesse que o desejo do prazer

augmenta e mulliplica. Quiz fazer uso dos seus direitos conjugaes, e sua es-

posa, estava bem longe de lhe recusar o prazer, que morria por comparti-

lhar. .

.

Disposta como eslava para receber as caricias de seu marido, bem sabia

ella que não podia recusar-se, nem se deslionrava, porque já mais de mil ve-

zes tinha dito de si para si:

— «Sou a duqueza de Bourbon, sem nunca ter sido a mulher de meu

marido ! . . .

»

O du(|ue, cheio de violento ardor ia mostrar-se um homem, e consuin-

mar o seu matrimonio, quando um genlil-bomcm, cncarr:gado sem duvida do

cumprimento de ordens terminantes das duas famílias, appareceu, e pretendeu

oppòr-se á consummação do sacrifício conjugal.

O fogoso marido puxou pela espada, e teria atravessado com ella o Ar-

gus importuno, se elle não tivesse adoptado a sensata resolução de fugir, dei-

xando aquelle casal de pombos entregues a seu bel prazer a todos os ternos

arrulhos, que a sua paixão lhes estava inspirando.

A duqueza de Bourbon foi, pois, e muito á vontade conhecida por seu

esposo, lamentando apenas não o ter sido ha mais tempo. O duque levou -a

comsigo, porque os prazeres alii gosados exigiam muitas repetições, e sua mu-

lher, ao deixar o convento, onde havia perdido a sua virgindade, jurou nunca

mais voltar para dentro d'aquelles claustros, aterrada, só peia ideia de que al-

gum emissário de sua família viesse outra vez estorvar os prazeres auctorisa-

dos pela honra e pela natureza.

A bella duqueza não ignorava as honras e os prazeres que a esperavam

no mundo em que ia viver, e jurava no fundo d'alma procurar uma ampla

compensação a tantas privações que até então solfrera.

E cumpriu o juramento! Entregou-se bem depressa a lodo o género de

diversões. Bailes, grandes recepções, espectáculos públicos, eis como ella traçou

o quadro do seu viver na sociedade. Em seguida quiz libar a taça de outros

prazeres mais vivos, e deu-se de corpo e alma á galanteria.

O duque de Bourbon queixou-se um dia ao príncipe de Conde da extraor-

dinária lascívia de sua mulher.

E o príncipe respondeu-lhe :

— «Não tens razão de queixa, meu lilho!»

— «Mas parece-me. . .

»

— «Decerto! Pois tu não sabes que o galgo é corredor de raça?. ..»

Conde tinha razão. A mãe da duqueza, que era uma Conti, fora conhe-

cida no seu tempo como uma verdadeira Messalina insaciável.

Luiz-Francísco-.Iosé, príncipe de Conli, teve muitas símílhanças com es-

ses monstros execráveis de que nos falia a historia com horrror, e que ella

aponta aos analhemas de todas as gecaçôcs com os no.-nes de Nero, Domiciano,

r.aligula, ou Ilelíogíibalo.

Desde a infância, renunciou ao estudo e aos livros, entregando-se a lo-
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das as loucuras que o seu temperamento lhe suggcria. Desejava talvez imitar

a conducla e os prazeres de seu pae, o qual, homem vigoroso e temivci, jacta-

va-se do ter sustentado doze assallos ãf amor, u'iima só noiíe, com a Des-

champs.

Para apregoar c celebrar esta façanha, mandou pôr o numero 12 nos bo-

tões do seu vestuário, e marcava com esse mesmo numero as camisas. Levou

ainda mais longe esla celebreira, o bom do príncipe. Tudo queria ter ás dúzias,

obrigava o seu thesoureiro a dar-lhe diariamente 1:200 libras; quando dava

alguma gratificarão, era sempre ou de 1^ francos, ou de 12 luizes, ou de I :'200

francos; queria vèr sempre na mezi 12 cobertas, 12 garrafas, e 12 manjares;

linalmenlc, linha 12 espingardas, 12 pistolas e 12 espadas!.. .

O filho tomou como primeira amante a mulher que havia recebido os fa-

mosos 12 assaltos de seu pae.

A Deschamps não tardou, porém, a enganal-o miseravelmente com um
mosqueteiro. O jovcn príncipe desilludido, deixou de visital-a.

Durante algum tempo, borboleteou de mulher em muliíer, para se con-

solar do seu prematuro desengano. Amava apaixonadamente os prazeres, mas

não as mulheres que ih'os proporcionavam. Um dia tornou novamente a esco-

lher uma amante, que era uma tal Carolina, actriz dos Italianos.

Teve d'esla mulher muitos filhos, que morreram de tenra edade, sobre-

vivendo apenas um, de quem o príncipe gostava muito, e a quem deu o titulo

de cavalheiro de Vaureal.

A princcza, que nunca tivera filhos, consagrava áquelle bastardo um ódio

intransigente, e chegou alé a prohibir-lhe a entrada no seu palácio, o que foi

o bastonte para que Luiz-Francisco-Josc se separasse d'ella.

O príncipe de Conti, que tão desastradamente se estrelara em questões de

amor, não teve melhor estreia em politica, mas como já dissemos, a respeito

de outro príncipe, não é nosso intuito fallar d'elle sob simiihante ponto de vista.

E já que tão largamente nos temos occupado aqui de alguns dos grandes

senhores da corte, que maior inílucncia tiveram na moralidade do seu tempo,

fallemos também dos seus imitadores, d'aquelles que vivendo n'uma esphera

menos elevada, tiveram lambem nos costumes um influxo secundário, apresen-

tando d'esfe modo o quadro moral de Paris, no reinado de Luiz xvi.

Na corte d'este monarcha tíbio e irresoluto, houve sempre muitos vícios

das eras precedentes, muitos restos da antiga preversão dos coslumes, mas laes

vícios, auctorisados pelo uso inveterado, disfarçado pelo luxo e pelo esplendor

da magnificência corfezã, passavam quasi desapercebidos do vulgo, que quasi

sempre se contenta com appareneías brilhantes, e que julga sempre bom o

que lhe parece bello.

Como temos visto alé agora, os homens mais dissolutos do reinado de

Luiz XV viviam ainda no tempo de Luiz xvi. A superstição imperava do mesmo

modo, com grave insulto da rasão humana, e o feudalismo continuava a fazer

revoltantes aggravos á justiça.

A catastrophe estava imminente. Para a conjurar, teria sido mister não

desagradar a certas e determinadas classes, destruir os antigos hábitos, ter
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força, n'uma palavra. E, precisamente, o governo, pela fraqueza dos seus prin-

cípios, pelas suas frequentes hesitações, mostrara bem o que era— um go-

verno débil e incapaz.

("arregado com os funestos resultados do orgulho, da falsa devoção e das

enormes dissipações de Luiz xiv, carregado, de mais a mais, com todas as con-

sequências da corrupção de costumes da corte de Luiz xv, o pesado carro da

governação publica lá ia seguido pelos antigos sulcos, continuando a deslum-

brar com a sua magnificência os olhos do povo, já aturdido por tão repetidas

festas e espectáculos.

Finalmente, no fim do reinado- de Luiz xvi, os costumes depuraram-se

da velha corrupção que os invadira, e o caracter nacional tornou-se mais grave

e mais cordato.

A aiífição a todas as dissipações galantes, á embriaguez, á libertinagem,

ás frivolidades, aos mil excessos emfim que haviam caracterisado os reinados

precedentes, e.ifraqueceu de um modo muito rápido e pronunciado.

Os senhores feudaes, apesar dos progressos que a razão fazia, conserva-

vam ainda, sob aquelle reinado, a sua antiga insolência. Continuavam a jul-

gar-se superiores aos homens úteis e até ás leis. Nas províncias, principal-

mente, eram ainda numerosos.

Citaremos um facto succedido em Paris, que demonstra bem o orgulho e

a audácia d'estes fidalgos.

Em Quarla-feira de Trevas do anno de 1780, o príncipe de L###, grande

olficial de França, seu irmão e a princeza de V###, passavam na rua de Saint-

Aiitoine, iruma carroagem, puxada por seis cavailos. N'essa occasião passava

processionalmente o Viatico da egreja de Saint-Paul, acompanhado de muitos

ecclesiasticos. O cortejo religioso não teve tempo para evitar a rapidez do co-

che; um dos sacerdotes cahiu e foi ferido.

Os príncipes riram-se muito d'aquclle desastre, mas o povo indignou-se

deveras, e teria succedido uma desgraça, se a carroagem não tivesse desappa-

recido immediatamente.

Dulaure diz que a regularidade de costumes de Luiz xvi, e o cuidado que

elle empregava em reprimir os excessos da sua corte, não a exemplaram dos

maiores excessos de libertinagem.

As infâmias dos cortezãos de Henrique iii, de Luiz xv e do Regente con-

tinuaram a manchar os costumes da corte.

Em 1784-, o rei para não dar escândalo com a divulgação de vícios Ião

desprezíveis c abjectos, e para salvar a honra de pessoas de elevada gerarchia,

teve de renunciar aos castigos judiciaes, limitando-se a desterrar alguns nobres.

A satyra não poupava esses vícios. Eis como um poeta descreve os li-

bertinos do seu tempo

:

De Louvais suivanl les lernnn,

Je jais des chansons et des delles,

Les prrmièrcs xont sans lanina.

Kl les secundes snnl bien (niles.
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Cesl polir échapper à lennui

Qií'un hominc prndcnl se déranije:

Quel bien esl solide aujourãliui.'

Le plus sur esl ccíui quon mangel . .

.

Estes versos podem considerar-se como uma liberdade poética, como um

capricho da imaginação, mas não succedia assim com os outros, como por exem-

plo com uns que havia na mesma poesia, e que denunciavam uma grave im-

moralidade, e um cynismo desaforado. São os seguintes:

Vieux parenls, en vain vous prêchez,

Vous eles dennuyeux apôlres;

Vous nous files pour vos pechés,

El vous vivez Irop pour les nôlres.

Em 1780 publicou-se uma coilecção de todas as produeções inspiradas

peia licença e desenfreamento do século xviii.

Assegura-se que este livro, resumo de obscenidades, e que se intitulava

o Sotisier, obteve o privilegio de ser impresso no Louvre, e que era destinado

a adornar a bibliotheca de uma casa de prazer, situada nas proximidades de

Paris.

Entre os homens celebres d'este reinado, distinguiram-se o cavalheiro de

Eon, José Bálsamo, conde de Cagliostro, Mesmer, e outros de quem fallaremos

mais extensamente.

Um cavalheiro de S. Luiz adquiriu uma alcunha famosa em Paris n'aquella

épocha. Chamavam-lhe o cavalheiro Tape-cul.

Este original occupava-se em percorrer continuamente as ruas, praças e

jardins de Paris, batendo furtivamente no trazeiro de todas as mulheres que

encontrava. A sua figura extravagante fazia-o reconhecer de longe. N'uma das

mãos trazia uma pequena bengala, que agitava continuamente, e a outra es-

condida atraz das costas, era a que dava nas mulheres as taes pancadinhas

inesperadas.

As mulheres, ao vel-o, apanhavam as saias e fugiam precipitadamente,

como um bando de pombis, perseguidas pelo milhafre. Aquella a quem o ca-

valheiro Tape-cul conseguia tocar, não deixava de se queixar e de lhe dirigir

as maiores injurias. Algumas vezes cahiam-lhe no costado valentes pauladas,

que elle recebia resignado, afíastando-se tranquillamente sem voltar a cabeça.

Eis a face superficial, ridícula ou interessante do reinado de Luiz xvi,

descripta a largos traços.

Occupemo-nos agora de algumas anecdofas c outros pormenores curiosos.

Um dos primeiros cuidados de Luiz xvi, foi desterrar a Dubarry. A 16

de janeiro de 177o, el-rei dirigiu-lhc uma caria particular, em que não havia

azedumes nem acrimonia. Um paragrapho dizia o seguinte:

«Razões de estado obrigani-mc a ordenar-llie que se recolha a um con-

vento, mas nunca esquecerei, minha senhora, que foi honrada com a protecção

de meu avô, e por isso, participo-lhe que no primeiro conselho, tractarei de

dar-lhe uma pensão conveniente, se a sua situação precisar de auxilio.»
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Por aquella époclia, desenvolveu-sc uma paixão vergonhosa entre as da-

mas, sobretudo nas do theatro.

Já dissemos alguma cousa a este respeito, fatiando do Maria-Anionietia

e das suas favoritas, transcrevendo para esse fim o que os livros contemporâ-

neos asseveram.

Estavam completamente desaforadas estas damas; nem a variedade das

edades, nem a das conJiijõJs, nem a dos caracteres bastavam para saciar a sua

lubricidade, e por isso appellaram para a variedade dos sexos.

Mademoiselle Arnould estava em relações nuiito intimas e muito inde-

centes com Mademoisclle Virgínia. Esta muUier, porém, não menos inconstante

do que a sua amante-fcmea, deixou-a bem depressa para ir saciar a sua pai-

xão nos encantos de Mademoiselle Biiicoux, que acabava de deivar o marquez

de Bièvre.

Um tal senhor de Ventes zombava de Virgínia n'uma orgia, por causa da

sua iniidelidade para com a grande actriz Arnoult.

Elia, agastada peio prolongamento do gracejo, deu uma bofetada no se-

nhor de Ventes.

— «Isto é demais!» replicou elle, esfregando a face.

Mas, d'ahi a pouco, tranquillisou-se, e disse.

—«Não toleraria a aílronta, se a senhora fosse amante de um homem,

mas que desforço posso tirar contra a amante de uma mulher?. . .»

Nas damas da corte lavrava também o mesmo vicio, e ate na mais ele-

vada de todas, na rainha, segundo resava a chronica escandalosa.

Uma noite appareceu na secretária de Luiz xvi um exemplar de uma co-

media intitulada .1 nona aurora, e que alludia aos passeios nocturnos da rai-

nlia na espessura do parque de Versailles.

Esta obra foi attribuida ao abbade Mercier, que foi preso e conduz,ido á

Bastilha.

De outra vez, a rainha encontrou escriptos n'um dos seus leques estes

quatro versos:

Au iiiilicu des chaleurs extremes,

Heureux ã'amuser vos loisirs,

J'aurai soin prés de vous d'ainener les zephirs

Lcs amourx y vicndronl d'eux mcines ! . .

.

Os bailes da rainha eram animadissimos. N'um d'elles succedeu uma

aventura que não devemos esquecer.

[)ois fidalgos acharam caido a um canto do salão um bilhete apaixonado,

contendo a declaração mais terna e mais ardente que uni homem peide fazer a

uma mulher. O amante acabava por dizer que os seus sentimentos eram tão

verdadeiros, que não hesitara cm assignal-os com o seu sangue.

A assignalura (juc os dois fidalgos tiveram a discrição de não revelar,

achava-se elleclivamente traçada com essa purpura li(|aida (|ue corre nas veias

da juventude.

Apesar do silencio guardado a respeito do nome, todas os damas (|ue
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estavam no baile se enfureceram a tal ponto, (juc teria sido dillicil ao pliysio-

nomista mais devtro, reconhecer qual das bellas irritadas tinha o direito de

(|uci.\ar-se da publicação importuna.

Pelo menos, ponde concluir-se que, se uma só tinha commettido o pecoadu,

todas ellas eram bem capazes de o commetterem.

A própria rainha não gostou do gracejo, e reprehendeu severamente os

leitores indiscretos. Um d'elles até, o senhor de Houblot, foi riscado da lista

dos fidalgos admiltidos nos bailes de sua magestade.

A rainlia manifestou o máximo interesse em fazer voltar ao favor do

monarcha o duque d'Aiguillon, mas em vão. O duque, verdade seja, pouco se

importava com esta desgraça, porque estava perdidamente namorado da L)u-

barry, a ponto de a inslailar n'uma das suas propriedades, chamada Saint-

A^rain.

A duqueza, sua esposa, foi alii residir também, emquanto seu ma-

rido fazia reparar um dos seus castellos. Deste modo, a esposa poude varias

vezes presenciar o cnthusiasino com que os dois amantes se esqueciam de todas

as conveniências, no meio das maiores vokiptuosidades.

A rainha entregava-se francamente á satisfação dos mais lúbricos ca-

prichos.

Houve até' uma certa viagem a Reims, na qual se disse que el-rei tivera

de lhe fazer as maiores censuras.

Maria-Antonietla achou encantador em Reims o passeio denominado da

Porla-Nova, e mandou aili alugar uma casa.

Uma noite a rainha convidou Luiz xvi para uma ceia n'aquellc sitio en-

cantador. El-rei, fatigado das ceremonias do dia, bocejou por varias vezes, e

logo que acabou de ceiar, levantou-se, recommendando á rainha que não tar-

dasse a recollier-se aos seus aposentos.

Apenas el-rei partiu, acompanhado de todos os personagens mais graves

da corte, a rainha declarou supprimida a etiqueta no resto da noite.

Os vinhos extrangeiros e os licores mais esquisitos haviam circulado

abundantemente durante a ceia. Torrentes de fogo ardiam nas veias da

juventude que n'esse momento rodeiava a rainha. A razão, já aturdida, não

pensava em disputar aos desejos o seu império sobre os temperamentos, exal-

tados pelos excessos da mesa.

Os convivas dirigiram-se para os jardins illuminados, mas, a um signal

dado, as luzes desappareceram . .

.

Aquelles, que desde esse momento deviam deixar de ser actores na festa,

foram expulsos dos jardins por guardas de sabre em punho.

Depois de ler divagado ao acaso, durante alguns minutos, na espessura

sombria dos bosques, a rainha sentiu-se arrebatada por um ser desconhecido . .

.

Talvez um sylpho . . .

E sentiu-se cahir sobre a relva, n'um abandono sensual, que a poz

completamente á mercê do audaz desconhecido. . .

Dizem que Maria-Antonietta jurara ás damas da sua maior intimidade,

ao contar-lhes aquella extranha aventura, que n'aquelle momento ignorava

tíisioRiA DA Prostituição. Tumo iv— Folua ib.
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quem fosse o audacioso, que ousava pòr mão profama sobre os encantos da

sua soberana, libando nos seus lábios tantos suspiros de volúpia, e saciando

nos seus braços a sede do prazer . .

.

— «Mas, fosse quem fosse, príncipe, lidalgo, ou plebeu, asseguro-lhes,

accresentou a rainha, que era um Hercules, com as formas de um Adónis.»

A pbrase de Maria-Antonietta provou que n'aqueila noite sombria o tacto

supprira perfeitamente a vista.

Corlezãos bem informados asseguraram que o duque de Coigny, que não

via recebidas com muito má sombra as suas aspirações ao amor da rainha, era

o único que assim poderia arriscar-se a desagradar a sua magestade.

No emlanto, Luiz xvi, informado a 10 de junho, não d'aquella aventura

mysteriosa, mas sim do baile e das loucuras prolongadas d'aquella noite, fez a

sua esposa as mais severas admoestações. Maria-Antonietta achou seu marido

muito enfadonho e semsaborão.

Luiz xvi, apesar de não suspeitar de cousa alguma que podesse prejudi-

car a virtude de sua mulher, prohibiu-lhe os passeios ao jardim da Ponte-Nova.

Pobre rei!. .

.

Poucos dias depois do que acabamos de contar, succedeu a cl-rei uma
aventura, que teve bastante graça.

Um padre vestido com os seus hábitos talares, apresenlou-se a Luiz xvi,

no momento em que o monarcha sabia da capelia. Apenas o monarcha olhou

para elle, o padre ajoelhou, e pediu a sua magestade que se dignasse acccilar

um papel que lhe apresentava.

El-rei acceitou o papel e recolheu-se aos seus aposentos. Chegando alli,

leu (1 memorial, e qual não foi o seu assombro, quando em vez de encontrar

um requerimento, se lhe deparou uma proposta extravagante, como os leitores

vão avaliar.

O padre ollerecia a el-rei nada menos que um conselho para poder ler

um tilho! . .

.

Luiz xvi leu em alta voz aquelle extranho documento aos seus cortezãos,

e todos riram a bandeiras despregadas.

Parece que o segredo do padre, tão sabedor em assumptos prohibidos pela

egreja aos seus ministros, consistia na adopção de certas posições, indicadas no

papel com grande exactidão.

O padre assegurava a cfTicacia dos seus processos, julgando-os altamente

necessários para supprir o defeito physico d'el-rei, defeito que reclamava uma
operação incisiva, a que o bom rei se recusava obstinadamente.

Aquelle projecto do padre fez muito ruido na còrle, c despertou grandes

gargalhadas. A rainha foi uma das pessoas que mais riram.

Contaremos, a propósito d'isto, uma anecdota graciosa.

A formosa escriptora, nolavel pelas suas novcllas. Madame d(! Monlolieu,

achava-se em Lausanne, ao tempo em que alli estava também o celebre histo-

riador inglez (libbon.

Madame de Moiitolieu era uma mulher graciosa, viva e talvez bastante

leviana, (iibbon era um homem pesado e indolente, gon-o como um tonnel.
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Comprcliemle-sc perfeitamente que, a não ser o talento, não havia n'aquelle

homem attraclivos que podessein seduzir uma dama.

O Tácito inglez apaixonara-se pela escriptora franceza, e quando estava

junto d'ella, soltava a cada instante suspiros collossaes.

Um dia, completamente dominado pelo excesso do seu amor, o volumoso

amante cahiu aos pés da bella indiíTerente.

— «Meu querido historiador, disse-lhe Madame de Montolieu, que é

isso?»

E a dama ria ás gargalhadas do singular aspecto d'aquella massa, que

soltava enormes suspiros.

— «.\mo-a!»

— «Mas, meu caro, este capitulo não é admissível !. . .

»

—«Como! Pois terá a crueldade de ser insensível aos meus tormentos?...

— «Ouso apenas dar-lhe um conselho, meu caro senhor Gibhon. Torne a

ler a vida de Plutarcho e a de Sallustio.»

— «Oue quer dizer, minha querida senhora?»

— «E' que não encontrará em qualquer d'ellas nada que se pareça com

isto.»

— «Pois se não vivia no tempo d'esses dois escríptores íllustres uma mu-
lher tão encantadora!. . .

»

— «Bonito madrigal, meu caro!.. .»

—«Está zombando de mim?»
—«Deus me livrara, meu querido auctorl. . .

»

— «Mas, n'esse caso, corresponda ao meu amor!. . .»

—«O senhor, um homem tão respeitável !. . .»

— «Anjo!. . .

»

— «Levante-se, meu caro senhor Gibbon! Olhe que está n'uma posição

muito íncommoda ! . . .

»

— «O què! Pois nem sequer me dá uma ténue esperança?»

— «Não, meu illustre historiador. . .»

— «Cruel!. . .»

— «Deixe estar que ainda um dia me ha de agradecer!»

— «Não diga isso! Quando lhe poderei eu agradecer tanta crueldade?»

— «Quando voltar a viver com os seus romanos !. . .

— «Senhora!. . .

»

—«Vamos, senhor (xibbon, deixe essa posição humilhante!»

— «Ai de mim, minha senhora, bem o quizera eu, mas vejo que é im-

possível ! . . .

»

E o pobre iiomcm fazia esforços sobre esforços para se levantar, sem

adiantar coisa alguma.

— «Então, senhor Gibbon, pois não pôde levantar-se?»

—«Minha senhora, creio que a minha queda c tão definitiva como a do

império romano por mim descripta!. . .»

— «Afinal não me admira isso!» observou Madame de Montolieu.

— «Porque?» perguntou Gibbon, muito intrigado.
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— «Porque as potencias collossaes, iima cez cahidas, di/ficilmente se le-

vantam!»

—«Convcnlio que a sua phrasc lem muilo espirito, miniia senhora, mas

o caso é que cila não me pode livrar ilesla desgraçada posição em que estou

a seus pés !

»

—«Não tem duvida, observou ella, eu vou livral-o d'essa diíTiculdade.»

E a dama, chamando um creado, disse-llie friamente:

— «Levante o senhor Ciihbon!. . .»

Uma das aventuras mais notáveis d'esta cpocha loi a apresentação do

cavaliíeiro d'Éon, no seu verdadeiro trajo de muliíer. E' dillicil imaginar nada

mais grotesco do que aqueila mallier-liomem, (|ue fòra capitão de dragões.

No dia em que voltou novamente ao trajo feminino, pintou o rosto, e

poz uma longa cabelleira, cheia de anneis, mas o rosto grosseiramente quei-

mado pelo sol, e as suas feições varonis, contrastavam de um modo ridículo com

aquelle trnjo de mulher.

Uma hábil costureira tentou fingir-lhe uns seios de bastantes dimensões,

mas a amazona recusara-se a trazer o corpo dentro de um espartilho, e por

isso as formas enganadoras, que tanto trabalho haviam dado para ficarem pre-

sas ao vestido, andavam errantes desde o pescoço até aos hombros. Além d'isso

os seus modos varonis e o seu andar de tambor-mór disfarçado cm mulher,

faziam rir toda a gente.

Ao entrar na egreja, o cavaliíeiro, ou para melhor dizer, a senhora d'Eon,

olhava para os assistentes de um modo verdadeiramente impróprio de uma

dama. É muito provável que se tivesse percebido no rosto de algum fidalgo o

mais pequeno sorriso irónico, a despeito mesmo do seu trajo feminino, ter-se-

hia apoderado da primeira espada que encontrasse, e o insolente teria que vèr

com ella.

Contava-se que a heroina se vira obrigada a veslir-se de mulher á força

de supplicas da condessa de Guerchy, a cujo marido havia insultado cm Lon-

dres, e que assim pretendera a condessa, restituindo ao seu verdadeiro sexo o

adversário de seu marido fallecido havia algum tempo, evitar um duello vin-

gador coin seu lilho.

A preço d'esta condescendência, Madcmoisclle d'Eon recebeu da corte

uma pensão de doze mil libras, com a condição de a perder irremediavelmente,

no dia (in que tornasse a envergar um falo masculino.

A famosa rapariga jurara não tornar a ser homem, custasse o que cus-

tasse, e dispunha-se a ir para um canto da província para ailí esconder

a sua vergonha. Antes de partir, leve, porém, occnsião de se divertir, assim

como toda a cidade de Taris, com a seguinte aventura.

Madame de Forqueux nunca tivera occasião de vèr MademoiscJle d'Eon

nem vestida de homem, nem de mulher, e iiioi-ria por conheeel-a. Um cava-

lheiro das suas relações compromcttcu-se a htval-a a ceiar a sua casa, sabendo

que podia ter uma brincadeira, embora um pouco forte, com aqueila dama,

sem que ella se enfadasse.

Dirigiu-se, portanto, a casa de um seu amigo, o pintor Musson, que era
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muito mais liabil em imitar as pessoas que conhecia, do ([uc em fazer-ilies o

retrato na leia.

Musson, foi, pois, a senliora íi'Éon, que apparecou na ceia de Madame

Forqueux. A dona da casa havia feito numerosos convites, e entro muitas pes-

soas havia algumas damas audaciosas, que tinham combinado entre si compro-

var o verdadeiro sevo da amphibia creatura, de que tanto se failava, e resol-

verem de uma vez o extraniio problema.

O amigo da casa sabia de antemão que aqueilas damas assistiam á ceia,

e isso era o melhor da aventura.

A um signal combinado entre elles, a falsa Mademoiselle d'Éon dirigiu-se

a um dos gabinetes interiores, como que para satisfazer uma necessidade.

As conspiradoras, seguras da sua força numérica, entram de roldão no

gabinete, sob idêntico pretexto, e atiram-se todas ao pintor disfarçado, para

procederem á tal comprovação.

O pintor tingiu defender-se como um demónio, supplicando ás atrevidas

damas que respeitassem o seu pudor. Por lim, esgotaram-se-lhes as forças, as

mãos das curiosas penetraram no sanctuario mais recôndito da castidade, e alli

encontraram uma forte escora a que podessem agarrar-se. . .

E de tal modo agarraram, que alguns grilos agudos, sabidos do gabinete,

annunciaram o desenlace d'aquella scena.

Madame de Forqueux correu a saber o que tinha succodido, e encontrou

Mademoiselle d'Eon com as lagrimas nos 'olhos, supplicando ás bellas assallau-

les que respeitassem o segredo politico que acabavam de descobrir.

A dona da casa informa-se do motivo d'aquclla scena c o amigo gracioso

conla-lira ao ouvido. Ella ri ás gargalhadas, e no dia seguinte, Taris inteiro

conhecia esta aventura divertida, que fez as delicias dos ociosos da grande ci-

dade!. .

.

Touco depois, os enthusiastas de novidades começaram a popularisar o

doutor Mesmer e o seu magnetismo animal.

O doutor apregoava o seu invento com palavras gregas e latinas.

Uma vez convencido o adepto, ou aturdido, condições absolutamente

idênticas para os charlatães, Mesmer corria-lhe as mãos por todas as partes do

eoipo, íilim de saber, dizia elle, onde a doença estava localisada.

E, ao approximár-se da parte dorida, o doente sentia uma commoção

parecida com a que produz a ekclricidade.

Em Paris houve sempre muita gente alTeiçoada a coramoções fortes. As

damas, sobretudo, eram doidas por ellas, quando, bem entendido, não eram

muito fortes.

Talvez fosse por influencia do magnetismo que o marechal de Uicbelicu,

ao completar os seus oitenta annos de edade, resolveu casar pela terceira vez.

O velho aristocrata assegurava a Ioda a genie que a co»iiiio(;ão não havia

ainda desapparecido das suas libras.

Eis a origem um tanto nuvellesea, embora verdadeira, das suas relações

com a viuva de Roolii, com quem veio a casar.

Um dia na estrada de Versailles partiu-se a carroagem do duque, ao pas-
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sar a montanlia de Sèvrcs. O velho fidalgo linha de continuar a pé a sua jor-

nada, quando por acaso passou uma carroagem, conduzindo uma dama que não

o conhecia.

A dama, vendo um cavalheiro de cordão azul em similhanle apuro, oíTe-

receu-lhe um logar no seu vehiculo. O duque acceitou, e d'aqui proveio o ca-

samento que deu a Madame de Roolh cem mil libras de renda, no momento

em que ia fallar-lhe o mais necessário.

Richelieu, anies de receber no seu palácio uma muliíer honrada, quiz

expulsar os libertinos e rameiras que viviam á sua custa. A própria Madame

Rousse, directora d'aquella quadrilha impura, não foi exceptuada, apesar dos

seus protestos de lealdade, das suas supplioas e das suas lagrimas. Esta sacer-

dolisa de voluptuosidade leve que entrar no conventos das Capuchinhas.

Depois d'csla limpeza geral, o noivo de Si aiinos foi procurar o senhor

de Fronsac, seu lilho.

— «Meu caro, disse-lhe elle, eu sou muito mais amável do que o senhor.

Casou-se sem me dizer uma palavra, e eu venho dar-lhe conta do meu enlace.

Prcvino-o de que espero ainda ter um Ulho, que liade ser muito melhor que o

senhor ! . . .»

O casamento celebrou-se na capclla do palácio de Richelieu. O arcebispo

de Paris, que se interessou vivamente por esta resolução do duque, esperando

que o velho libertino viesse ainda a ter um fim honesto, promettera-lhe ir

abençoar os noivos, mas o estado da sua saúde não lh'o permittiu.

Celebrou-se um esplendido banquete, ao qual se seguiu um baile, no pa-

vilhão de Hanover. Houve illuminação e fogos de arlificios nos jardins, mas a

festa terminou alli para os noivos!

Se a noiva, ainda na edade das paixões imperiosas, recebeu a scentelha

eléctrica no meio das danças voluptuosas da festa, o fogo que lhe ardia no peito

devia exlinguir-se com a ultima faisca da ultima maravilha pyrolechnica, de

tantas que arderam n'aquella noite.

O octogenário Richelieu, apesar da sua presumpção, apesar da ameaça

que havia feito a seu filho, apesar talvez dos seus desejos, conduziu a noiva a

uma habitação separada da sua, e alli apresenlou-lhe respeitosamente as suas

iioinenagens, e eaniou-lhe esta copla, expressamente composta por elle para a

occasião

:

.1 mi ntiil curlicz-iitoi cos cluiniies,

Je crainãrai^ d'oiilra(jer Vamttnr:

Depuis que j'ai perda me.f armes,

Mon bonhciir fiiit avec le joiív !. .

Madame de Richelieu achou esta copla graeiosissima, e deu os parabéns

ao académico, (jue sem duvida foi contar este elogio ao seu secretario, e a viu-

vez da noiva continuou.

Sentimos não ler de coiilinuar a elogiar a castidade da condessa d'Artois,

de quem tantas vezes lemos fallailo.
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A corte occupou-se durante muitos dias de uma aventura, que descon-

ceiluou, talvez injustamente, a fama de virtude da cunhada d'il-rei.

Até então, como sabemos, esta princeza não vira formar a respeito da

sua conducta nem a minima suspeita. De repente, porém, começaram acorrer

boatos dos seus repetidos favores a um capitão de couraceiros, da casa de seu

marido.

A verdade é que este militar fui preso com grande mvsterio, rigor e vi-

gilância, encontrando-se em seu poder o retrato de sua alteza real, declarando

que o linha recebido de uma camareira; no emtanto, a moldura era demasiado

rica para provir de uma creada.

Procedeu-se a novas averiguações. O oíTicial detido cliamava-se Pesgran-

ges, e era filho de um director das postas em Birbezieux. Tendo sido encar-

regado da escolta que acompanhou o conde d'Artois na sua viagem a Hespanha,

a princeza gostou d'aquelle esbelto rapaz, c fel-o entrar na companhia das suas

guardas.

Pouco depois, D.^sgranges começou a apparecer com muito ouro e a

mostrar jóias de grande preço. Passava uma vida brilhante, c fez despezas ex-

traordinárias de uma occasião em que foi a Angoulème.

Apesar d'isto, a altiva nobreza da província não estava muito disposta a

receber aquelle guarda do conde d'Artois, por causa da humildade da sua es-

tirpe.

—«Fazem mal, minhas senhoras, diziam cãs damas provincianas alguns

dos companheiros de Dosgranges. As grandes damas da corte não se mostram

tão desdenhosas, como isto.

»

E corria o boato de que a condessa d'Artois protegia Desgranges.

Havia quem dissesse que o militar se valera de um segredo, algum tanto

prejudicial ao bom nome de sua alteza real, para alcançar a sua protecção. O

caso é, porém, que o conde d'Artois acabava de o nomear capitão de cavalla-

ria e seu ajudante de campo, pouco tempo antes de ser preso. O que daria

causa a esta prisão '!

Os mais maliciosos asseguravam que Desgranges, surpreliendido pelo

príncipe no momento em que tinha a princeza sobre os joelhos, fora imme-

dialamente preso.

Alguns artistas engenhosos e sat\ ricos pintaram duplos fundos de caixas

de tabaco, nas quaes se via a seguinte scena. O senhor Desgranges sentado,

e a condessa dWrtois, n'uma desordem que accusava a nudez muito acima do

joelho, sentava-se tambjra nos joelhos do capitão. O conde assomava á porta

n'este momento. Era uma situação verdadeiramente theatral.

As caixas de tabaco illuslradas vendiam-se por alto preço.

A condessa d'Artois foi muito criticada por toda a gente.

No emtanto, não era só n'esta princeza que se cevava a maledicência.

Pôde calcular-se o numero das victimas pelo seguinte folheto, que an-

dou de mão em mão, e que copiamos para aqui textualmente:

«Bililiollieca das damas da córle, accresccntada com numerosas observa-

ções novas.
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«Traclado- da Amisade, para uso dos soberanos, pola rainlia de França.

«Tracladn do prazer, dedicado á rainha.

«.I arle de virer bem com seu marido, e de o consercar sempre namo-
rado, pela condessa d'Arlois.

«Os encaníos da verdade, dedicados á condessa pelas senhoras de Les-

parre, de Loval e d'Escars.

«Traclado do perigo de amar com excesso seu marido, dedicado á sc-

nliora condessa d'Artois.

«.( bondade personificada, dedicado á duquesa de Cdiartres.

«Das inconsequemias do caracter, Iractado dedicado á diKiucza de Bour-

bon.

«O calafalco cico, dedicado á princcza de Conli.

«A matéria preferinel ao espirito, dedicado á princeza de Lamballe, pelo

marquez de Clermonl, revisto pehi Vaupalière.

«He como uma cara bonita a tudo pôde conduzir, dedicado á condessa

de Tolignac, pelo marquez de Vaudreuil.

«O dinheiro sobre tudo, conlo dedicado á baroneza de Tallevrand.

«Tractado sobre us corpos opacos, dedicado á marqueza de Monlmarni-

«1 libertinatjem, traclado dedicado á celcberrima marqueza de Fougièrcs,

pelo publico.

«.i amiga dos homens, dedicado á viscondessa de Lavai, pelos senhores

de Filz-James, de Jaucourt e de Luxemburgo.

«.'l Hella e a fera, conto dedicado á condessa de (^renay, pelo senhor

Mégrigny.

«Tractado sobre o movimento, dedicado á condessa de Harville.

«Historia dos Treze Cantões, por Madame de Suze.

«Nossa SanAa Madre lujreja, dedicada a Madame de la Hocbc-Aymond,

pelo bi.spo de Tarbes.

«.1 liberdade dos caprichos, pelo príncipe Jorge de Hessc e o marquez

de Montesquieu.

«As bagatellas, folheto pela princeza de (^himay, dama de honor da rai-

nha.

«O abandono dos encantos, pela condessa d'Ossun.

«O Filho do prazer, dedicado á condessa de ÍJalbv.

«Da necessidade dos arrebiquei, dedicado á duqueza de Largcs.

«Tractado da a/jectação, pela duqueza de Lavai.

«Das propriedades da agua benta, dedicado á marechala de Luxemburgo».

l)izia-se que esta velha mundana, convertida em devota, costumava la-

var-se com agua benta, para evitar tentações.

«Da utilidade das portas trazeiras, dedicado á condessa de Blot, pelo

marechal de Caslries.»

Esta dama, muito recatada na sociedade, fora surprehendida nos braços

de utn íidalgo.

«.1 passagem, dedicado á duqueza de (irammont, peio duque de f.hoi-

seul.
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«.1 eiina desenfreada, dedicado a Madame de Modcna.»

I*ndo sabcr-se pelas mcn(,'ões favoráveis, contidas n'esle maligno catalogo,

em que grau tinlia a opinião publica as virtudes das principaes damas da corte.

Nada suppiiiriinios n'este curioso documento, porque era a expressão da

vox populi.

Publicou-se também por aquelle tempo um livro original de Madame de

Genlis, intitulada: Os serões do castdlo, ou curso de moral para uso das crean-

ras.

Este curso de moral não era mais do que um curso de inveja. Os serões

do castello formavam três volumes, que se vendiam ao preço de dezoito libras.

Era bastante caro, e o publico assim o considerava, a julgar pelos se-

guintes versos, que a triste reputação da sua auclora parecia bem justificar.

Eis esses versos:

Coiiiiiie loul renchériU disail un ainalcur

;

Les oeuvres de Genlm à six francs le volume

!

Dans le temps que snn poil valait inieux que sa plttine,

Pnur dniize francs i'acah Vauleur!

I\'aquelle anno, morreu Didcrot. As suas princi()aes obras, além du sua

importante collaboração no Diccionario cncyclopedico, são:

As jóias indiscretas, novella erótica, cm que o auctor faz fallar e contar

as suas aventuras a varias jóias. E preciso notar que estas jóias são as que

as mulheres mais apreciam, e as que mais ordinariamente perdem o seu pri-

mitivo valor.

A Relifiiosa;

O Filho natural

;

Júlio e Sophia
;

E outras muitas.

Jcá dissemos aiguma cousa dos amores da rainha com o senhor de Fer-

senne, coronel do regimento Royal-Suédois.

Este svlpho, conhecido no Pequeno Trianon com o nome de Zephyro,

parecia suspirar em segredo por Maria-.4ntonietta, quando foi admittido no cir-

culo dos Íntimos da rainha.

Maria-Antonielfa leu sem duvida o amor nos olhos do coronel, e animou-o

o melhor que poude, mas o bello Fersenne não podia aventurar-se a uma de-

claração. Entre ura súbdito e a sua soberana, é mister que as leis naturaes

soffram uma transformação, e por isso .Maria-Antonietta tomou a iniciativa.

Já dissemos anteriormente que a rainha lhe mandara um bilhete, por

meio de uma sua intima.

Eis o conteúdo d'esse bilhete amoroso :

«Flora a Zephyro

:

«Ha muito tempo, meu querido Zephyro, que o vejo percorrer os cantei-

ros tio meu império, olhando com altenção para todas as flores que se encon-

tram, sob o meu dominio iinmediato.

«Por ventura já sobre alguma d'cllas repousou o seu suave alento?

HisTOBiA D* Prostituição. Tumo iv—Fhlba 2C.
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«Se assim fosse, Flora morreria de desesperação.

«Lembre-se que eu sou a sua rainha, e que realisaria uma vingança im-

placável contra a que me tivesse roubado o thesouro que desejo.

«Esta noite, ás nove horas, irei com a minha atroz inquietação ao Pe-

queno Trianon.

«Se Zepliijro é sensivel ao doce anlielo de Flora, irá com certeza acalmar

a horrivel pena que a agita.

«O porteiro introduzii-o-ha.»

O mensageiro levou-lhe esta resposta

:

«Zephijro a Flora:

oZephyro vé com indiflerença todas as flores do seu império.

«Quando as olha com attenção, é porque procura entre ellas a sua rainha.

«Mas, quando a vè, o respeito cerra-lhe os lábios, fazendo apenas dos

olhos os interpretes mudos do seu amor.

«A gratidão e o amor mais ardente conduzirão esta noite ás nove horas

Zephyro ao Pequeno Trianon.

«Epor feliz se dará, se a sua presença e as suas caricias puderem desterrar

a inquietação do espirito de Flora, e convencel-a da sinceridade do seu amor.»

A chronica escandalosa accrescentava que Fersenne foi introduzido por

Bazin, e que desde então, Zeplujro, apesar da sua ligeireza, seguia constante-

mente os passos <le Flora.

AfTirmava-se que o bcllo Fersenne perdera todo o seu vigor, e que ella

por fim, cansada dos seus beijos enfraquecidos, dera às azas d 'aquelle deus toda

a sua liberdade.

Eis-nos chegados agora á famosa historia do coUar da rainha.

No dia da Ascensão do anno de I78o, quando toda a corte estava na ga-

leria, viu-se entrar o príncipe Luiz de Rohan, cardeal e esmoller-mór de França,

vestido com o seu roquette e insignias prelaticias. Ia desempenhar os deveres

do seu cargo, seguindo o rei á capella.

Sua magesfade mandou-o chamar á sua camará, onde a rainha estava

presente.

— «Senhor cardeal, disse-lhe Luiz xvi, em tom brusco e secco, que his-

toria é essa de um collar de diamantes, que vossa eminência encommendou

para a rainha?»

—«Meu senhor!. . .

»

— «Falle!»

— «Vejo, embora tarde, (juc fui enganado!. ..»

—«Mas, disse a rainha, quando lhe deram para mostrar aos joalheiros

as pretendidas condições de um contracto, escripto pela minha mão, admilto

mesmo que o senhor cardeal acreditasse tão levianamente em similhantc im-

prudência da minha parte. O que não devia nunca poder illudil-o era a minha

leltra, (jue decerto conhecia ! . . . »

—"Meu senhor, disse tran(|uiilamente o cardeal, sem responder a Maria-

.Vntonietta, asseguro-lhc a minha innocencia.»
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— «Cardeal, disse el-rei, c muito natural que esteja um pouco pertur-

bado nas suas explicações. Tranquilíise-se! Para lhe dar um meio de recobrar

a sua presença de espirito, e para que a minlia presença ou a da rainha não o

constranjam, queira passar ao aposento immediato. Alli estará só, e encontrará

papel, pennas e tinteiro. Escreva a sua declaração, que me entregará, apenas a

houver escripto, tendo para isso todo o tempo que quizer.»

Inclinou-se o cardeal profundamente diante d'el-rei, e entrou no gabi-

nete, que lhe fora designado, onde se demorou, quando muito, um quarto de

hora. Quando sahiu, entregou a sua magestade um documento.

— «Previno o, senhor cardeal, de que vae ser preso,» disse-lhe Luiz xvi.

—«Meu senhor! exclamou Rohan, obedecerei sempre ás ordens de vossa

magestade ! . . .

»

—«Muito bem.»

— «Tenho, porém, uma graça a supplicar a vossa magestade. . .»

—«Fallel»

—«Vossa magestade podia muito bem evitar-me o desgosto de ser preso

com íslas vestes pontificaes e em presença de toda a corte aqui reunida.»

—«Não pode ser, senhor cardeal !»

— «Digne-se vossa magestade retlectir. . .»

—«É mister que assim seja!» respondeu el-rei bruscamente.

E voltou as costas ao cardeal de Rohan.

Ao sahir da camará de el-rei, o esmoller-mór de França foi preso nà

presença de todos os cortezãos pelo senhor de Villeroi, capitão das guardas do

corpo, e immediatamente conduzido á Bastilha.

Dois dias depois, sahiu da prisão, acompanhado pelo barão de Breteuil,

para assistir a um inventario de todos os seus papeis, mas nada se encontrou

que o compromettesse.

Durante o curto intervallo em que o cardeal de Rohan permaneceu em
Versaillcs, sob a guarda do senhor de .louíTroy, tenente do duque de Villeroi,

pediu um lápis a este oíFicial, e sob pretexto de dar algumas ordens aos seus

domésticos, traçou n'um bilhete algumas palavras em allemão, que um próprio

levou rapidamente a Paris.

Discutiu-se durante muito tempo a maneira como havia de ser julgado

um reu de tão elevada calbegoria ecciesiastica, porque sua eminência declarara

que não queria recorrer á clemência d'el-rei, accrescentando que reconhecia

toda a bondade de sua magestade, mas que não precisava d'ella para nada.

O clero approvou a determinação do cardeal, mas reclamou ao mesmo

tempo o direito de julgar sob a sua alçada um dos seus príncipes e chefes emi-

nentes.

A cúria romana interveio, e sollicitou que o reu comparecesse perante

uma commissão de cardeaes, mas ninguém fez caso de similhante pedido, e

accedendo a uma petição do próprio príncipe de Rohan, um decreto, dictado

n'um grande conselho, celebrado em Saínt-Cloud, encarregou o parlamento da

ínslrucção do processo do cardeal.

Por denuncia do accusado, um oíTicial partiu para Bas-sur-Aube, com
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ordem de prender alli Madame de la Multe, de quem já falíamos n'este livro,

quando contámos as suas intimas relações com a rainha.

O cardeal fora também um dos seus melhores amigos.

Esta dama não se assustou á vista do oíTicial, encarregado de a conduzir

presa a Paris, e o senhor de la Molte, manifestando a mesma tranquiilidade,

oíTereceu-se para acompanhar sua esposa, o que lhe foi recusado pelo official.

Verdade seja que o senhor de la Motte, reflectindo melhor, partiu para Ingla-

terra, no que procedeu acertadamente.

A historia de Madame de la Motte c verdadeiramente singular. Chama-

va-se Valois, e descendia, segundo declarava, da casa soberana que deixou de

reinar em França por morte de Henrique iii.

Apesar de tão illustre progcnie, esta vergonlea de um ramo real pedia

esmolla alguns annos antes, assim como sua irmã mais nova. Um irmão, o

único que tinham, havia-se feito marinheiro para fugir de uma vida tão igno-

miniosa. A Valois era formosíssima, tanto que chegou a interessar muito a Ma-

dame de Boulainvillers, mulher do intendente de policia, que a vira por acaso.

O nome da desgraçada excitou sobretudo a attenção da sua improvisada prote-

ctora. Examinados os tilulos de nobreza, que mesmo na sua profunda miséria,

conservara cuidadosamente, foram julgado- era regra.

Madame de Boulainvillers havia já fallado dos Valois na corte, quando a

libertinagem desenfreada da nobre joven obrigou o intendente a cxpulsal-a de

sua casa.

Galanteadora tal qual a Dubarry, antes de ser favorita, encontrou um dia

no mundo o senhor de la .Motte, que bem depressa uniu a sua vida de intrigas

c de aventuras, áquelia vida de prostituição, casando com a joven perdida.

Graças á sua astúcia, este par tão bem unido conseguiu fazer pronunciar

repetidas vezes aos ouvidos da familia real o nome dos Valois.

El-rei e a rainha quizeram ver Madame de la Motte, e Maria-Antonielta

gostou, como ella sabia gostar, daquella formosa rapariga, nomeando-a logo

sua camarista.

Luiz XVI apressou-se também a mandar um titulo de nobreza ao irmão

marinheiro, que desde então ficou sendo o barão de Saint-Rémy de Valois,

sendo de mais a mais nomeado tenente dos navios de sua magestade.

O favor de Madame de la Molte cresceu rapidamente, como já tivemos

occasião de contar. Assegurou-se que, valendo-se da protecção da rainha ha-

via procurado fazer a reconciliação da sua bcmfcilora com o cardeal de Kohan,

de ha muito cabido em desgraça pelas informações dadas para a corte de Vicn-

na, e das quaes já tivemos corrhecimento.

O caso foi que alguns mczes, antes da prisão do csmoller-mór de Fr;.nça,

a condessa de la Motte se apresentara era casa de um joalheiro chamado Rc-

gnier com uma caixa adornada de diamantes, na qual se via o retrato da rai-

nha decotada até muito abaixo dos peitos.

A condessa prupoz ao artista que coUocasse de outro modo a miniatura,

quer dizer, que a encaixilhasse de fiirma, que podesse appareccr ou occultar-se

por moio de algum segredo engenhoso.
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A quem era destinada aqiiella jóia? Não sabemos dizel-o, mas ninguém

poz cm duvida que devia ter sido ollerecida ao principe de Roiían, da parte de

Maria-Anlonietla, cm signai de completo olvido do passado.

Emquanlo a condessa de la Molte era encarcerada, o cardeal gosava na

Bastilha a liberdade, raríssimas vezes concedida, de receber quem queria.

Fallava alli com sua família, e com os seus advogados, que eram os se-

nhores Turgot, Trenchct e Bonníères.

Já por varias vezes temos accidentalmente faltado, e sempre promeltendo

occupar-nos com maior extensão, do processo, que interessou não só a França,

mas o mundo inteiro; queremos rcferir-nos ao processo do coilar da rainha.

Chegou agora a occasíão de contarmos toda essa embrulhada historia.

As cartas patentes do rei davam conta d'este famoso escândalo, nos ter-

mos seguintes;

«Luiz, etc, etc.

«Tendo chegado ao nosso conhecimento que os chamados Ba^hmcr e Bos-

sangcs haviam vendido ao cardeal de Kohan um coilar de diamantes;

«Que o dito cardeal, sem conhecimento da rainha, nossa muito querida

esposa, lhes disse estar auctorisado [,or ella para conseguir a sua acquisição,

mediante o preço de um milhão e seiscentas mil libras, pagáveis cm vários

prazos

:

«.Qac lhes fez ver, para esse fim, certas condições apresentadas como

approvadas e assignadas pela rainha;

«Que o referido coilar foi entregue pelos referidos Ba'hmcr c Bossanges

ao cardeal de Rohan
;

«E que o pagamento convencionado não se eflectuou, pelo que recorreram

á rainha;

«Não podemos vèr sem uma justa indignação, que assim se tenha abusado

de um nome augusto e que por tantos tilulos nos c tão querido, e que se te-

nha violado com uma temeridade tão inaudita o respeito que se deve á mages-

tade real

;

«Julgámos, portanto, que era de justiça chamar á nossa presença o re-

ferido cardeal, e em vista da declaração por elle feita de que havia sido en-

ganado por uma mulher, chamada la Motte de Valois, parcccu-nos conveni-

ente apodcrarmo-nos da pessoa do referido cardeal, e da referida la Molte Va-

lois, assim como tomar as medidas que a nossa prudência nos suggeriu, para

descobrir todos aquelles que lenham podido ser auclores ou cúmplices de um
attentado de similhanle natureza.

«E julgámos conveniente dar-vos parte d'isto, para que julgueis o pro-

cesso, reunida a grande camará.»

Deu-se copia d'este documento ao cardeal de Rohan, e el-rei pediu-lhe

a sua demissão de esmoller-múr.

— «Meu senhor! respondeu o prisioneiro. Vossa magestade não obterá

esta dignidade senão com a minha cabeçal O meu emprego não é um cargo

palaciano, é uma dignidade do estado, e só uma .sentença em regra poderá des-

pojar-rae d'elle ! . . .

»
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T)e dia para dia se ia complicando mais a questão. Pouco tempo depois

da prisão da condessa de la Motte, foi preso o barão de Plante, e no dia se-

guinte, o conde e a condessa de Cagliostro foram conduzidos á Bastilha.

Cagliostro nasceu em Palermo, na Sicilia, oriundo de uma familia judia.

Era dotado de paixões ardentes, ea pobreza parecia-lhc um peso insupportavel,

mas como era liabil e arrojado, fez-se conde, e tudo isto para enriquecer, au-

xiliado por uma falsa illustração, e por um hábil charlatanismo.

Chegando a Veneza, Cagliostro relacionou-se com uma genoveza, que de

marqucza viera descendo de degrau em degrau até ao vil ofíicio de prostituta.

O charlatão descobriu atravez dos andrajos d'esta mulher attractivos ca-

pazes de o auxiliarem nas suas intrigas. Ella tinha ellectivamente estatura so-

berba, olhar ousado, peitos tentadores, hálito perfumado. Isto quanto ao phy-

sico. No moral, tinha uma linguagem libertina, intelligencia especuladora,

muito calculo, e um coração ávido de sensações.

A genoveza pareceu a Cagliostro uma excellente acquisição. Se tinha sido

realmente marqueza, clle fel-a condessa de empréstimo, uma condessa de co-

media, e ambos sob o manto protector de um casamento da mesma qualidade,

começaram a correr juntos o mundo inteiro.

Os dois aventureiros encontraram, n'uma das suas viagens, o conde

de Saint-Ciermain. O charlatão emérito reconheceu nelles vocação para a alta

intriga, e iniciou-os nos segredos da sua grande arte.

Os novos adeptos dirigiram-se a Paris, decididos a explorarem o enthu-

siasmo que alli havia excitado seu mestre, e occuparam-se como elle de me-

dicina, chimica e magia.

Tudo isto pareceu maravilhoso ao publico, e a reputação dos ciciliano for-

nou-sc colossal.

Como se aproveitou José Bálsamo d'esta reputação? Ignora-se. Elle não

pedia dinheiro a ninguém, tirando as suas riquezas da mesma fonte desconhe-

cida, onde o conde de Sainl-Cermain as ia buscar.

Cagliostro vivia esplendidamente, pagava aos seus fornecedores com a

maior exaclidão e dava muitas esmolas. Fazia mais ainda. O seu famoso Pa-

ctolo corria em casa de Iodas as pessoas que estavam dispostas a acreditar no

seu poder.

Foi por isso que o cardeal de Rohan, sempre- cheio de dividas, se atirou

aos braços do charlatão, que apenas lhe exigiu em troca o filiar-se nas seitas

dos llluminados e dos Theoaophos, dos quaes, segundo dizia, era o grande pon-

lifice.

O cardeal, com a condição de ter dinlieiro, ler-se-liia mesmo feito qua-

ker. Prometteu ao conde tudo quanto llic pediu, e em troca, o charlatão come-

çou a compor uma pedra pliiloso[)lKil destinada a pagar todas as dividas do

prelado, inclusivamente a do famoso collar, encommendado aos ourives Bo»-

hmer e Bossangos.

l*'sla intimidade entre Cagliostro e Kuiian parecia um pouco exaggerada

pelos muriiniradores, mas o certo é que o senhor de Crone, chefe da policia,

teve-a como verdadeira, e por isso ordenou a |)risão de Cagliostro.
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Mas quem poderia averiguar a verdade, ti^ísse intrincado negocio do col

-

lar da rainiia? A cada passo surgiam mil contradicvões.

Provaria o collar a reconciliação entre o cardeal e a rainha?

Seria uma consequência d'essa reconciliação ?

Teria elTcctivamente esta jóia estado nas mãos da rainha?

Ordenaria Maria-Antonielta que o collar fosse entregue aos ourives,

quando não poude pagar a primeira das prestações?

Teria o collar, em vez de ser entregue a Bodimer e Bossanges, sido

vendido no estrangeiro por Madame de la Motte e seu marido?

Taes eram as perguntas a que ninguém sabia responder.

Havia, no emtanto, um diiemma: Ou o cardeal era um patife, ou uma

victima.

Em qualquer dos casos, a rainha estava certa de sahir deste malfadado

negocio, pura como os arminhos do seu manto real.

Devemos dizer, no emtanto, que o collar havia sido offerecido á rainha

antes da intriga, tendo por essa occasiào sua magestade mostrado muitos dese-

jos de o possuir, mas Luiz xvi recusou-se a satisfazer-lhe este capricho.

A attenção publica começava a perder o interesse com que seguia este

curioso assumpto, quando um novo incidente a despertou.

Em consequência do processo intentado contra o cardeal de Rolian, e se-

gundo outros, em virtude de uma combinação feita em Versailles, uma rapa-

riga chamada Oliva, foi presa como implicada no roubo do collar.

Vamos dar alguns pormenores a respeito d'este incidente.

O verdadeiro nome d'esta rapariga era a Guay.

Nascera em Paris em 17GI, de uma familia honrada, mas pobre, e íi-

cára orphã na edade de 17 annos.

Apesar da pobreza de seus pães, herdara deiles uma somma bastante

razoável, ainda assim, mas este capital, administrado por mãos infiéis, não

tardou em ficar bastante comproriiettido, e até singularmente reduzido.

Oue havia de ser de Mademoiselle Guay, n'esta triste situação? Que par-

tido lhe restava? O que lhe ficara mal chegaria a quatro mil libras!...

Que fazer ?

A Guay não esteve por muito tempo indecisa, e começou a dirigir-se to-

dos os dias ao Palais-Royal, ou só, ou acompanhada de uma criança que uma
visinha lhe emprestava.

N'uma d'estas excursões nocturnas, travou relações com o conde de la

Motte, que assombrado de uma circumslancia, que já vamos dizer, levou a

Guay á condessa, sua esposa, como um verdadeiro achado para a execução de

certo plano.

A circumslancia, que tanto havia impressionado o conde de la Motte, era

a extraordinária parecença da rapariga com a rainha.

As feições, a altura, os gestos apresentavam uma lai conformidade, que

a não ser o habito de vèr todos os dias sua magestade, ninguém poderia duvi-

dar que fosse ella, ao olhar para a Guay.

Depois de algumas visitas e até de alguns presentes, Madame de la Motte
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declarou á <luay, que o acaso, ou para mcJlior dizer a sua boa cstrella, fazia

com que ella podesse prestar á rainha um serviço assignalado, accrescenlando

que por este serviço receberia primeiramente quinze mil libras, e lá mais para

ao diante teria a sua fortuna completamente assegurada.

A pobre rapariga, aturdida e maravilhada, respondeu que era uma hu-

milde crcada de sua magestade, e que o seu maior desejo seria poder prestar-

ihe um serviço. Portanto, a condessa podia dispor d'ella a seu bel-prazer.

No dia aprazado, conduziram-na a Versailles ás dez horas da noite. Ia

magnificamente vestida.

Ileram-lhe uma rosa e um bilhete, e disseram-lhe que devia entregar

ambas as cousas a um elevado personagem, que havia de ir ter com ella, quando

dessem as doze badalladas no relógio do castello.

Poucas palavras deveria pronunciar. Apenas diria, ao dar a rosa e o bi-

lhete ao alludido personagem :

—«Hem sabe o que isto significa ! . . .

»

A isto se reduzia a sua missão, e accr:scentaram que a própria rainlia,

occulla n'um pequeno bosque visinho, vigiaria o exacto cumprimento das or-

dens.que havia dado.

Tudo se executou, como estava previsto. A (luay foi collocada pela con-

dessa de la Motte n'um sitio bem sombrio do jardim de Versailles. Chegou o

grande personagem, inclinou-se diante da pretendida Maria-Antonielta, rece-

beu a rosa, ouviu as suas palavras, mas o bilhete não lhe loi entregue.

A condessa, que estivera occulta, presenciando a sceni, accudiu n'esse

momento, e disse

:

— «A'^amos, vamos, avie-se!...»

O desconhecido, que era o cardeal de Rohan, aíTastou-s com a senhora

de la Molte, e seu marido, que apparcceu de repente, levou comsigo a Guay.

Duas horas depois, a condessa foi ter novamente com a aventureira, c

assegurou-lhe que a rainha ficara salisfeitissima com ella, apesar do esqueci-

mento do bilhete, o qual, segundo ella própria confessou, era um accessorio

de pequeníssima importância, e queimou-o á luz de uma vela.

Esta aventura succedia no mez de agosto de 178Í. Depois d'ella, Made-

moisellc le (luay, denominada baroneza d'01iva pelos seus protectores, conti-

nuou a vèl-os em Paris, jantando algumas vezes na sua companhia, e rece-

bendo(relles, em varias prestações, 4:208 libras, por conta dos quinze mil fran-

cos promeltidos.

Mais tarde declararam-lhc que já n<ão receb^^ria mais nada, e ella deixou

até de frequentar a casa dos la Motte.

Apesar d'isso, Madcmoisclle Oliva, julgando-se lançada nas elevadas re-

giões da politica, havia abandonado a trapeira em que vivia na rua du Jour,

para se installar sumptuosamente na rua Neuve Saint-Augustin. Alli, uma
elegante mobília, comprada a credito, dava-lhe as apparencias de uma mulher

do grande tom.

Não ha bem (pie dure, e a (luav devia bem depres.sa cabir dVslas altu-

ras, impellida pela desgraça. Os credores, cançados de esperar, convcrlcram-se
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em ameaças constantes contra o seu bera estar, e foi-lhe preciso subtrahir-se

ás suas perseguição.

Tal era a ditlicil situação de Mademoiseile Oliva, quando rebentou como

uma bomba o processo do collar, sem que elía nem por sombras suspeitasse

haver tomado parte n'esta escandalosa intriga, e se por essa occasião sahiu de

Paris, foi apenas para evitar a perseguição dos seus credores.

A 30 de setembro tomou a pobre rapariga o caminho de Bruxellas, e

conseguia alguns dias depois installar-se tranquillamente n'esta cidade, quando

a 16 ou 17 de outubro seguinte, á raeia noite foi detida e conduzida á cadeia.

Foi então que a Oliva Guay soube cora assorabro que estava implicada no fa-

moso processo do cardeal de Rohan ... do qual até aquelle momento apenas

ouvira vagamente fallar I . .

.

Transferida para Paris, mettida na Bastilha, interrogada, a pobre Oliva

passou pelos mais duros transes, protestando sempre a sua innocencia. No era-

tanto, a declaração franca das suas relações cora a la Motte, em vez de lhe dar

a liberdade, fez com que fosse encerrada mais cuidadosamente nas masmorras

da Bastilha.

Isto foi o que oCQcialmente se disse. O publico, porém, não acreditou

uma palavra sequer, a respeito da existência d'esta rapariga.

Terminou, emfim o famoso processo do collar. O parlamento proferiu a

sua sentença.

O senhor de Fleury, procurador geral, muito influenciado pelo barão de

Breteuil, inimigo do príncipe de Rohan, formulou as mais terrives conclusões

contra o cardeal, a ponto de serem recebidas com indignação até pelo próprio

parlamento.

O senhor de Barillon, conselheiro, chegou a dizer que aquillo não eram

as conclusões de um procurador geral, mas sim d'um ministro, a quem não era

diíTicil reconhecer.

O senhor de Ségnier, advogado geral, fallou no mesmo sentido, e dirigiu

terríveis ailusões ao senhor de Fleury.

Não sabemos até que ponto tinham aquelles senhores o direito de se re-

voltarem contra as conclusões, quando era publico e notório que tinhara rece-

bido as declarações de Bírchmer e Bossanges e de diversas testemunhas.

Depois de muitos debates, o parlamento pronunciou a sentença, contendo

as seguintes deliberações :

O cardeal ficava pura e siraplesraente exerapto de toda a accusação.

Madame de la Motte era conderanada a fazer uma retractação publica,

com uma corda ao pescoço, além d'isso a ser açoitada publicamente, marcada

nos hombros e destinada a ser encerrada no hospício pelo resto dos seus

dias.

O senhor de la Motte, declarado contumaz, e conderanado ás mesmas
penas que sua esposa.

O senhor de Plante de Ville desterrado por toda a vida.

O conde de Cagliostro ficou livre de todas as accusações.

A menina Oliva de Guay foi posta em liberdade.

HiiTOKiA DA' PKOíTmnçio. Tomo it—Folha 27.
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Finalmente as memorias, escriptas pela condessa de la Motte conlra o

cardeal e o conde de Caglioslro, foram supprimidas.

Esla sentença foi acolhida pelo applauso unanime de um numeroso e es-

colhido auditório. Todo o mundo conhecia a immoraliJade do cardeal de Ro-

han, mas n'cs(a questão todas as opiniões lhe eram favoráveis, quer fosse pelo

poder da verdade, quer pela consciência das fraudes, que se haviam posto em

acção para fazer cahir sobre elle uma grande parle da tormenta, com grave e

llagranle injustiça.

Quanto a Madame de la Motte, fosse qual fosse o destino primitivo do

collar, a verdade era que ella e seu marido haviam feito vender definitiva-

mente os brilhantes em proveito próprio.

Por isso, estes dois avenkireiros nem inspiravam interesse algum, nem o

mereciam effectivamente, ainda mesmo que tivessem obrado em virtude de al-

tas e irrecusáveis influencias.

O barão de Brcteuil, depois da favorável sentença proferida contra o car-

deal de Rohan, jurara vingar-se d'elle fosse de que modo fosse, e para isso

foi pedir-lhe que desse a sua demissão de esmollcr-mór do França, duas horas

depois do príncipe haver sabido da Bastilha.

O barão enganou-se, porem, mais uma vez. O cardeal havia -se anteci-

pado, e por isso Breteuil poude apenas annunciar-lhe que el-rei o desterrava

para a Chaise-Dicu.

O publico apodou de lyranno a Luiz xvi, tanto por este desterro do car-

deal, como pela demissão de todos os seus cargos que tão encarniçadamente

lhe havia exigido.

A zox populi d'csla vez enganava-se. Luiz xvi, sob qualquer ponto de

vista que considerasse a historia do collar, não podia deixar de estar indignado

conlra o procedimento do cardeal.

Madame de la Motte continuava presa na Conciergerie, ignorando a ter-

rível sentença preferida conlra cila, e demais a mais, não podia fallar a nin-

guém, nem sequer aos seus advogados!...

l)evorava-a uma sombria desesperação, tinha violentos ataques de ner-

vos, chegando até um dia em que teve um mais forte a tentar abrir a cabeça

com uma bacia de louça.

Desde aquelle dia, haviam-llie posto sentinellas á vista, e além d'!SS0

duas mulheres dormiam no seu calabouço e na sua própria cama.

Tal era a situação da ré!

No dia 20 de junho, vieram prevenil-a de que na madrugada seguinte

sahiria da sua prisão. Devia estar vestida ás seis horas.

— «(2om que fato?» perguntou ella.

—«Simplesmente ;» responderam-lhe.

Effectivamente, á hora indicada, vieram buscal-a.

Apenas dera alguns passos filra da sua masmorra, viu-se logo rodeada

de um grande numero de carcereiros, que a arrastaram até ao fundo da esca-

daria do palácio, onde lhe foi lida a sentença.

Ao ouvir os tcrriveis supplicios que a esperavam, a pobre mulher ficou
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furiosa. Rasgou os vestidos e declarou que mais facilmente se deixaria esquar-

tejar do que submetter-sc a tão cruel e vergonhoso supplicio.

N'esse momento, seis ajudantes do carrasco apoderaram-se da desgraçada,

que se defendeu e resistiu com energia, mas por fim ficou vencida.

O executor de alta justiça apoderou-se d'ella, e erguendo os farrapos que

a cubriam, imprimiu-lhe a marca infamante, nas pernas manchadas de lama e

feridas pelas unhas brufaes dos homens que tinham luctado com ella.

Emquanto durava a fustigação, que se seguiu á marca infamante, outro

carrasco, apesar dos estremecimentos convulsivos da condcmnada, conseguiu

marcal-a n'um hombro.

Quando ia appiicar-ihe o ferro em brasa ao outro hombro, o ferro ape-

nas conseguiu queimar-llio, com esse ruido sinistro, que produz um corpo gor-

durento ao ser queimado.

Atravez dos rugidos desesperados que Madame de la Motte soltava, du-

rante a execução, ouviam-se claramente estas palavras:

—«Eu é que tenho a culpa!... Podia muito bem ter eviíado esta igno-

minia... Bastava ter dito uma só palavra, uma palavra só, e enforcar-me-

hiam, mas n'esse caso, não seria eu só a castigada!. . .»

Depois, começou a chorar amargamente e accrescentou por entre solu-

ços convulsivos :

— «É assim que se tractam os Valois?. . .»

Apenas o supplicio acabou, atiraram-na ensanguentada, rasgada c des-

penteada, quasi núa, para o coche, que devia conduzil-a ao hospício, que lhe

destinavam.

Madame de la Motte conseguiu abrir uma portinhola, e ia precipilar-se

debaixo das rodas do vehiculo, quando os guardas a agarraram, conseguindo

evitar que realisasse o seu intento.

Quando chegou á Salpètrière, atirou-se sobre o leito, escondendo o rosto

nos travesseiros.

Os guardas não tardaram a descobrir que tinha apertado em volta do

pescoço um bocado do lençol. Se se tivessem demorado dois segundos, morre-

ria asphyxiada.

A infâmia de uma descendente dos reis de França, as angustias de uma

pobre mulher, foi o único pagamento que obtiveram os ourives Ba'hmcr e Bos-

sanges.

Não consta que o celebre collar fosse pago de outro modo.

O nome da rainha andou vergonhosamente envolvido na aventura, e nin-

guém poude dizer com certeza que aquelle collar não fosse comprado por ella.

Verdade, verdade: os desperdícios de certa refundição de luizes não te-

riam sido mal empregados cm abafar este escândalo, sob o peso de milhão e

meio

!
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(lo principe de Monlliarrey em casa da Desmaliis.— O amaate de saias e as suas armas — O prime iro relâmpago da

tormenta revolucionaria.— A Assemlileia dos notáveis.— A proclamação da egualdado social.- Uma aventura engra-

dada por causa de um vestido de cauda.— A tempcst.ide estada.— Morto de Luiz xx( e de Maria-Antonietla.— Adeus

ás voluptuosidades de Versailles.— A prostituição popular, successora dos escanJalns da prostituição cortezã. — The.
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liradley.— A cortezã dos príncipes transformada em cortezã do povo.— -\ tomada da Bastilha — Théroigne heroina.

— A prostituta do poyo veucedor.— Maiilard.— Théroigne na Assembleia Constituinte.— O club dos Franciscanos.—

Danton e Camilln Uesmoulins em casa de Thóroigne.— Atteutado contra La Fayctte.— As certezas dos patriotas.—
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Toucador de Tlwroiqnc, por Suleau, escriptor realista. — O cidadão Tout-!e-Monde. — Um discurso de Thcroignc.—

O L)ez de Agosto.— Proezas de Tlieroigne e de Joanna Lcduc. — Como a cortezã se vinga de Suleau. — Thóroigne e a

prlnceza de Lamballe.— A cortezã e açoitada pelas suas adversarias.— Loucura da famosa cortezã da Itevolução.—

Vinte annos de punição atroz I —Descri pção da sua loucura pelo illustre medico Est|UÍrol, no seu tractadodas eu-

ermldadcs mentaes.

ARECK-Nos ter dito bastante a respeito da desventurada esposa

de Luiz xvr. Por isso, deixareoios de occupar-nos da sua histo-

ria, que, como vimos, foi escandalosissima, a julgar pelos es-

criptos contemporâneos a que nos reportámos.

A nossa opinião já a manifestamos. Muitas das aventuras

que lhe são atlribuidas não merecem inteiro credito, por isso que a sua narra-

ção é feita por adversários intransigentes da infeliz rainha.

Fosse porém, como fosse, a pobre senhora expiou bem duramente os

seus erros e leviandades!. .

.

E cm attenção até para com esse martyrio horrível e sem precedentes na

historia das rainhas, deixaremos de citar muitos outros escândalos que lhe são

attribuidos, incluindo n'esse numero as suas aventuras galantes com o conde

de Mirabeau.

No borisonte politico, a esse tempo, começavam a formar-se bem sinis-

tras nuvens. Mas, oh cegueira humana, essas ameaças de tespestade não con-

seguiam deter as loucuras e torpezas dos cortczãos !

Havia algum tempo que Madame de Courviile era a amante declarada do

principe de Montbarrey, mas este voluptuoso e incorrigível libertino, querendo
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enconirar alguma variedade nos seus amores, começou a fazer as mais amáveis

propostas a Madame Desmahis, uma bonita e scductora cortesã.

O principe estava longe de ser um Antinoo, e por isso as suas primei-

ras propostas foram repeilidas. Não desistiu do seu capricho, tractou de elevar

o preço que primeiramente ollerecera, e, ainda assim, teve o desgosto de não

ser bem recebido.

Acirrado pela pertinácia da cortezã, o principe ofTereceu-lbe montes de

ouro, e acabou por a fazer vacillar. A praça não estava longe de rcnder-se,

mas havia uma seria dilFieuldade a vencer :—a Desmahis era amante de Made-

moiseile de Rancourf, e portanto era necessário combinar-se com o seu amante-

mulher, para obter a permissão de especular muito a seu salvo nos domínios

ordinários do amor.

]N'este meio tempo, para tornar mais favoráveis as rellexões da sua bella,

o senhor de Montbarrey fez chover em casa da cortezã o ouro e as jóias. Ella

ludo ia acccitando ás mãos ambas, mas, ainda assim, nunca faUava ao apai-

xonado principe no resultado definilivo das suas reflexões.

Fosse impaciência, ou fosse suspeita, o opulento e magnifico apaixonado

mandou parar um dia a sua carroagem á porta de Madame Hesmaliis, e subiu

aos aposentos da sua bella.

Uma creada de quarto veio dizer-lhe que sua ama não podia recebcl-o,

alormcniada por uma horrível enxaqueca, e que desejava descançar. Mas n'esla

desculpa liavia uma certa perturbação, que o principe immediatamente percebeu,

um enigma que desejou promptamenle esclarecer.

O ex-ministro suspeitou que o enganavam, por isso, vencendo a fraca

resistência da creada, entra na alcova da dama, vac direito á cama, e corre

as cortinas com toda a liberdade de um homem, que bem caro havia pago o

direito de assim proceder.

O que viu elle, n'esse momento?

.\o lado do rosto encantador da cortezã, estava uma cabeça coberta com

um barretinho de dormir... Era um amante, um rival feliz, não havia que

duvidarl. .

.

Moutbarrey ficara furioso, c ia talvez partir a bengala nas costas do seu

rival, quando o dono do barretinho de dormir salta do leito, e o principe re-

conhece— Mademoiselle de Rancourl!...

— «Meu caro principe, disse cila, veja bem com quem se melle! Eu não

sou positivamente um dragão, e as minhas armas, quer saber quaes são?...

Olhe!...»

E moslrou-lhc todos os seus encantos, desviados por uma preversão dos

sentidos do seu natural deslino.

O principe, furioso como estava, não teve remédio senão abaixar a ben-

gala, com que ameaçara as costas do seu pretendido rival.

Mademoiselle de Rancourt continuou:

— «Agora (|uc viu ludo, meu caro principe, lenho ainda uma cousa a

dcclarar-liíe. Esta senhora é minha amante, e cu não estou disposta a aban-

donar a minha coníiuisla!»
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O príncipe viu que não tinha remédio senão relírar-se, mas antes de

partir apostropliou desdenhosamente a Dcsmahis;

— «Vejo perfeitamente, disse-lhe, que tenlio de renunciar a convertcl-a.

Adeus! Estou haliituado a ser victima de muitos enganos mas nunca esperei

um d'csle género. Minhas senhoras, não se ineommodem por minha causa. Con-

tinuem a fazer torpezas á sua vontade I

E sem fazer ruido, o principe .saliiu da alcova da peccadora, com essa

tranquillidade estóica e essa dignidade nohre, que n'oulra épocha demonstrara,

ao deixar o fausto e as grandezas ministeriaes.

A Assemblca dos Notáveis da provincia foi, por certo, o primeiro rehim-

pago da tormenta que ia dentro em pouco estalar. A juvenil c depravada no-

breza da corte não podia ver os membros d'essa assembleia respeitável, e zom-

bava de uns provincianos boçaes, que se atreviam a fallar na cgualdadc dos

direitos dos cidadãos.

Succedeu, por esse tempo, uma engraçada aventura, em que desempe-

nhou um papel importante a esposa de um dos membros da assembleia. Esta

dama aproveitara a opportunidade da viagem de seu marido para visitar J'aris,

onde nunca tinha ido até então.

A honesta provinciana, vestida provavelmente com o sumptuoso trajo

nupcial, feito pelos figurinos de quarenta annos antes, passeava toda admirada

do que via na galeria do palácio, c a cauda enorme do seu antigo vestido var-

ria magestosamente o mosaico do pavimento.

Ao verem aquelle trajo respeitável pela antiguidade, um grupo de fidalgos

seguiu a dama, fazendo-a alvo das suas chalaças e gargalhadas.

Um d'elles, o joven principe de Lyon, mais extravagante e desbragado

que os seus companheiros, poz-se de joelhos alraz da dama, como que em ado-

ração ante aquelle trajo tão fora da moda.

Ella viu-o e voltou-se rapidamente. Elle permaneceu de joelhos, cxaggc-

rando os seus gestos e attitudes da mais cómica veneração.

A provinciana não ponde conter-se, e dissc-lhe bruscamente:

—«Que deseja, senhor?»

—«Eu nada, minha senhora, admiro e venero, como devo, o seu ves-

tido ! . . .

»

—«É muito engraçado, senhor I. . .»

— «Não, minha senhora, c que eu sou apaixonadíssimo das antiguida-

des!. . .»

— «E?l Tem realmente essa paixão em que falia?. . .»

— «Dou-lhe a minha palavra de honra, minha senh.oral.. .»

—«Acredito, e tenho alé a satisfação de lhe participar que posso a esse

respeito ser-lhe muito agradável. ..»

—«Como, rainha senhora?. . .»

—«Ouando quizer, poderei mostrar-lhe alguma cousa muito mais antiga

que o meu vestido ! . . .

»

— «Ora essa! Mais antiga?!. . .»
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— «Muito mais!. . .»

—«Parece impossivcl! .. .»

—«Não é, creia! ...»

—«E pôde dizer-me qual é essa curiosa anli^uallia, minlia seniiora?. . .»

—«Porque não? É uma cousa que tem vinte annos mais que o meu ves-

tido ...»

— «Mas o que é então, minha senhora. Estou impaciente por venerar

essa relíquia de outros tempos!. . .»

— «É o meu c. . ., pôde adoral-o muito á sua vontade, que eu não me

zango por essas homenagens!. ..»

Não temos necessidade de accresccntar que o grupo dos trocistas applau-

diu a graciosa esposa do delegado da assembleia dos notáveis, e que o prín-

cipe de Lyon teve de se retirar corrido d'aquella exceilente licção.

A tempestade estallou emfim. O povo derribou a monarchia, manchada

pelas torpezas de tantos séculos de corrupção. Luiz xvi foi sacrificado á cólera

popular, e sua esposa, a pobre Maria-Antonietta, a leviana Flora do Pequeno

Trianon, sollreu também o supplício.

Adeus, pois, Versailles, com os teus mysteriosos recantos, onde por tan-

tos annos se asylára a voluptuosidade !

As mil janellas do palácio desenharam o seu fundo negro, nas paredes

revestidas do triste aspecto da velhice. Os lustres de crystal não tornaram a

accender-se; dissiparam-se os perfumes esquisitos na saia dos banquetes; em-

mudcceu o eclio alegre do salão dos concertos, nunca mais se ouviu o doce

roçar da seda no mosaico das galerias: os toucadores das favoritas cobríram-se

do pó das ruínas, e nunca, nunca mais resoou n'esse doirado recinto, esse mur-

múrio voluptuoso feito de beijos e suspiros!. .

.

.)á não ha cortei. . .

E agora, ao cahir da monarchia, cessarão para sempre essas torpes e

caprichosas indignidades? O escândalo arremessaria para longe a sua túnica

manchada de torpezas? A prostituição, ao passar dos salòes doirados para as mi-

seráveis tabernas populares, tomará um caracter menos indigno e menos in-

fame?

E' o que vamos vèr.

A historia de uma mulher celebre nos fastos da Revolução vae dar-nos

a resposta a estas perguntas.

Heferimo-nos a Thcroigne de Méricourt.

Vamos traçar a biographia de uma das cortezãs mais celebres que tem

existido, de uma mulher voluptuosa e sanguinária, que deu durante a sua car-

reira tantos beijos como punlialadas, e que confundiu mais de uma vez nos lá-

bios impuros o vinho das orgias e as manchas sangrentas dos crimes!. . .

i'arece-nos podermos facilmente resumir na hisloria d'esta cortezã fa-

mosa a historia da prostituição, na cpocha da IVevolução e do Termr, tanto

mais (]ue essa liisloría tem necessariamente de ser muilo curta, visto que
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n'unia cpocha tão Uirbulenta e agilada nin{,'ucm poderia ciiliL'ler-sc a compi-

lar anecdolas, ou a planear reformas de costumes, como tantas vezjs succedcu

em cpochas anteriores.

Teremos, pois, de limilar-nos á biograpliia de Tliéroigne, ao liisloriar-

mos a prostituição, durante este agiladissimo período.

Tliéroigne foi uma creatura horrivei, como dissemos, e os historiadores

divergem bastante no ponto de vista sob que nol-a apresentam.

Uns pretenderam ver n'essa mulher uma espécie de fúria vingadora, ins-

pirada por cruéis, mas ao mesmo tempo nobres sentimentos, e por isso a de-

nominaram a cortezã republicana.

Asseguram outros que, consagrando-se a uma vida de libertinagem e de

crimes, Tbéroigne de Méricourt não fizera mais do que obedecer á vergonha e

ao desespero, consequências fataes de uma seducção indigna, de que fora vi-

clima.

Lamartine, que parece ser d'esta ultima opinião, consagrou a Tliéroigne

de Méricourt, na sua Ilisíoria do.i Girondinos, duas paginas, d'onde exlractamos

o que vae Icr-se

:

«Nascida em Méricourt, nas cercanias de Liègc, de Uma familia de abas-

tados cultivadores, recebera uma educação distincía. Aos 17 annos, a bclleza

admirável d'esta rapariga chamou a altenção de um nobre das margens do

lUieno, cujo castello ficava próximo da casa em que ella residia.

«Amada primeiramente, seduzida pouco dejiois, e alliiu abandonada, fu-

giu da casa paterna, e refugiou-se em Inglaterra.

«Depois de alguns mezes de residência em Londres, voltou a,rranya, onde

em breve, em virtude de uma recomnicndação que trouxera para' Mirabeau,

leve occasião de conhecer por inllucncia do tribuno, José Clienier, t^antoii,

Roussin, Brissot c Camillo Desmoulins.

«A juventude, o amor, a vingança, o contacto com aqucllc fornío da re-

volução embriagaram-na, e viveu, portanto, merguliiada na embriaguez das

paixões, das ideias novas e dos prazeres.

«Unida primeiramente aos grandes innovadores de 89, bavia-se affastado,

pouco depois, dos seus braços para ir parar aos dos ricos voluptuosos, que pa-

gavam por alto preço os seus encantos.

«Cortezã da opulência primeiro, veio a ser depois a prostituta voluntária

do povo, e do mesmo modo que a grande cortezã do Egypto, prodigalisou com

a liberdade o ouro ganho no vicio.

«Aos primeiros clarões da Revolução, sahiu á rua, e consagrou a sua

belleza a servir de bandeira ás multidões.

«Vestida de amazona, com um fato còr de sangue e um pennacho lUi-

ctuanle no chapéu, com a espada pendente do lado esquerdo e duas pistolas no

cinto, enérgica como nenhum d'aquelles homens que a cercavam, voava em

procura de motins.

«iSempre na primeira tila, havia ajudado a arrombar as grades dos Invá-

lidos para se apoderar dos canhões. Sempre a primeira no assalto, havia subido

ás torres da Bastilha.

UlSTOniA DA PnOSTITUICÃO. TuMO IV— FOLUA i8.
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«Os vencedores linhain-na brindado com uma espada de honra sobre a

brecha.

«Nas jornadas de outubro, havia conduzido a Versaiiies as mulheres de

Paris, havia seguido sem empallidecer as cabeças cortadas dos guardas de

corpo, que serviam de tropheus nas pontas das lanças.

«A sua palavra, apesar do acccnto estrangeiro, tinha a eloquência do

tumulto.

«Elevava a voz no meio das tormentas revolucionarias dos clubs, e

ameaçava a sala do alto das galerias.

«Algumas vezes arengava nos Franciscanos. C imillo Desmoulins falia do

enlhusiasmo que aili produziu um dos seus improvisos. E accresccnta:

«JNas suas imagens, havia os arroubos de 1'iiidaro e as êxtases da Biblia.

O seu patriotismo era o de uma Judith. Propunha edificar o palácio da Repre-

sentação Nacional no solo da Bastilha.

— «Para fundar e aformosear este edifício, dizia cila, despojemo-nos dos

nossos braceletes, do nosso ouro, da nossa pedraria. Eu sou a primeira a dar o

exemplo! ...»

«E assim o fez na tribuna.

«O seu ascendente sobre o povo era tal, que um gesto d'ella condem-

nava ou absolvia as victimas. Os realistas tinham medo de a encontrar.»

Será parecido este retrato de Tbéroigne de Mcricourt, traçado por Lamartine ?

Não é. O auctor da Graziella poetisava os homens e os acontecimentos.

Na sua penna eloquente e commovida, a Historia tem ás vezes o interesse de

uma novella, mas succede-llie frequentes vezes ganhar em encanto o que

perde em t^erdade.

De resto, Lamartine não conhecera, nem podia conhecer Tbéroigne de

Mericourt. Tudo quanto a seu respeito escreveu foi extrahido das obras e dos

periódicos d'aquelle tempo. Ora, aquelle que escreveu os dados, d'onde vamos

extrahir os principaes successos da vida da cortezã foi testemunha occular de

quasi todos elles. Referimo-nos a Jorge Duval, o decano dos auctores dramá-

ticos do seu tempo.

Tbéroigne, havia apenas completado deseseis annos de edade, fugiu da casa

paterna em companhia de um amante, chamado Conrado de Tesch. O seductor

não tardou a abandonal-a, partindo sem liie dizer uma palavra, mas deixando

a sir Filipps Bradley o encargo de lhe entregar cm seu nome uma somma de

dez mil francos.

Sir Filipps Bradley nutria a secreta aspiração de substituir Conrado de

Tesch no amor de Tbéroigne, c durante alguns dias julgou que ella a final vi-

ria a tomal-o por amante. E porque não, em ultima analyse? Elle valia bem

outro (jualquer: — era moço, rico e generoso, enchia-a de presentes, não pen-

sava senão em proporcionar-lhe prazeres, mas apesar d'isso tinha uns certos

re(juintes de delicadeza, e por isso não se apressava a declarar-se.

Assim foi decorrendo tempo, até que em lim uma noite declarou-se. Tbé-

roigne deu-lhe a .seguinte resposta, que denunciava bem o seu caracter extra-

nho:
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— «Ha algumas semanas que o senhor gasta muito dinheiro por minha

causa. Ora, é certo que ninguém n'este mundo dá nada de balde. Bem ! Se-

rei sua, visto que assim o deseja!... Mas advirto-o de uma cousa, não vá

amar-rae demasiado, porque eu tenho receio de vir a amal-o muito pouco.

Faça o que quizer Quer que seja sua amante ? Sel-o-hei. Já me tem pago bas-

tante para isso.»

Sir Filipps !evantou-se pallido como a morte, ao ouvir estas palavras,

frias como a lamina de um punhal:

. —«Não esperava ouvir da sua bocca essas palavras amargas, minha que-

rida amiga. Retiro quanto lhe disse, e peço-lhe desculpa. Mal sabe quanto me
dóe ter-lhe declarado o meu amor!. . .»

—«Porque? Ora adeus! Pois quem sou eu? Uma prostituta, não é assim?

De que se admira, ou de que se dóe, se estou faltando, segundo faliam as que

são como eu sou?. . . A culpa não é minha!. . .»

—«Tem rasão, minha amiga. .4 culpa é d'esse indigno Conrado, que lhe

azedou completamente o coração. E hoje, n'esse estado de desespero em que o

ingrato a deixou, nem sequer sabe distinguir o que vale um liomem de bem

que a adora!. . . Julgava-a curada, e não o está ainda. Adeus! O amante des-

pede-se para sempre, mas, descance, que o amigo hade voltar algumas ve-

zes! ...

»

Théroigne fez um movimento como que para o deter, mas conteve-se.

—«Ora adeus! disse ella, encolhendo os hombros, uma vez que o amigo

hade voltar, o amante terá muitas occasiões de dizer o que quizer! ...»

Teria sabido ha dez minutos, se tanto, o pobre sir Filipps Bradley, quando

ã creada de Théroigne veio annunciar-lhe um outro personagem, il sitjnore

Tenducci.

— «O senhor Tenducci! disse a dona da casa, mas eu não conheço esse

senhor! Que quer elle?. . .»

—«Diz que tem necessidade de fallar com a senhora durante alguns mi-

nutos. . .»

—«E que espécie de homem é esse tal sujeito?. . .»

—«Oh, minha senhora! É velho e feio, e além d'isso, tem uma voz tão

exquisita!. . . Olhe, minha seniiora, não tem um único pello na cara. Parece

uma velha !. . .»

—«E algum professor de musica italiano, que vem offerecer-mc os seus

serviços. Manda entrar!»

Appareceu o desconlieeido. A creada não mentira, tiniia o aspecto de uma
mulher, mas de uma mulher horrorosa! Tenducci devia a uma horrível muti-

lação a voz de soprano, que durante vinte annos lhe valera grandes êxitos em

lodos os Ihealros da Ilalia. Era castrado. Cumprimentou profundamente Théroi-

gne, sentou-se defronte d'ella, e depois de haver percorrido com os olhos a sala,

como para se certificar de que estavam sós, disse-lhe n'esse tom agudo, pecu-

liar aos que soflreram similhante amputação:

—«Minha senhora, venho aqui encarregado de uma importante commis-

são . . .

»
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—«De uma commissão, diz? E a que respeito?. . »

— «Venho da parle de um illustrc, de um alio personagem!. . .»

— «E como se ciiama essa notabilidade?. . .»

Tenducci abanou a cabeça.

—«Não posso dizer-lh'o. . .»

— «N'esse caso. . .»

—«Minha senhora, não posso dizer-liie o nome d'essc personagem. De-

sejava primeiro saber uma cousa. . .»

— «O que é ?)'

— «Permilte-me que ilie faça uma pergunta?.. .»

— «Faça quantas quizer, mas peço-ilie que soja breve!»

' -«A senliora o amante de sir Filippe 15radlcy, e ama esse cavalheiro?...»

Théroigne franziu as sobrancelhas, e ia responder desabridamente ao seu

extraordinário interlocutor:

— «Q)ue lhe importa a minha vida?. . .»

— «Mas rellectiu que essa resposta a inhibiria de conhecer o fim da vi-

sita do signore Tenducci. De resto, aquelle monstro não lhe desagradava. Ti-

nha na physionomia alguma coisa, que revelava uma certa preversidade, mas

tinha também um não sei qué exquisito, que a attrahia a seu pesar.

— «Devo dizer-lhe, em primeiro logar, que não sou amante de sir Filipps

Bradley, como suppõe...» disse ella olhando fitamcnte para o seu estranho

interlocutor.

— «Ah! Não é amante de sir Filipps!» disse Tenducci em tom de duvida.

— «Se não acredita nas minhas palavras, porque me interroga?»

— «Perdôe-me, minha senhora, sou um desastrado!...»

— «Ora, até que emfim!. . .»

— «Mas, como a senhora é tão formosa, parece inverosímil. . .»

— «Que um homem, que não é meu amante, passe tantas horas aqui

junto de mim, não é isso que quer dizer ?. . .

»

— «Justamente! ...»

— «Pois creia que lhe disse a verdade!.. .»

— «E elle ama-a ?. . .

»

—«Amai. . .»

— « A li I . . .

»

— «Digo-llie que esse homem me tem amor, porque iifn) ha ainda um
quarto de hora que mo confessou!. . .

»

— «E a senhora?. . .

»

— «Eu não o amo!. . .

»

— «IJravo! Muito bem!. . -»

— «Nem estou disposta a amal-o!...»

— «({ravissimo!. . .

»

— «(^rcio que estará |)er!Vitament(' informndo de tudo (|uanto desejava

saber. . .

»

— «Perfeitamente, é o termo!. . .»

— «NVssc caso. . .

»
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— «Comprclicndo. A senhora deseja saber ajíora o lirn da niinlia visila,

não é isso o que q'ier dizer?»

— «Decerto, e já não é sem tempo, creia!. . .

»

—«Tem razão, e vou começar. A senhora iionlem esteve na Opera, não

é assim?. . .»

— «Estive, e depois?. . .

»

— «O príncipe de Gailes assistia hontem lami)cm ao espectáculo, viu-a,

e . . .

»

— «Queira concluir, senhor!. - .»

—«E... Minha senhora, quando quer ceiar em companhia de sua al-

teza real o principe de Gilles?. ..»

Tiiéroigne levantou-se, e Jisse friamente."

— «Esta noite mesmo, se sua alteza quizer!.. .»

Tenducci ievanlou-se também, e cumprimentando respeitosamente Thé-

roif^ne, rcspondeu-ihe :

—«Minha senhora, terei a honra de a vir buscar esta noite, para a con-

duzir aos aposentos do principe, meu senhor.»

E retirou-se.

Á liura combinada, cumpriu a sua palavra. As relações entre ella e o

principe foram escandalosíssimas, e sir J5radle\ suieiduu-se, ao saber quem era

o homem que a belia corlezã lhe havia preferido!

Tiiéroigne não tardou a romper com o principe, e para vollar a Paris,

tomou o titulo de condessa de (^arapinados.

Succedia isto em 1786. Aquella épocha, segundo por varias vezes temos

dito, era magnifica para as cortezãs. Por isso, apenas chegou á grande cidade,

soube logo captivar a altenção publica, sendo d'ahi a pouco a belleza da moda,

e esta moda durou toda a sua vida, quer dizer, toda a Revolução.

Por occasião da sua chegada a Paris, havia ainda alguns nobres por ar-

ruinar. Ella encarregou-se disso, e conseguiu-o dentro de alguns dias.

Depois dos grandes senhores, chegou a vez aos banqueiros e capitalistas,

c quando deu onla de todos os que lhe cahirain nas girras còr de rosa, pas-

sou a ser a cortezã de povo, tal qual o havia sido n'oulro tempo de sua alteza

o herdeiro da coròi de Inglaterra. Qaando passou [)ara os arraiaes da prosti-

tuição [)opular, a condessa de l^ampinados ficou sendo apenas Tiiéroigne de

Méricourf.

Digamos agora como ella se bandeou com o povo.

INo dia 12 de julho de 1789, quando, furiosos pela hecatombc das Tu-

Iherias, os cidadãos procuravam armas por toda a parle para se defenderem e

vingarem, um grupo de populares apresenlou-se no palácio occupado pela con-

dessa de (',ampinados, nas proximidades do Pulais-Uoyal.

A condessa acabava de senlar-se á mez.i, em companhia de um seu amigo

mais intimo, o abbade de Lubersac.

O toque de rebate rcsoava por toda a cidade.

—«Que é isto ?» perguntou ella.

— «NaJa !» replicou o abbade.
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— «Mas esse ruido! Não ouve?!. . .»

— «Alguma escaramuça entre o povo e as tropas estrangeiras».

— «Ah sim !?...»

—«Não c outra cousa, mas lá se avcnham como puderem!. ..»

— «Comol Pois diz isso?»

— «Decerto, minha querida I Que se hatam e que se matem, se Ihcr der

na cabeça! Nós estamos aqui deliciosamente, o vinho é magnifico, a comida

esplendida. Jantemos, condessa, e viva o prazer!

Os sinos continuavam a tocar a rebate, e a condessa preoccupada, aflli-

cta por aquelle dobre sinistro, nem comia nem bebia.

Servia-se a sobremeza, quando se ouviu um grande tumulto no pateo do

palácio. N'essa occasião entrava na sala, a crcada, pallida e agitada, que veio

dizer a sua ama:
—«Minha senhora, minha senhora!»

-—«O que c, que succedu?. . .»

— «Entraram no pateo uns homens, uma dúzia d'elles, ou maisl...»

—«Oue desejam?. . .

»

— «Não sei, minha senhora !. . .

»

—«Mas que fazem eiles?. .

.

»

— «Gritam c esquadrinham todos os cantos!...»

Théroigne procurou oahbade com o olliar, para lhe pedirasua opinião. Não

o viu ! O bom do reverendo linha-se prudentemente escondido debaixo da nicza!

Neste momento entrou na casa do jantar o chefe do grupo invasor. Era

um rapaz de 20 annos, ciiamado Maillard.

— «Minha senhora, disse elle, depois de ter percorrido com os olhos toda

a sala, poço-lhc penlão de a incommodar, e principalmente por ler dado um
passo inútil, ao que vejo ! . . .

»

—«Ouc deseja ?»

— «Procuramos armas, c a senhora não (em nenhuma que possa em-

preslar-nos, não é verdade?. . .»

—«Nem uma so, meu amigo!. . .»

— «N'esse caso, queira desculpar o incomniodol»

— «E para que desejam os senhores as armas?» pergunlou a corlezã.

— «Para as darmos a um corpo de milícias, encarregado de vigiar a

a chega das tropas allemãs, e de as impedir de avançar, sendo possível, para

que não venham ...»

—«A que ?! Acabe, senhor ! . . .

»

— «Matal-a a(iui mesmo em sua casa, emquanio eslá janiando Ião tran-

quillamenle I»

— «Que diz ?!...»

— «Oue admira isso, minha senhora?!. .. Ainda agora assassinaram nas

Tolherias velhos e creanças, que passavam!... Se nem esses poupam, que

fará a senhora ! . . .

»

A condessa corou. Havia nas palavras d'aquelle rapaz uma ironia que a

magoava.
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— «Quer dizer então que Paris eslá em perigo '!. . .»

— «Está, minha senhora!. . .»

—«Pois bem, meu amigo I Eu não tenho armas, mas tenlio ouro, que

vou (lar-lhe, para que as compre!. . .»

E levantou-se para ir a outra saia buscar dinheiro, quando MaiiíarJ lhe

disse

:

— «Obrigado, minha senhoral Nós não queremos o seu ouro I. . .»

—«!\ão I Porque ?. . .

»

—«Porque não precisamos d'ellc. Do que precisamos é de ferro, pólvora

e sangue I Tem alguma cousa d'isto para nos dar? Não! Pois, n'essc caso, con-

tinue a jantar, e desculpe o incommodo!. . .»

—«Mas ouça ! . . . »

—«Minha senhora, tenho a honra de a cumprimentar.»

E o patriota sahiu.

No dia seguinte, apesar de terem sabido de Paris as tropas allemãs,

trinta ou quarenta mil homens corriam aos Inválidos, onde se apoderaram de

trinta e duas mil espingardas e de vinte peças de artilhcria. . .

Pois bem. Quando ás dez horas da manhã d'esse dia, Maillard, á frente

do seu batalhão de voluntários do arrabalde Saint-Antoine entrava nos Invá-

lidos, uma mulher appro\imou-se d'elle, e tomando-lhe o braço disse-lhc:

— «l^iOnhece-rae?»

Era demasiado bonita, para que depois de vista uma vez, não a reco-

nhecesse no mesmo instante.

— «Conheço, disse Maillard, é . . .»

— «A mulher que hontem encontrou a Jantar, emquanto os sinos, tocando

a rebate, chamavam ás armas os filhos de Paris!. . .»

— «E que deseja, n'este momento, minha senhora!»

— «Embora não seja franceza, aqui me tem prompta a morrer a seu

lado ! . . .

«

— «Como ! Pois quer! ...»

— «As suas palavras enthusiasmaram-me! . . .»

— «Deveras?!. . .

»

— «Comprehendi que, quando um povo inteiro se ergue pela liberdade,

seria indigno, seria cobarde, por parte de qualquer creatura, seja de que sexo

fòr, não participar dos seus perigos e da sua gloria!. . .»

— «Que oiço, minha senhora! Quem tal havia de julgar!. . .»

— «Quer dar-me a sua mão?. . .»

— «Para que?»

— «Não é para me amparar no combate. Verá como cu sei marchar para

a frente, firme e resoluta! Dc-me a sua mão, como prova da sua estima!»

Maillard não só lhe deu a mão, mas até mesmo a abraçou e beijou, e

com um transporte, que decerto teria sido menos vivo se cila fosse velha c

feia!. . .

E Thcroigne seria formosa, tão formosa realmente, como Lamarline a

descreve?. ., Não.
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O poeía, ao retratal-a, foi um verdadeiro pocla. Thcroigne era mais sym-
palliica e desiumijranle mesmo do que formosa.

Alta, cabellos castanhos, narinas dilatadas, olhos azues, pós e mãos mi-

crospicos.

Mãos de creança, que (antas atrocidades comrnetteram! Uma anomalia da

natureza!. .

.

Continuemos a narrar os altos feitos de Théroignc.

Depois de um combate de trez horas, a multidão victoriosa invadiu o

interior da liastiliia, matando tudo quanto lhe procurou deter o passo, e Thc-
roigne plantou n'uma das torres da histórica fortaleza a bandeira parisiense.

Foi um acto heróico da aguerrida cortezã, mas a medalha tem reverso.

Al^'iins instantes depois, quando apesar dos esfon;os da escolta que o conduzia

ao Hotel de Vilie, contra todas as leis da humanidade, o desgraçado marquez

de Launay cahiu trespassado deferidas ... a primeira que o feriu foi Thcroigne

de Méricourt! . .

.

Começava a derramar o sangue! Porque? Porque despertavam n'ella,

n'aquella sua natureza exfranha, irritável e feroz, todos os instinctos da pan-

Ihera

!

Matava pelo prazer de matar, gosava, vendo soHrer! A agonia de um mo-
ribundo era para eila uma voluptuosidade. (^)uer-nos parecer (|ue todos aquel-

Ics que attribuiram algum fim nobre ou patriótico aos actos de crueldade c de

heroísmo de Théroignc, se enganaram. Aquclla mulher não tinha fim algum.

Era inconsciente. Fazia o mal como a tempestade!. . .

Por isso, em nossa opinião, a cortezã não foi, como se tem dito, um apos-

tolo da Revolução. Foi apenas um dos seus instrumentos, o mais indigno tal-

vez de todos clles

!

Foi a prostituta do povo vencedor, assim como antes d'isso havia sido a

cortezã dos nobres vencidos. E quando concluiu o seu ollicio odioso, o povo

abandonou-a também por sua vez, cobrindo-a de infâmia.

O povo vencedor da Bastilha prometlera alli mesmo sobre a brecha uma
espada de honra a Thcroigne de Méricourt.

N'aquella noite, a cortezã não voltou ao seu palácio. Acceitou a hospita-

lidade que lhe ottereccram no arrabalde de Saint-Antoine, e alojou-sc em casa

de Maiilard.

O patriota era digno d'aquella recompensa. Fora elle que accendera na

cortezã o fogo do enthusiasmo, com aquellas palavras enthusiasticas da sua pri-

meira entrevista.

No emtanto, Maiilard admirava-se de vér aquella rapariga, que elle sup-

punha uma grande dama, dedicar-se tão repentina e enthusiaslicamente á de-

fi'za dos interesses populares, e manifestou-lhe por este facto "íi sua admiração.

Théroignc apressou-se a clucidal-o:

—«Não sou uma grande dama, como pensas. Sou tão plebeia como tu!»

— «Não comprchcndo!

— «Por me chamarem a condessa de f^ampinados :'.
. .»

.

—

«Sim !»

1
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— «líia um 1'mImj litiilo, iiirii íiiiií^d!. ..»

— «(Jiial c ciilão o Iru VL-nhulrird hiiiiil';'»

— ii("liaiiio-iiR' Tliéi'uií,'tie nr .Mi''rir(iiiil, um iiCJinc (|mi' licMi' loinar ccli'-

bri', vciás! . . .
>'

Tfislc celehridadc!

O.iamlo o rei;imenl(j de Klainlrcs fraliinisiiu cmn a povn, f.ii |i(jf(|!ii' Tír'-

roigiic IVz um discurso ardente ái|iielles soldados vilji-aiiles de |ialriíilismo.

Tliéi'oi^iic guiou as mulliei-es alo ao riciulo da Assembleia ('./nsliliiiiilr,

ondo |iassaram a noile, depois de lerem m irlo, assado e devorado iia l'raea

cl'Aniias o cavallo de um •,'uarda de corpo.

No dia seguinlc, a lioroiíia, para poikr iulrodu/.ir-se nos nposenlos da rai-

ilia, ajudou a assassinar os fíuardas de corpo MiomaiiJre, 1/iiiutlo o VaricourI,

(|uc defendiam as porias.

Tliéroigne exigiu (]ue a familia real appareccssc no balcão do palácio. O
povo, ainda não complelamenle exemplo do prestigio produzido pela realeza,

vicloriava o rei e a rainha.

— «Vá! exclamou uma mulher, ([ue eslava na primeira íila dos popula-

res. Viva o rei, viva o rei! Imbecis! Disparae conlra elles as vossas espingar-

das, e livrae a palria dos seus iyrannosi. . .»

Ouem era essa mulher?

Théroigne de Mérieourt.

^io dia t), um immcnso corlejo, que comevava pelo lúgubre especlaculo

de duas cabeças na extremidade de duas lanças, e que acabava pelo rei, diri-

gia-se lentamente a Paris.

Ouem é aqucUa mulher desgreniiada, que domina todo o corlejo, sentada

sobre um carro carregado de trigo? E Théroigne de Mérieourt que grila cous-

lantemenle

:

— «.Vgora já temos pão, porque trazemos comnosco o padeiro, a padeira,

e o moço da padaria!. . .»

Referia-se ao rei, á rainha e ao dclphim, que faziam parle do lúgubre

cortejo.

Depois das jornadas de outubro, Théroigne loi inslal!ar-se na rua de

Tournon. Bem depressa a sua casa se converteu n'um centro politico muito con-

corrido pelos principaes frequentadores de um club, considerado cfitão como o

ponto de appoio de todas as intrigas revolucionarias— o club dox Francixcaao:!.

Danton, Camillo Desmoulins e outros (jue já nomeamos, honraram com

as suas visilas os salões da Bella Lihjianna, como então denominavam a cor-

tczã.

Depois de cada reunião d'aqucllas, os patriotas, allernadamcnlc, prosc-

guiam durante a noile a conversação interrompida, o dialogo começado. . . É

claro que a certeza, n'estas entrevistas amorosas concedidas aos mais ardentes

patriotas do seu tempo, não fazia questão de dinheiro.

Théroigne, que como dissemos, representava, digamol-o assim, a prosti-

tuição revolucionaria, julgar-se-hia rebaixada, se acceitasse um soldo sequer

de qualquer dos seus numerosos amantes.

UísTOBu DA ('RosTirmçÃn. Tomo iv—Kolha 2'J.
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Acabara de tcido a cxplorai^ão dos nobres. Aiiuellas antigas amantes de

príncipes e duques haviam cedido o passo ás prostitutas patriotas que se en-

tregavam a quem as queria, gritando: Viva n Fraternidade !..

.

Os leitos de pcnnas liaviam sido subsliluidos pelas camas de madeira, ou

pelos degraus das porias dos templos. Os vestidos de seda e os enfeites de co-

res vistosas, pelo grosseiro algodão, ou pela áspera lã usada pelo povo. As con-

versações alambicadas pelas vociferações c gritos revolucionários, a semi- nu-

dez, pela nudez completa, tanto no pbysico, como no moral!...

A deusa Rasão havia triumphado!

As saturnaes impudicas ao ar livre, ou no recinto dos templos profana-

dos, haviam succedido ás orgias secretas e ás ceias immundas da monarcliia.

Qual d'estas depravações era a melhor? E dillicil averigual-o. Mas, n'esta

épocha da historia, a prostituição solTreu, como tudo o mais, uma mudança ra-

dical.

Talvez que, sendo maior o escândalo, fossem mais limitadas as desor-

dens do vicio. Tarece um paradoxo, mas não o é, se se reíleclir bem na si-

gnificação das nossas palavras.

Voltemos, porém, a Théroigne. As [diases da vida d'esta coríezã pintam

bem as da prostituição do povo francez na cpocba a que nos estamos referindo.

Maillard, apesar das repetidas infidelidades da cortezã revolucionaria,

continuava a ser o amante privilegiado, o querido, o amant de cwur de Thé-

roigne. Os outros não eram mais de que aves de arribação. •

Um dia a rameira patriota esteve a ponto de romper para sempre com

este amante tão querido.

Maillard apresentara á Bella Lihjiana, uma mulher litterata, chamada

Olympia de (louges, auctora de muitas peças dramáticas applaudidas.

Notando que o tempo não corria de feição para comedias, resolvera de-

dicar-se á politica, e sonhava nada menos que a emancipação das mulheres,

dizendo, que elias tinham direito de subir á tribuna, visto que o tinham lam-

bem para subir ao cadafalso.

' Maillard julgara que Olympia de (iouges agradaria á sua amada Thé-

roigne, mas succedeu o contrario. Théroigne achou-a ridícula, considerou

ineptas as sua.s palavras a respeito dos direitos da mulher, e maudou-a por

no meio da rua.

Humilhada por este acolhimento, Olympia retirou-se, dizendo á amante

de Maillard :

— «Lembre-se que foi muito deseorlez para commigol»

—«Talvez!» replicou in.solentemente Théroigne.

— «Fez mal !»

— «rarece-lhe? Pois eu não o creio assim!"

— «Tornaremos a enconlrar-nos ! . . .»

— «Quando (juizerl Estou ás suas ordens!"

Tornaram cllectivamente a enconlrar-se nos tlubs, sem (|ue esse encon-

tro tivesse más conscíiucncias para nenhuma das duas antagonistas.

Théroigne disparou um dia uma pislída contra La-Fayclle, e passou-se
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contra cila ordem ile prisão. Fugiu, porém, de Paris, c refugiou-se nos 1'aizes-

Baixos austriacos, onde começou a fazer umaactiva propaganda revolucionaria.

Presa e conduzida a Vienna, por ordem do imperador, foi encerrada na

fortaleza de KufTstein, mas, como era uma mulher, depois de algumas sema-

nas de detenção, Leolpoldo ii ordenou que lhe restituíssem a liberdade, e Thé-

roigne voltou logo para Paris.

A sua primeira visita foi para Maillard, mas encontrou o ninho occupado.

Uma mulher chamada Joanna Leduc, que se havia assignalado como ella nas

jornadas de Versailles, substituira-a n'aquella casa.

Théroigne não tinha, pois, onde se installar, porque vendera tudo quanto

possuía, ao sahir de Paris.

—«Vem comnosco! disse-lhe Joanna. Partilharemos juntas a nossa boa

ou má fortuna!. . .

»

Tiiéroigne olhou para Joanna. A liella ÍÂègiana tinha bem poucas sym-

palhías pelas francezas, mas gostou d'aquella.

— «Acceito,» disse ella.

—«Ainda bem ! . . .»

— «Seremos irmãs ! . - .

»

—«Sim!. . . Seremos duas irmãs! ...»

Dignas irmãs, por certo, nos vícios, nos crimes, e até era gosarem o

amor do mesmo homem.

Joanna Leduc, rapariga lindíssima, havia sido vendedora de peixe, mas

ao tempo do seu contracto com Théroigne, vivia apenas do commercio dos seus

encantos.

Distínguia-se das mais prostitutas, apenas n'uma cousa, em escolher os

seus clientes. Para ter o direito de gosar a sua belleza, era preciso ser-se bom
patriota, e bom patriota á sua moda, quer dizer, auctor de motins e de de-

sordens. Não pintarão bem estes costumes o que era a prostituição no tempo

do Terror ?

O patriotismo, interpretado d'este modo, era para aquellas mulheres su-

perior ao dinheiro. A caricia de uma rameira pagava-se com um grito revolu^

cionarío.

Os favores de uma noite pagavam-se talvez com a denuncia de um aris-

tocrata.

Pepois de abandonar o leito do amor, corría-sc a presenciar a execução

dos condemnados do dial

Triste épocha, realmente!

Théroigne seguiu, portanto, o destino da sua amiga, da sua irmã, como

ella lhe chamava. Para ter que comer tornou-se a cortezã dos patriotas, mas

dos patriotas da mais baixa estofa, da escoria do povo, do povo que procura

as prostitutas, porque o povo sensato, o povo bom e honrado, o povo que me-

rece este nome, tem mulheres honradas e despreza as vis rameiras!. ..

Suleau, escriptor realista, que perseguia com os seus sangrentos sarcas-

mos o partido demagógico, cevou-se cruelmente cm Théroigne de Mérícourf,

n'um dos seus pamphlctos.
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Inlilula-se O Toucador de Mademoiselíe Thcroiíjue., intermédio cívico.

Eis algumas passagens:

«O toucador eslá. situado na rua de Trousse-Vache.

«Vc-se alli sobre uma mesa o seguinte:

«Uma caixa de vcrmcliião vegetal.

«Um punhal.

«Algumas tranças de cabcllo, espalhados.

«Um par de pistolas.

«O Almanach do Pcre Gcrard.

«Uma touca.

«A Declararão dos Direitos do Homem.

«Um gorro phrygio.

«Um pente.

«Um frasco de vinagre, composto pelo senhor Maillet.

«Um lenço do peito muito engelhado.

«A Chronica de Paris.

«O Correio de Gorsas.

«Ao fundo, via-se:

«Um reles catre com um enxergão, onde repousam a patriota e o seu na-

morado Populiis, quer dizer o cidadão Todo-o-Mundo.

«Ao lado do catre, uma lança enorme.

«Junto d'ella um rico trajo de amasona de velludo de Utrccht.

«O toucador está adornado de muitos quadros agradáveis, como por

exemplo:

«A tomada da Bastilha;

«A morte dos senhores Foulon e Berthier;

«A jornada de 6 de outubro de 1789
;

«O assassínio civico do senhor de Farras;

«Os assassínios commcttídos em Nimes, em Monlauban, c outros casos

interessantíssimos do mesmo género.

«Mademoiselíe Théroigne está no néglixié mais provocador. Tem sapatos

de camurça, meias de lã pretas, vestido de algodão azul, um lenço tricolor ao

pescoço e um gorro de caça, còr de fogo, por cima do qual se vè um laço

verde, etc, etc, etc.»

Théroigne, como veremos, não perdoou estas ironias a Suleau.

O escriptor, Conrado de Tesch, o primeiro amante da feroz patriota, c

uma rapariga do arrabalde de Saint-Antoine, a quem chamavam a Bella Ila-

malheleira, pagaram bem caro a desgraça de terem Théroigne de Mcricourt por

inimiga.

Mas, antes de contarmos como nos dias nefastos do Terror o acaso lhe

entregou as pessoas que odiava, e como saciou n'essas pessoas os seus furores

de pantbera, vamos dar aos leitores um specimen da sua eloquência, para re-

mate da pintura do caracter d'esta famosa corlozã.

A 25 de março de 1792, dizia ella na Sociedade Fralernal dos Mínimos:
« (Cidadãs 1
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«Não esqueçamos nunca que nos devemos completamento á pátria!

«O nosso dever mais sagrado é estreitar os laços da união e da fraterni-

dade, propagar os princípios de uma serena energia, atim de nos prepararmos

com tanto valor como prudência para repcilirmos os ataques dos nossos ini-

migos.

«Armcmo-nos ! A natureza e a lei dão-nos esse direito!

«Mostremos aos homens que não lhes somos inferiores, nem em virtudes

nem em valor!

«Mostremos á Europa que as Francezas conhecem os seus deveres!

«Desprezemos os preconceitos, que, só pelo facto de o serem, são absur-

dos e immoraes, por isso que tornam criminosa a nossa conducta!

«E tempo das mulheres sahirem da vergonhosa nullidadc, em que a igno-

rância, o orgulho e a injustiça dos homens as teem sepultado desde muito tempo.

«Imitemos os tempos em que nossas mães, as Gaulezas, e as altivas

Germanas, deliberavam nas Assembleias publicas e combatiam ao lado de seus

esposos, para repellirem os inimigos da pátria e da liberdade!...»

Na celebre e tristíssima jornada de 10 de agosto, Théroigne e Joanna Le-

duc foram as primeiras que derramaram o sangue dos realistas.

No momento em que o rei e a sua família se dirigiam á Assembleia Na-

cional, Théroigne, á frente da sua cohorte de prostitutas, entrando de repente

no pateo dos Feuillants, quasi mesmo defronte da Assembleia, pedia que se lhe

entregassem 22 prisioneiros realistas, detidos durante a noite nos C.ampos-Ely-

seos pela guarda-nacional.

Théroigne sabia que entre estes prisioneiros estava Suleau, que durante

um anno a havia ridicularisado nos seuS escriptos.

O joven escriptor debalde mostrara uma ordem dos commissarios muni-

cipaes que o chamava ao Hotel de Ville. Ninguém fizera caso d'isso, e o povo

pedia em altos clamores a sua cabeça. Um commissario do alto do estrado que-

ria suspender o crime, promettendo que se faria justiça.

Théroigne então, vestida de amazona, e com a espada na mão atira o

commissario do alto da sua improvisada tribuna, e substitue-o.

As suas palavras despertam novamente a sede de sangue no povo ; faz

nomear por acclamação commissarios que subam com ella ao comúc' da secção,

a fim de arrancarem as victimas á lenta execução das leis.

Chamam Suleau. Haviam-no despojado já do seu chapéu de granadeiro,

do sabre e da cartuclieira. Tem os braços livres. Uma mulher mostra-o a Thé-

roigne, que não o conhecia de vista.

A fúria da Revolução agarra-o pelo pescoço e arrasta'-o para junto d'ella.

Suleau consegue soltar-se das suas mãos, arranca um sabre a um patriota e

logra abrir passagem até á rua. la já escapar-se, mas os patriotas correm atraz

d'elle, agarram-no pelas abas da casaca, desarmam-no, e enlerram-lhe no corpo

as pontas de mais de vinte espadas.

O desgraçado calie, e morre aos pés de Théroigne, que lhe corta a ca-

beça e a passeia espetada no -sabre pela rua de Saint-Honoré!
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Não liavia mais ninguém que degollar n'aquelle sitio. Thcroigne e Joanna

correram ás Tulherias, onde começava a iiecalombe. Os marselliezes estavam

assassinando nos diversos aposentos, e atiravam os cadáveres pelas janeiias.

Tliéroigne e o seu infame bando de rameiras encarniçavam-se contra

aquclles cadáveres, despojavam-nos dos vestidos, cortavam-lhes a cabeça e as

partes vergonliosas e arrancavam-iiies o coração.

Tbéroigne estava em toda a parte onde se matava. Primeiro foi á Abba-

die, depois aos Carmelitas, onde se degollavam os padres, condemnados á de-

porlação, e em seguida á Force, onde morreu a princeza de Lamballe.

A prostituta revolucionaria teve uma parle importante neste assassinio.

A princeza sabia do cárcere, protegida pelo (Irande ISicolau, um dos che-

fes dos assassinos, mas a nossa beroina estava alli ! Quando Madame de Lam-

balle atravessava vacillantc a rua manchada de sangue, Tliéroigne, inclinando-se

para um ollicial de cabeilcireiro, chamado Carlos, disse-lhe:

^«Enlão que é isto? A aristocrata vae-se embora'?»

— «Vae, sim !»

— «Que pena! Leva um gorro tão bonito!. ..»

— «E verdade!»

— «Olha, Carlos, tira-ihe ao menos o gorro para mim!»

Carlos dirige a sua lança para a cabeça da princeza, que foge. A

lança segue-a c ferc-a na fronte. O sangue brota da ferida, e mancha os assas-

sinos, ao mesmo tempo que os enfurece. Atiram-se a ella como bestas-feras I. .

A princeza cae por terra, aturdida pela violência de uma pranchada. Car-

los corta-lhe a cabeça, e Thcroigne, grita n'esse momento, rindo ás gargalhadas:

— <(lk'm dizia eu que havia de ler o gorro da aristocrata!. . .»

Inlerrouipemos nVste Jogar a narração dos crimes de Tbéroigne, porque

essa narração repugna, e vamos dizer já qual foi o seu castigo, que pelo menos

esse esteve em relação com os crimes por ella praticados:— foi lento e cruel.

Tliéroigne teve de solTrcr a degradação phy.sica e morai, que rebaixa a crealura

humana ao nivcl da besta-fera :

—A loucura, emfim !

Vejamos como este castigo chegou.

Algum tempo depois dos factos que acabamos de contar, Tliéroigne tentou

amotinar nas Tolherias o povo contra Uobespierre.

Mas, se este mandava fechar os clubs femininos que se permiltiam fazer ma-

nifestações contra a Communa, onde o tyranno reinava, em compensação tinha

a seu favor as suas Iricoleu.ses, ou fúrias da guilholina, mulheres talvez de peior

espécie do que Tbéroigne de Méricourl.

Um grupo d'eslas megeras aceudiu aos grilos da imprudente e começou

a dar-lhe assobios e a alirar-lhe immundicies.

Algumas propuzeram estranguial-a.

— «Não, não! gritaram outras. Basta açoital-a!»

— «Açoitemol-a, pois!...»

^«Sim, sim!» vociferou o choro.
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— o Quem quer vèr açoitar a Iklla l.ièfjiana, a viuva inconsolável do Ora-

dor do ijenero humano^»

Tlicroigne resistiu como uma kòa.

Muitas das suas inimigas tiveram de arrepender-se da lucta. Uma d'ellas

perdeu um olho.

Mas, por fim, as força:- abandonaram-na. Tinha os vestidos despedaça-

dos, c a desgraçada não teve remédio senão ceder.

E alli mesmo, aos olhos de uma multidão de homens, que riam ás gar-

galhadas, foi fustigada até deitar sangue, pelas tricoteuaes, que só a deixaram

quando a viram com os sentidos perdidos!

Ficou para alli abandonada, semi-núa. . .

Dois operários apiedaram-se d'ella, eobriram-na o melhor que puderam

com alguns andrajos, e Icvaram-na a casa n'uma padiola.

Alli procuraram restituil-a á vida, é conseguiram-no. Uma mulher cari-

tativa perguntou-lhe:

— «Sente-se melhor,?. . .

»

— «E preciso malar! Faltam ainda muitos! Chamem-.los, chamem-nos!

E preciso malal-os a todos, a todos!» grilou Tiicroigne.

A infeliz tinha endoidecido.

Foi transladada para a Salpctrière, onde morreu em ISI7. Tinlii enlou-

quecido em 1794.

Viveu, por conseguinte, n'aquelle estado, vinte e Irez annos!

O illustre medico Esquirol falia de Théroigne de Méricourt na sua inte-

ressante obra Das enfermidades menlaes, consideradas sob os pontos de cisla

medico, hygienico e medico-legal, e expressa-sc a seu respeito nos seguintes

termos:

«Théroigne não pôde sollrer nenhum vestido, nem sequer a camisa. Mui-

tas vezes ao dia innunda o leito, ou para melhor dizer a palha do leito, dei-

ta-sc em cima da imnuindicie, c revolvc-se alli durante algum tempo. Qjando

eslá muito frio, e não p^de ter agua em abundância, quebra o gelo, e aproveita

o liquido que eslá debaixo d'clle, para molhar o corpo, principalmente os jiés.

Alllige-sc quando lhe tiram a agua.

«Uma vez mordeu uma das companheiras com tanto furor, que lhe licou

um pedaço de carne nos dentes.

«O caracter d'esta mulher sobreviveu á sua intclligcncia. Quasi nunca

sahe da sua cella, e se por acaso sabe, vae núa.

«Dá apenas alguns passos. Ordinariamente anda com os quatro pés. Re-

Volvc-se no chão, e lita os olhos n'uma porção de herva qualquer. Bebe a agua

iramunda do regalo da cerca, e come quantas porcarias encontra!. . .»

L
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EPois da temppstadc revolucionaria, que descrevemos a largos

traços, porque não é nosso infuilo fazer n'esta obra a rcsenlia

minuciosa dos acontecimentos polilicos, a reacção produziu o

Directório.

Os costumes tiveram de soffrer também os efíeitos d'esta

reacção politica. No anno de 1796, apparcceu uma nova seita, mais moral do

que religosa, e por isso nos occupamos d'ella n'este logar.

A apreciação dos intuitos d'esta seita melhor que um longo estudo pin-

tará aos leitores os desejos que animavam alguns indivíduos da sociedade, que

se estava reconstituindo, depois do temeroso cataclismo revolucionário.

Nas reuniões da seita a que nos estamos referindo, e que se chamava

dos Théophilantropos, prégavam-se os deveres dos homens para com os seus

similhantes, dos filhos para com os pães, dos pães para com os filhos, os de-

veres recíprocos dos esposos e o reconhecimento para com o Ente supremo.

A sala destinada ás reunitJes tinha nas paredes e em quadros, escriplas

em enormes caracteres, máximas relativas ás virtudes sociaes, á bondade e á

justiça.

Eis algumas d'essas máximas:

«Cremos na existência de Deus e na immortalidade da alma.

«Adorae a Deus.

Historia da Pbostituicão. TuMO IV— FOLUA 30.
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«Amae Os vossos similliantes.

«O bem encontra-se em tudo qiianlo se dirige a conservar c aperfeiçoar

o homem.

«O mal é tudo quanto tende a destruil-o ou a deterioral-o.

«Muliíeres, vede em vossos maridos os chefes de vossas casas e fazei-os,

quanto em vós couber, ditosos.»

Havia discursos em que se preconisavam as mesmas ideias. Cantavam-

se hymnos. Eis alguns fragmentos de um d'esses cânticos religiosos

:

Dans les senliers de 1'orgueil el da cice,

Si nous avons la faiblesse d'errer.

Tu nous donnas au bord du précipicc

Un giiide stir, proinpl á nous éclairer ;

M la raison que le civur obéisse,

El son flambleau ne pourra 1'êgarer:

Dlamons Verreur, mais plaignons le coupablc;

Le ciei a scul le droit de punir.

De la douccur gue Véloquence aiinabte,

En inslrtiisant pardonne sans hair.

Vart d'êlre heureux et d'aimer son seniblable.

Ah ! quel devoir est plus doux à remplir!

Oh! Toi qui du néant, ainsi qu'une élincelle,

Fis jaillir dans les airs 1'astre í'clalanl dujour;

Eais pias... verse en nos c(furs ta sagesse immortclle,

Embrase-Hous de ton amour ! .

Como se vê, os intuitos dos Tliéophilanlropos eram magníficos. Mas lo-

grariam elles o fim que tinham cm vista? Não.

A prostituição deixou de mostrar-se tão descarada e terrível, como fora

até então. Tornou a refugiar-se nos salões, e as reuniões do director Barras

imitaram bastante os vicios das orgias nocturnas do palácio de Versarlles.

O numero de favoritas do director excedia talvez o das dos príncipes mais

voluptuosos. Os escândalos dos membros do Directório ecilipsaram os da

corte, que tão sangrentamente havia desapparecido.

As modas inlluiam de um modo muito notável na dissolução dos costu-

mes. Paris era a moderna Athenas. A moda decidira que nada havia como o

grego, e as famosas helairas da antiguidade reappareceram.

As túnicas e os pcp/ítm.s-, amplos vestidos de pregas roçagantes eram o

trajo da moda. Os peitos nús, os hombros e as pernas, descobertas pela aber-

tura da stola, não podiam deixar de excitar os sentidos.

Porque, a verdade era esla: cmquanto os homens cada vez mais se en-

cobriam com as suas gravatas altas e apertadas, com os seus fracs enormes,

as mulheres pela sua parte não procuravam senão despir-se. . . O escândalo

attingiu o seu cumulo.

Quando Bonaparte chegou a primeiro cônsul, em logar de o reprimir,

deu mostras de convir á sua politica allagal-o e protcgel-o.
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Uma vez alcançada a mela da sua ambição, ao lançar sobre os bombros

o manlo de imperador, tentou corrigir aqueiles mesmos abusos, que tão fácil

Ibe seria ter cortado no começo da sua carreira governativa.

Foi em vão. De resto, o imperador, bomem de temperamento irascivo e

inexgoíavel, nada podia fazer em bem dos costumes e da moralidade dos seus

súbditos.

Cbegando a este ponto, seja-nos licito dar a conbecer aos leitores alguns

episódios da vida particular do grande bomem, qu3 tèem relação com o as-

sumpto de que nos estamos occupando.

Napoleão Bonaparte logo desde os tenros annos começou a sentir os ef-

feitos do seu temperamento, precoce em demasia. Tão precoce, que aos nove

annos fez o que os outros bomens não costumam fazer senão aos deseseis ou

desesete.

Vejamos o que a este respeito se lè no primeiro capitulo das suas Memo-

rias Secretas, ou ]'ida privada de Napoleão, e antes de começarmos a trans-

crever as suas aventuras, uma observação. Estas Memorias são apocripbas, c

parecem ter sido redigidas com o fim de difamar o grande génio que assom-

brou a Europa. Em todo o caso, a maior parte dos factos alli citados concor-

dam de tal modo com os documentos bistoricos que sobre o assumpto podemos

consultar, que não hesitamos em prestar-lhes fé. Por isso os publicamos, dando

assim aos nossos leitores um aspecto curiosíssimo da vida do imperador.

E Napoleão que falia :

«Madame Catulitia, prima co-irmã de meu pae, bavia perdido seu ma-

rido. Como não gostasse de viver no campo, onde tinha uma excellente pro-

priedade, viera para a nossa companhia.

«Minha tia era uma mulher de .37 annos, de estatuj-a regular, mais alta

do que baixa, de olhos formosíssimos e de tez finíssima e delicada, apesar de

morena.

«Nunca tivera filhos.

«Geralmente as mulheres aos 37 annos conservam apenas uns restos de

formosura, umas sombras de belleza.

«A minha tia não succedia o mesmo. Era uma excepção á regra. Um
bomem da sua edadc tel-a-bia achado demasiado joven.

«Era viva, sem ser leviana; honesta sem affectação, religiosa sem hypo-

crísia, compassiva até á exaggeração. O retrato é verdadeiro. Eu nunca adu-

lei ninguém.

«Minha tia tinha o seu quarto na extremidade de um grande corredor,

completamente separado do aposento occupado por meu irmão Luciano e por

mim.

«Eu dormia com Luciano. Um dia, porem, meu irmão foi atacado pelas

bexigas, e fo' preciso deítarem-me n'outra parte. Minha tia tinha dois gabine-

tes, sendo um d'elles muito espaçoso, e por isso minha mãe pediu-lhe que me

deixasse alli dormir, ao que ella promptamente accedeu.

«Havia dois raezes que eu alli dormia, separando-me da alcova da mi-

nha parenta uma porta sem fechadura. Ella levantava-se muito tarde.
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«Estávamos no fim do verão. O inverno appro\imava-se a passos agigan-

tados, e já começava a fallar-se em me mandarem novamente para o meu

quarto.

«Uma manhcã levantei-me cedo, e atravessei como costumava o quarto

de minlia tia. A noite liavia sido tempestuosa e ardente, como costumam ser

as ultimas do estio.

«As cortinas da alcova estavam meio abertas, o lençol e o cobertor tinham

cabido... Minlia tia quasi núa dormia profundamente, n'uma posição que llie

descobria os mais secretos encantos.

«Niío posso descrever a explosão de sensações que experimentei em pre-

sença de simiibante espectáculo. Não me atrevia a mover-me, devorava com

os olbos aquella beilcza adormecida, e teria morto com certeza aquelle que ou-

sasse roubal-a aos meus olhares.

«Não fiz projecto algum, não reflecti um instante sequer. Approximei-me

involuntariamente do leito, e imprimi suavemente nos tiombros de minha tia

utn beijo, que me produziu o eíTeito de uma scentelba eléctrica. Circulava-me

nas veias uma torrente de fogo. Não era possivel viver um quarto de hora no

estado em que me encontrava. Por isso, apressei-me a sahir, porque necessi-

tava de respirar o ar livre.

«O jardim mitigou o fogo que me devorava ; a brisa agradável da ma-

nhã não tardou a abrandar a agitação em que estava, o turbilhão dos pensa-

mentos que se combatiam no meu cérebro, e aquelle aturdimento produzido no

meu ser pelo beijo de fogo, que acabava de dar em minha tia.

«Consegui finalmente tranquillizar-me, c perguntei a mim próprio a

causa de tamanha agitação. Tinlia visto uma mulher núa, os meus lábios ha-

viam-llie roçado, num frémito de prazer, a epiderme alabastrina. . . E d'esse

contacto sentira em todas as fibras do corpo estremecimentos de um prazer aic

então desconhecido.

«O que era aquillo ?

«Terei a liberdade, dizia eu a mim próprio, de abraçar e beijar um corpo

tão formoso, de o percorrer em todos os sentidos. Não posso passar sem isto,

continuava eu, e hei-de conseguil-o, custe o que custar!. . .

«E n'esse mesmo momento, concebi o prdjccto de participar do leito de

minha tia.

«Mas como?

«Sob que pretexto llie |)ediria este favor?

«Terrível situação! . .

.

«A minha edade, a sua posição, o decoro, eram outros tantos obstáculos

insuperáveis.

«Apesar de ser sempre arrojado e impetuoso nos meus desejos, n'aquella

occasião faltou-me a audácia. Não me podia resolver a fallar-lbe.

«Minlia tia gostava muito de mim. A sua preferencia distinguira-me sem-

pre entre meus irmãos. Fazia-me a miúdo innoccntes caricias. Antes da sen-

sual descoberta, nunca os seus beijos me liaviam causado a menor impressão

nos .sentidos. Mas como essas caricias me causaram um eITeilo bem diverso
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depois, quando Iodas as manhãs a sua bocca se encontrava com a minha,

ao dar-ihes os bons dias!. .

.

«Sentia- me prestes a desfaileeer, encoslava-me ao seu braço carnudo,

sentindo uma impressão vivíssima.

«No emtanto, havia uma cousa, que eu comprehendia perfeitamente, e

era que se ella chegasse a perceber a causa da minlia perturbação, bem de-

pressa me privaria da delicia que encontrava nos seus braços, e por isso ti-

nha o maior cuidado em não lhe despertar a menor suspeita a este respeito.

«A ideia de dormir com cila não nic sabia um momento do cérebro. Dia

e noite não pensava n'outra cousa. Zangava-me contra mim próprio por não

me airever a pedir-llic este favor.

«Tal era a situação em que me encontrava, quando os próprios elemen-

tos vieram em meu auxilio.

«Era nos últimos dias de setembro, e fazia um calor horrivel. Uma noite,

cm que estava profundamente adormecido, acordou-me de repente o estampido

do trovão. Relâmpagos medonhos illuminavam o firmamento, e as faiscas elé-

ctricas crusavam-se na atmosphera. A tudo isto accrescia o ruido dos ventos,

parecendo quererem derribar os edifícios.

«Este quadro imponente das convulsões do globo teve sempre muita ana-

logia com o Ímpeto do meu caracter. Por isso nunca me inspirou terror. O meu

primeiro pensamento foi que a trovoada podia favorecer os meus projectos.

«Saltei, portanto, da cama, e sem abrir a porta comecei a chorar em
voz alta.

«Minha tia não dormia também. Por isso, ouvindo-me chorar, pergun-

tou-me o que tinha.

— «Tenho medo da trovoada, disse eu.

— «Tens, meu menino? Coitadinho! E porque não vens para aqui?

—«Não me atrevia. . .

—«Vem anda! Não te demores, que te pôde fazer mal esse estado em
que te vèsl. .

.

«Mal ouvi estas palavras, corri para o quarto, e n'um abrir e fechar de

olhos metti-me na cama de minha tia.

«Ella, de boa fé, coitada! tomou-me nos braços para me tranquillizar.

«Imprudente! Não sabia que estava augmentando o fogo que me devorava.

«Apertava-me contra si, e os meus braços com o pretexto do medo que

fingia, apertavam-na também com toda a força. Tremia convulsivamente.

«Minha tia quiz levantar-se para ir buscar um remédio.

— «Não é nada, minha querida tia, não é nada! Deixe-me descançar

um momento ! . . .

«A tempestade cessara, mas a que me revolvia o intimo d'alma era mais

diflícil de applacar. No emtanto, apesar de bastante fatigado, tractei de me acom-

modar o mais tranquillamente que me foi possível ao pé da minha companheira,

que não tardou a adormecer. O somno veio também apoderar-se de mim.

«Havia mais de uma hora que tinha amanhecido, quando acordei sobre-

saltado. Madame Catulitia dormia ainda, mas acordou d'ahi a pouco.
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«Fingi que dormia profundamente.

— «Como esta creança está fatigada! exclamou eila.

«E abraçou-me. Oli! Era demasiado aquillo ! Sem poder conter-me, lan-

cei-liie os braços em torno do pescoço, imitando os gestos de uma pessoa que

acorda, e escaparam-me estas palavras

:

— «Querida tia,' como eu te amo!. .

.

«A minba parenta julgou que esta phrase era a expressão da minha in-

nocencia e do carinho infantil, e eíTectivamente que mulher, por mais sabida

que fosse, poderia adivinhar em similhante circumstancia os meus planos?

«Pôde por ventura uma mulher de trinta e sele annos prever que uma
creança cravará n'ella aos nove annos os olhares do desejo ? Uma creança d'esta

edade aos olhos da mulher não passa de um ser sem importância. Ninguém

prevê o perigo. O coração do homem não está n'essa edade ainda sulliciente-

mente formado para poder abrigar um pensamento voluptuoso. Não ! Similhante

pbenomeno sáe da ordem natural das cousas. Era eu o primeiro a manifeslal-o

n'esle mundo!

«Minha tia passou aquella primeira noite com a mesma tranquillidade

com que outra qualquer mulher no seu logar a teria passado.

«No dia seguinte, contou a minha mãe que a trovoada me havia assus-

tado, e (|ue cila me chamara para a sua cama. Minha mãe agradeceu-lhe este

favor.

«Eu pela minha parte sentia ainda tanto prazer só com a ideia das ca-

ricias de minba tia, que não podia desistir do projecto de a possuir comple-

tamente.

«Calculei os perigos e as difliculdades da empreza, e apesar de ambas

as cousas me parecerem enormes, nem por isso desanimei nem retrocedi. Pelo

contrario. Eu era intrépido, ousado e tenaz. Persuadi-me, pois, que bastavam

estas qualidades para me fazerem ganhar victoria.

«Jurei não ter outro leito senão o seu, d'ahi por diante.

«N'essa mesma tarde, fingi-me doente, e manifestei desejos de me dei-

tar. Minha mãe assustou-se, e pediu a minha tia que me deixasse mais uma
noite dormir na sua cama. Ella era muito minha amiga para me recusar o fa-

vor soUicitado-. Consegui a primeira parte do meu desejo.

«Com que impaciência não esperei depois o seu regresso! Trez horas que

passou longe de mim pareceram-me trez séculos. Chegou emlim ; vinha dei-

tar-se.

«Eu fingia dormir. Ella começou a despir-se muito descuidadamente. As

cortinas não estavam muito suíTicientemenle fechadas, para que eu não a po-

desse vèr á minha vontade.

«lí sabido o abandono com que uma mulher se despe, quando não sus-

peita que a estão observando. Minha lia descobriu-me, pois, inconscientemente

todos os seus encantos!. . .

«Não tardei cm tel-a a meu lado. A doce suavidade da sua pelle fez-mc

estremecer até á raiz dos cabellos.

«Fingi que acordava, e atirando-me aos braços d'ella, disse-Ihe:
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—«Boas noites, amada tia!

—«Descança, fillio, disse-me ella. Estás doente, precisas dormir.

«Era o mesmo que dizer-me:

—«Dá-me o Orão-Turco!

«Tão disposto estava eu a fazer uma cousa como a outra I

«Não obstante, fiz-liie crer que liie obedecia, e um delicioso somno apo-

derou-se-Ibe no mesmo instante dos sentidos.

«Apesar de muito precoce em bastantes cousas, acbava-me na mais per-

feita ignorância a respeito da estructura do bello sexo. Palpitava de desejos,

quando minha tia acordou de repente, e saltou da cama.

«Accendeu luz, e o seu primeiro cuidado foi certiíicar-se se eu dormia.

Poderia continuar a enganal-a, mas seria tornar a começar, e eu desejava

concluir.

«Olhei para ella sorrindo, e cila disse-me muito surprehendida

:

—«Como, pois o menino não dorme?!. .

.

—«Amada tia!. .

.

—«Responda!

—«Posso lá dormir, estando aqui a seu lado

!

—«O quê?!. .

.

—«Eu...
«Não me deu tempo para continuar, e disse-me:

— «Levante-se já, e vá para o seu quarto!. .

.

—«Minha tia ! . .

.

— «Eu bem sei o que heide fazer amanhã!. . .

—«Tia do meu coração!

—«Uma creança! Uma creança de nove annos! Que horror!. .

.

«Fiquei confundido. Perdera-me, e perdera de todos os deleites, cuja ideia

só me fazia ferver o sangue. Via alli toda irritada uma mulher, cuja severidade

não me permittia esperar indulgência para o meu atrevimento. Assim, ella tudo

contaria á minha familia, e as injurias e as reprebensões iam cahir como uma
tempestade sobre a minha pobre cabeça!

«Como! Pois eu havia de perder assim tanta ventura sonhada e attrahir

de um momento para o outro um temporal desfeito de reprimendas! E tudo isto

por causa de uma mulher!. .

.

«Esta ideia restituiu-me de repente toda a intrepidez, e fez-me tomar

uma resolução súbita e violenta.

«Saltei do leito, vesti-me n'um momento, e dirigindo-me friamente ao

encontro de minha tia, que só tivera tempo de se cobrir com um chaile, dis-

se-lhe

:

—«A senhora despreza-me, e faz mal, creia!. .

.

—«Como! Que modos são esses, diga !

—«Eu não sou uma creança!

— «Enlouqueceste ?

—«Não! E verdade que tenho nove annos, mas que imporia isso, se a

natureza me dotou com os desejos de um homem, cheio de vigor?
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— «Mas oikIc (|ucres lu chegar ;'!...

— «A senhora foi a primeira mulher que me fez palpilar o coração!. . .

— «iMenino!

— «Sim, hade ouvir-me! Foi a senhora a primeira mulher que me reve-

lou o segredo da beileza. N'esses lábios, conheci pela primeira vez Ioda a sua-

vidade dos beijos do amor. .

.

—«Mas. .

.

— «Deixe-me acabar! Saltei por cima de toJas as conveniências! Mão co-

nheço distancias. A senhora é minha amante!. .

.

— «Ora, creança!

—«Hade receber as minhas caricias!

—«Que loucura!

— «Assim o quero!

—«E eu não!. . .

— «Resiste?

— «Com todas as minhas forças, louquinho !. .

.

— «Pois bem!

—«Que vaes fazer?!. .

— «As suas próprias palavras, minha senhora, deixaram-mc a liber-

dade de supprimir toda a espécie de considerações.

«E dizendo isto corri k porta, fechei-a, e melli a chave no bolso.

«Madame Catulitia, immovel de surpreza e muda de assombro, duvidava

se tudo aquiilo seria um sonho. Conhecia, não obstante, a minha audácia, mas

confiando na sua edade e nas suas forças, quiz agarrar-me e arrastar-me para

o meu quarto.

— «Não se approxime de mim! gritei-lhe.

— «Qual não approxirao ! Vaes vêr!

— «Olhe que eu sou capaz de tudo!

«Desprezando as minhas ameaças, veio apoderar-se de mim, mas d'aquella

vez trocaram-sc os papeis, e fui eu que me apoderei d'ella. .. e estreilando-a

com força nos braços, consegui desatar o chaile que a cobria. IN'esse momento, as

pernas enredaram-se-lbe no chaile cabido, e veio a terra, arrastando-mecomsigo.

«Ficaram assim á minha disposição os seus encantos, sem que ella po-

desse segurar-me as mãos. Não obstante, conseguiu fugir, pallida e tremula,

e só teve tempo para se sentar n'uma poltrona, perdendo immediatamentc os

sentidos.

«Eu ignorava que ao cahir se havia ferido, mas algumas gottas do san-

gue m'o revelaram. Confesso, embora seja um crime, que o meu primeiro pen-

samento não foi fazer-lhc recobrar os sentidos.

«Ah! Os que por este facto me condemnarem talvez tivessem feito o

mesmo n'aquellc momento critico !

«Esporeava-me o aguilbão do desejo, e o objecto que ni'o inspirava, a

mulher que a.ssim me fizera perder a cabeça, estava alli, núa, sem defeza, á

minha disposição!. . . Como poderia cu pois privar as mãos, os lábios c os olhos

de um prazer que teria comprado a preço do meu sangue?
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«Não! Tamanha moderação não c possivcl senão ao que nada scnle, ou

ao que senle dcbil e friamente!. . . E eu, por Deus o juro! não estava cm ne-

nhum d'estes casos ! . .

.

tO meu primeiro cuidado foi procurar a ferida de minha tia. Era uma
pequena arranhadura, fcila acima do joelho, e da qual sahia algum sangue. Ap-

pliquei a bocca rapidamente á chaga, e absorvendo com delicias o sangue da mi-

nha amada, senti que esse sangue adorado ia alimentar o fogo que me abra-

sava as veias. Era lenha que eu estava lançando á fogueira, em que todas as

considerações e respeitos estavam ardendo!

«A pressão dos meus lábios e as minhas caricias restituíram -na á vida.

Viu que lhe chupava o sangue, e repelliu-me suavemente. Esta prova de ter-

nura suavisara-lhe a indignação. Desprendi-mc dos seus braços para a deixar

respirar, e voltando completamente a si, ruborisou-se, ao vèr-se núa em mi-

nha presença.

«Ia levantar-se. Eu alirei-me a seus pés, e disse-lhe commovido:
—«Oh minha amada tia, não me repilla! Eu não sou senhor das minhas

acções. Sou um escravo dos desejos que me inspirou!... Sou uma creança,

como diz. . . Pois bem ! Tractc-me como creança, e dei>:e-me passar esta noite

a seu lado. Respeitarei o seu repouso. Um beijo d'esses lábios é o que peço

tão somente.

(íElla estava alli núa diante de mim, e eu abraçava-lhe fortemente os

joelhos, emquanto que ardentes lagrimas me corriam pelas faces.

«Madame Catulitia em extremo agitada e cheia de embaraço, não sabia

o que fizesse. Sentia-sc fatigada da sua resistência, e da queda que havia dado.

Não lhe restava, portanto, outro partido, senão metter-sc na cama, e assim

fez.

«Eu, no emtanto, apagava a luz!

«(juando acordei, não a vi a meu lado. Era dia claro. Ella acabava de

vestir-se c chorava amargamente.

—«Que tem, minha tia? perguntei-lhe.

— «Deixa-me, cruel menino!... respondeu cila.

— «Porque, minha querida tia f

— «Pois tu não vcs que eu sou a mais impruilente e a mais culpada de

todas as mulheres?. . .

«Ao ouvir isto, ia saltar da cama. Ella percebeu a minha resolução, e

saliiu do quarto.

«Esteve ausente toda a manhã. Ao meio dia, apenas chegou a casa, de-

clarou a minha mãe que ia partir para o campo, onde tencionava passar al-

guns dias.

«Não me causou surpresa aquella partida precipitada. Conheci para logo

que se receiava de mim, e que por isso me fugia, Ora, nem iiuc me matassem,

eu podia consentir em separar-me d"aquella mullier.

«Fui ter com ella, e disse-lhe cm voz baixa:

— «Conceda-me alguns momentos de conversação, peço-Uro, e cautclla !
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Se me recusa isto, obrigar- me-lia a cxplicar-me em presença de minhas ir-

mãs ! . . .

"A ameaça produziu cfleito, e pude seguil-a ao seu quarto. Quem me

inspirou n'aquella hora? Não sei. O que é certo é que aos 20 annos ha menos

audácia e energia.

— «Poucas palavras tenlio a dizer-llie, miniia senliora, comecei eu, mas

pcço-lhe que não me interrompa. A noite passada encontrei nos seus braços

um oceano de feMcidado. A senliora cónverteu-se na minha existência e no ar

que respiro. Do berço á sepultura, o dever do m'iiíal c (raballiar para a sua fe-

licidade. A necessidade da minha vida dcsappai-ece, se a senhora se ausentar

d'esla casa. Perdel-a, é superior ás miniias forças. Devo consentir na sua par-

tida ? Não. Perdel-a, é perdera vida, e eu julgo que a minha existência é mais

preciosa que os seus ridículos caprichos e todas as suas preoccupações. Pesei

todos os resultados da minha resolução inabalável, e assim tenho a dizer-lhe

e seguinte, minha querida lia :

«Expliquei as minhas razões, mas não quero ouvir as suas. Pôde esco-

lher o que melhor lhe convier: Ou serei o seu amante, ou irei denuncial-a.

Sim, é isto! Ou íninha lia cede aos meus desejos, e será o meu amor, a minha

vida, o meu idolo, o objecto constante das minhas mais doces alleiçõcs ; ou pelo

contrario persiste em subtrahir-se ás minhas caricias, c n'esse caso, darei á sua

honra um golpe mortal; perdel-a-hei para sempre na opinião publica, verá!

«Fingirei dores e fraqueza, farei crer que me vejo esfalfado, que padeço...

c direi a toda a minha familia que minha tia me obrigou a participar do seu

leito.

«Direi que a necessidade de satisfazer as suas paixões, sem que a sua re-

putação perigasse, a levou a contentar-se com os prazeres imperfeitos que eu

lhe podia dar. Quci\ar-me-hei de ter atormentado a minha infância com os

seus impudicos desejos, e de me ter reduzido a um estado deplorável. . .

«Serei terrível, minha tial Não revelarei só á minha familia estas torpe-

zas, informarei d'ellas o publico, o universo, se fòr preciso. Dscreverei as suas

formas. . .

«Tive de me interromper. . . Minha tia não podia ouvir-me. Havia per-

dido os sentidos! . . .

«Quando voltou a si, derramou abundantes lagrimas, e dissc-me:

— «Pobre de mim! (Jue enorme desventura a minha! Oh! creança cruel

!

Tens apenas nove annos, e já contas uma victima das tuas paixões impetuo-

sas ! E que victima! Uma mulher de 37 annos! A ordem da natureza trans-

lornou-sc! Tudo quanto se refere a li, c sobrenatural!. . .

«Corriam-lhe abundantemente as lagrimas, e eu não procurava consolal-a,

o pranto tornara-a mais formosa, e eu gosava de a ver assim.

«(Consegui que não fosse para o campo, e tiue d'ahi em diante dormiria

sempre com ella.

«Esta victoria confirmou os meus princípios de obstinação e de resistên-

cia. Miiih? tia dissera que tudo em mim era sobrenatural. Tem razão, dizia eu
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a mim próprio, sinto que o que me suci^ede não esttí na ordem da nalureza.

Em egiiaes circunistancias, uma creança da minlia cdade teria recebido de Ma-

dame Calulitia as mais duras reprehensôes ; a familia, instruida d'estes crimi-

nosos intentos, tel-a-liia tractado mais severamente ainda. Mas não succedia

assim com Napoleão. A pobre muilier, que se atrevia a dar-ibe balalba, estava

cabida a seus pés. Uma mulber de 37 annos, bella ainda, mais imprudente

que culpada, banhava-me as mãos de lagrimas, implorava a minlia piedade, e

entregava-se inteiramente aos meus desejos. Ha liomens que não prixisam de

tanto para se encbcrem de vaidade. Por isso o triumpbo, que acabava de obter,

ao passo que me lisongeava a vaidade e o amor próprio, tornava-me louco de

felicidade.

«Obriguei Madame Catulitia a dizer a minba mãe que me deixasse con-

tinuar a doi'mir no seu quarto.

«No emtanto, minba tia, apesar de demasiado fraca pai-a resistir aos

meus desejos, não podia também suíTocar os remorsos da sua consciência, e

pensava no meio de acabar com aquella aventura.

«Decifrara o enigma do meu caracter, o segredo da minha ambigão nas-

cente, e por isso desejava ardentemente tornar a encontrar a paz do coração,

c subtrahir-se ás rainbas caricias, salvando assim a minba infância de uma

perdição infallivel. Formou, portanto, o projecto de me atacar com as armas

do orgulbo e do amor próprio, pondo em jogo a nobre esperança que eu ali-

mentava de cbegar a ser um grande homem.

«Madame Catulita tinha talento e expressava-se com uma certa elegância.

Eis um dialogo que um dia entabolou commigo.

— «Meu querido sobrinho, bem vès que cedo algumas vezes aos trans-

portes que me causam as tuas caricias, não é verdade?

—«É sim, minba adorada tia, e l)em sabe quanto sou feliz nos seus

braços . . .

— «Pois bem, meu querido, vou dizer-te uma cousa; eu não goso tanto

como tu. . .

—«Porque? Por cu ser, como diz, uma creança?

—«Não é S('i por isso. Ha sempre um remorso a empanar todo o prazer

que eu posso sentir comtigo. A minha criminosa condescendência não é o que

eu mais deploro, e o que mais me tortura. Ha outra cousa ainda, éa conside-

ração de que estou cavando a tua própria ruina, meu querido menino!

—«A minba ruina! interrompi eu, um pouco inquieto. Explique-se mi-

nha querida tia ! . . .

— «A tua perda, meu filho, e os infortúnios que te ameaçam, eis o que

eu mais deploro. . .

«Olhei para minha tia. Vi-a atllictissima, chorando copiosamente, e sen-

ti-me estremecer. Havia então um grande perigo em tudo aquillo, um perigo

bem terrivel para mim?.. . Todo eu era ouvidos n'aquelle momento.. .

«Minha tia continuou:

— «Sim, minha pobre creança, tão cedo espicaçada pelo aguilbão dos

desejos! Já não vejo na tua fronte encantadora os indícios seguros d'aquella
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nobre altivez que era o meu enlevo, o que me fez sueumbir á lua vontade. Ai

de ti! A languidez de um prazer antecipado extinguiu-te o fogo do olhar! Con-

sumido pelas caricias dos meus braços, devorado pelos gosos precoces que te

sugam a vida, quando chegares á cdade de encetares a senda da honra e da

foituna, escassear- te -hão miseravelmente as forças, meu pobre amigo!. ..

— «Sabe que me está assustando, minha querida tia?

— «Digo-tc a verdade, meu amigo. Tu, cuja energia tão precoce como

admirável, enche de admiração a tua família, inspirando-lhc tão brilhantes es-

peranças, descerás ao nivel das creanças mais vulgares...

— ((D'aquellas a quem tantas vozes censuro o serem idiotas e diíbeis?

— «Justamente.

— «E depois, minha tia, diga! E depois?

— «Então Já não poderei dizer uma coisa, que ainda espero me servirá

de altenuante. .

.

— «íjual c, minha tia?

—«Se aos 37 annos recebi os beijos d'esla creaiiça e satisfiz os seus dese-

jos precoces, é porque essa creança devia ser um dia um homem celebre, um
ente predestinado, cuja infância já revelava a todos os que com elle viviam o

esplendido futuro que o esperava!. ..

—«Oh minha querida tia!. .

.

— «Sim, meu querido amor, pensa bem n'islo, perder-te é commcller

um crime enorme! Queres que eu tenha na consciência o remorso d'esse crime

horrível?

—«Oh não!... respondi eu com energia.

—«Pois não c verdade, Napoleão?

— «Tem razão, querida tia!

— «Olha, filho, não voltes á minha cama! Moslra-te agora mais forte que

a maior parte dos homens, resiste energicamente aos embates das tuas pai-

xões. . .

—«Minha tia, minha querida tia! exclamava eu, allucinado pela ideia

de ter de a perder.

— «Foge de mim, filho!. . .

— «Mas. .

.

— «Foge, que talvez seja tempo aiinia, foge por eniíiuanto dos perigos

horríveis do amor, c lembra-te que te espera a glnria e um futuro esplendido,

se conseguires dominar ainda as luas funestas paixTu^s!. . .

«Se alguém me tivesse dilo antes disto, (|ue ás primeiras palavras da

minha amada eu teria de ceder á sabeiloria dos seus conselhos, á solidez dos

seus raciocínios, e que havia de renunciar volunlariamente aos encantos de a

possuir, ás delicias que ale ahi me dera, eu responderia logo, sem hesitar

:

— «Não! E impo.ssivell Minha lia é para mim o mais precioso de todos

os bens! t)esafio-a a que me demonstre o contrario! Perdel-a, é peior do que

perder a vida!. . .

«Néscio! Eu não sabia uma cousa, e era que de todas as paixões da mi-

nha cxistc.ncia, a ambição de ser celebre era a que sobrelevava ás demais.
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«E dei uma prova cabal (l'is!o mesmo, como vão ver. Apenas ella acabou

de fallar, approximei os lábios dos seus, c dei-lhe um beijo, longo como um
adeus eterno ao prazer e ás delicias!

«Elia ia fugir, assuslada, mas para a Iranquillizar, a|iressei-me a dizer-lhc :

— «liste beijo não é de amor, minba lia!

— «O que?! disse ella admirada.

— «É de gratidão!

— «Explica-te, meu filho!...

— «Sim, minha tia, beijci-a com reconhecimento, porque comprehendo

que li n lia tazão!

— «Oh meu querido sobrinho, como eu te reconheço bem n'essas pala-

vras I

— «E verdade, o sopro do desejo seria na minba edadc um vento abra-

sador que me consummiria !

— «Deus te abençoe por essa resolução!

— «De hoje em diante, deixará de ser a minha amante adorada, para

continuar a ser o que era de antes, a minha (|uerii!a tia!

—«Mal sabes o bem que me fazem essas palavras, meu filho!

— «Vou-me embora

!

—«Como! Já le retiras?

— «Retiro, sim. A presehça de minha tia poderia prejudicar a grande vi-

cloria que acabo de obter sobre os meus sentidos!. . .

«Apenas fiquei só, puz-me a esquadrinhar bem lodos os recantos do co-

ração.

«Era o grande o prazer de que acabava de me privar, e grande decerto

a minha pena por essa perda, mas havia lambem uma cousa que me indemni-

sava de ludo isto, e era o presenlimenlo do meu futuro destino.

«Esse presentimenío Iriumphou sobre a paixão sensual.

«Comecei lambem a calcular outra cousa, o grande perigo que c para (|ual-

quer oentregar-se sem reserva á paixão dos sentidos. Não deixava de compre-

hendcr a gravidade de perigo, de que Ião felizmente acabava de escapar.

«E ainda boje, ao recordar-me d'isto, me julgo feliz por ter deixado de

ser o escravo do prazer.

«Cabindo de joelhos em presença da primeira mulher que encontrei no

meu caminho, o ser mais débil e inconstante, uma mulher emfim, poderia tcr-se

opposto aos desígnios que a natureza bavia formado a meu respeito. Um olhar

da crealura teria destruído os ir>tuitos do Creador!

«Fiquei bastante humilhado da minha primeira fraqueza, e que fiz? Tra-

cei relativamente ao bello sexo um plano enérgico de condueta, plano que a

edade e as eircumslancias aperfeiçoaram.

«Não negarei todavia uma cousa, que tive de fazer enormes esforços para

pòr um dique á torrente dos meus desejos. Achava-me no alvorecer da ado-

lescência, e não obstante, tive de sustentar grandes combales contra as tenta-

ções dos sentidos. Só a presença de uma mulher formosa me fazia palpitar vi-

vamente o coração.
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«o pé de uma mulher, os braços ou os peitos, vistos por acaso, bastavam

para me incendiarem o sangue e para me exaltarem o temperamento.

«Haverá muito quem pense que faço mal cm referir todos estes porme-

nores. Enganam-se. Como pôde fazer-se sobresabir o mérito da victoria? Dando

a conhecer todos os obstáculos que foi preciso destruir para a alcançar. Na vida

de um homem como eu, não pode omiltir-se cousa alguma. O escriptor não

deve esquecer nunca que as causas mais insignificantes produziram em mim

os mais prodigiosos resultados.

«De resto que homem dotado de um temperamento inexgotavel como o

meu, e de uma imaginação tão activa, poderia ter obtido similhante victoria

sobre os seus sentidos?

«Nenhum, digo-o bem cinvencido; por isso posso aílirmar que se no de-

curso da iiiinlia brilhante carreira obtive tantos triumphos, nenhum houve de

que mais me ensoberbecesse do que d'este— de ter na minha adolescência im-

posto silencio à minha pronunciada inclinação para o bello sexo.

«Esta victoria sobre mim próprio foi honrosa e gloriosa, tanto mais, que

a ella devo o caracter que soube formar-me desde a primeira infância.

«Sim, se desde os primeiros annos, a minha severidade, o meu modo de

viver, o meu orgulho e outras altas qualidades não tivessem estabelecido entre

tnim e os meus camaradas uma di.-;tancia respeitosa, o que me teria inevita-

velmente succedido'

«Juntos, em livre e communicativa convivência, ter-me-hiam ensinado

essa libertinagem solitária, esse vicio atroz, essa gangrena immunda, cujos pe-

rigos nunca foram bem descripíos, por muito que se tenha escripto a esse res-

peito!. . .

«liem graves são realmente os perigos d'esse vicio horrivel. E de que

abysmo não me .salvou a minha ignorância a tal respeito?

«Se o tivesse conhecido, se me (ornasse possuidor do fatal segredo, que

ensina a enganar a natureza, ai de mim! por maior que fosse a firmeza do meu

caracter, não havia remédio, teria envelhecido na primavera da vida!

«Mancebos! V(5s que pretendeis ser algum dia a esperança da vossa fa-

mília, a honra do vosso sexo e a gloria do vosso paiz, não esíiueçais nunca a

iniportante licção que hoje vos dou. Sustive por espaço de vinte annos o sce-

ptro do mundo, e gosei sempre uma saúde perfeita; pois bem, meus amigos,

se alguma v(z tivesse perpetrado o crime de Onan, oh! então, fraco, extenuado,

sem caracter, sem energia, obscuro, desprezado, não teria, por certo, diclado

a lei ao universo

«Aos trinta annos, este braço privado de movimento e sem vigor, não te-

ria forças para soerguer a espada, a tcrrivel espada que fez tremer povos e reis!»

Apesar de todas estas resoluções e promessas, Napi)leão, se é certo que

odiou sempre o crime de Onan, não deixou de prestar culto ao divino Eros.

Pouco tempo depois da aventura succedida com sua tia, conheceu uma
forinijsissima rapariga chamada Eugenia Mello.
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As Memorias secretas dizem a respeito dos seus novos amores o seguinte:

«A sua innocencia e pudor, a sua virtuosa ignorância do mal, taes eram

os fortes que eu finiia de escalar, antes de penetrar n'aquelle coração casto.

«Em vão lhe faliára por mais de uma vez a linguagem do amor. Tudo

quanto lhe dizia era sempre traduzido por ella como uma demonstração sincera

de uma simples amisade.

«Um dia perguntou-me como estava, e eu respondi-lhe

:

— «Bem, sempre que me approvimo de si [ Ah! Eugenia, minha querida

Eugenia, como a amo

!

— «Também eu, replicou a ingénua menina. Eu também lhe tenho muito

amor.

«Encantado com esta resposta, olhei para cila, mas ai! não .tardou a dis-

sipar-se-me toda a illusão. A formosa menina não estava commovida. Julgava

ter dado uma resposta naturalissimal. . .

«Comprebendi então que devia atacal-a nos seus princípios, que devia

accender-lhe no coração o fogo das mais vivas sensações humanas. E que meios

tinha á minha disposição para isso? Muitos. Mas um dos mais simples era por-

lhe nas mãos livros eloquentes e perigosos, d'esscs que despertam a um tempo

o amor e o deleite, d'esses em que o veu destinado a encobrir os pormenores

mais lascivos é um atlractivo a mais para o coração sensível, para as almas

ingénuas que se entregam ao faial prazer de os ler . .

.

«fm mez antes de sahir de casa da minha amada, pcrgunlei-lhe quacs

eram as suas leituras favoritas.

— «Livros religiosos, respondeu-me ella sorrindo.

— «Nada mais? insisti.

— «Nada mais! Pois uma menina bem educada pódc ler livros de outra

espécie?

— «Decerto.

— «No convento, disseram-me muitas vezes o contrario.

— «E dir-lhe-hiam bem, se Eugenia se destinasse á vida claustral.

— «Então posso ler outras cousas, meu amigo?

— «Olhe, Eugenia, a menina, livre e destinada a ser o ornamento da so-

ciedade, a fazer a ventura de um amante, precisa de adquirir conhecimentos

bem ditferentes!. .

.

—«E onde poderei obter esses conhecimentos?

— «Oeixe-mc otlerecer-lbe alguns livros. N'elles poderá muito á sua von-

tade adquirir uma multidão de noções indispensáveis á vida do mundo a que

se destina. Esses livros devem além d'isso fazer sobresahir mais vivamente as

brilhantes qualidades com que a natureza a dotou.

— «Acceito com prazer a sua delicada oderta; ás vezes tenho necessi-

dade de me distrahir, e as distracções que esses livros me promettem con-

vèem-me tanto mais, que assim poderei allaslar o tédio e adíjuirir ao mesmo

tempo alguma instrucção de que necessito.

«Maravilhado de a vèr prestes a cahir na rede que eu andava armando

á sua venturosa ignorância, apressei-mc a escolher-lhe um livro, cujos peri-
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gosos encanlos lhe despertassem no coraçtão as primeiras semenles do desejo c

do deleite:— a Nova Heloísa, de J. J. Rousseau!. . .»

Esta obra commoveu tão profundamente a pobre menina, que Napoleão

era pouco depois o seu amante, e esses amores duraram bastante tempo. Um
dia, porém, o futuro César teve que separar-se dos braços da sua amada para

entrar na eschola de artilheria.

Para mitigarem as dores da ausência, os dois amantes escreviam-se a

miúdo.

«Doce correspondência! continuam as Memorias secretas, mas não me
foi dado sustental-a por muito tempo!. . .

«Uma oarta da minha amada, com data de 2o de março de 178-3, aca-

bava por estas palavras

:

«Tenho o presentimento de que não tornarei a vèr-tel Não sei o que te-

nho! Não durmo, ando pesada, cançada, nada me dá prazer! Dores de estô-

mago terríveis são o meu martyrio, sinto um cançasso continuo. Meu Deus,

SC eu soubesse que tinha de morrer breve, iria morrer nos teus braços; mas

quem sabe? Talvez me esteja assustando sem motivo. Talvez que tudo isto não

seja nada. Tranquiilisa-te !. . .

«Estas poucas palavras a respeito do estado de saúde da querida menina,

causaram-me vivas inquietações. Não durou muito a incerteza. A 4 de abril

seguinte, recebi outra carta, carta fatal, que me revelou que a mais doce, a

mais amável e a mais gentil de todas as mulheres, estava á beira da sepul-

tura !

«Eil-a :

«Quando receberes esta carta, meu amado, atua Eugenia, a tua amante,

a tua esposa, lerá deixado de existir! O sepulchro terá devorado para sempre a

mulher que não vivia senão para ti! Ai, meu amigo, resta-me uma doce con-

solação no meu infortúnio, é a convicção de que morro por til. .

.

«A minha morte é um sacrifício oHerecido á tua imagem, ao amor que

me inspiraste ! . .

.

«Não me comprehendes? Bem sei que não, mas ouve-me, meu querido

amigo, e verás!

«Um mcz depois de teres partido d'aqui, fui passar alguns dias ao campo,

a casa de uma parenta minha, n'outro tempo leitora da princeza de Rohan.

Dormia ao lado da sua hibliothcca, que era ri(|uissima, e havia muito tempo

que passava mal as noites, porque o somno raríssimas vezes me vinha cerrar

as pálpebras.

«A tua imagem, persfguindo-me durante o dia, vinha ainda obsediar-mc

implaeavelmente, iiuando me 1'ecolhia acama...

«Essa imagem querida queimava-mc a imaginação, abrasava-mc em de-

sejos I . . .

«lina noite principalmente, senti-me vivamente agitada. Não pudera fe-

char os olhos. Uevantei-me, dirigi-mc á bibliotlieca, c procurei um livro', que

me distrahisse da violenta impressão i|ue me obsediava.
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«Havia alli imiilos livros, quiz escoliicr, e peguei ii'uin, cujo titulo ex-

citava em extremo a minlia curiosidade. Era o Onanismo.

«Abri-o, levei-o para a cama, e quanto mais lia, mais desejava saber o

que era o Onanismo. Procurei um diccionario, mas não encontrei a significa-

ção da palavra. Lembrei-rae n'aquelle instante da bistoria de Onan, que nunca

até alli pudera entender. Mas com o auxilio da obra de Tissot, rasgou-se final-

mente o véu.

«Deixei o livro. O somno desceu-mc n'aquelle momento sobre os olbos,

e não tardou a apoderar-se-mc dos .sentidos uma doce illusão. Tu estavas nos

meus braços, tu apertava-te contra o seio, encbia-te de ardentes beijos, cm-
briagando-me em divinos prazeres, .icordei. Sentia-me arder. Acabava de ler

o Onanismo, Iiavia-o compreiíendido, e fervia-me o sangue!.. .

«Que te direi mais? Desprezei os avisos de Tissot, julguei uma serie de

petas todos os exemplos por elle citados, e entreguei-me sem reserva ao pra-

zer de enganar a natureza.

«Em vão, ao dcitar-me no leito, jurava alT-istar de mim toda a ideia de

voluptuosidade; o somno que se me apoderava dos sentidos era perturbado no

mesmo instante pela recordação das nossas noites de delicias. Acordava sobre-

saltada, devorada pelos desejos, e por espaço de quatro mezes, meu querido,

a minha juventude, a minha saúde e a minha vida, foram devoradas por es-

tes prazeres solitários!. . .

«Por piedade, meu amigo, não accuses a tua Eugenia! Eiz para me livrar

do perigo tudo quanto é possível fazer-se. Sou culpada, sou muito culpada, bem

sei, mas a tentação era superior ás minhas forças !

«Os médicos não conheceram o segredo da minha enferinidade, c ha trcs

dias que pronunciaram a fatal sentença.

«Desde aquelle momento, comecei esta carta, e mais de uma vez me vi

obrigada a inlerrompel-a.

«Quando te participarem a minha morte, informa d'este acontecimento

a lua família, e diz a tua mãe :

«Perdi a esposa que tanto me idolatrava! Deus privou-a, minha mãe, de

uma filha que tanto a devia estimar e respeitar; meus irmãos perderam uma
irmã querida I»

«Bonaparte, sinto que vou morrer. E comtudo, tenho apenas IS annos,

meu Deus! Vou render o ultimo suspiro. Levo commigo a doce esperança de

que o Creador não me repillirá do seu seio. Menos cruil, menos severo que

os homens, não cojidemnará como um crime o ter querido apagar o fogo dos

meus desejos nas fontes da miniia vida

!

«Bonaparte, meu amigo, meu amante, meu querido! Amanhã terei dei-

xado de existir! Se alguma ideia pôde suavisar este fatal instante, será a de

le tornar a ver na eternidade!. . .»

Napoleão ficou muito impressionado com a perda daquella mulher, a

única a quem amou verdadeiramente, durante a suu vida!

HtsTonu DA PRDsrirciçÂn. Tuiio iv—ruLiu 3.;.
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Seja-nos licito inserir n'este logar, a propósito do vicio teriivel, que vic-

timou a amante de Napoleão Bonaparte, algumas palavras auctorisadas, e per-

feitamente cabidas n'esla historia dos vicios e degradações humanas. Scão de

uma notabilidade scienlifica, o doutor Laurentius, de Leipzig.

Diz assim o illustre medico allemão:

«O hediondo crime de Ger e de Onan foi commettido com perfeito conhe-

cimento do seu caracter detestável. O peccado c a punição são sempre insepa-

ráveis e seguem-se immediatamente, quer na ordem physica, quer na moral.

Quando as almas de Ger e de Onan foram corrompidas, seus corpos foram tam-

bém destruídos no mesmo instante, segundo se lé no primeiro livro de Moysés,

capitulo 38, vers. 6 a 10. Esses monstros ousaram adrontar as leis impostas

por Deus aos homens, e o seu crime temerário foi tanto mais impio, que até

foi commettido com premeditarão. O fim terrível dos dois miseráveis foi um

exemplo para as gerações futuras, c ao mesmo tempo uma prova da grandeza

e da santidade da natureza, cujas violações são sempre punidas com um rigor

desapiedado.

«Tem-se por mais de uma vez pretendid(j (|ue o habito vicioso a que nos

referimos é essencialmente dilíerentc da espécie de crime, atlribuido pela Es-

criptura a Ger e Onan, e que não se devia ter derivado a sua denominação do

noraed'este ultimo. Alguma reflexão vae convencer-nos immediatamente de que

similhante derivação é até muito bem fundada. O fim do crime de Ger e Onan

foi impedir a propagação; esses miseráveis foram punidos de morte, porque

procuravam illudir as leis dadas pelo Creador aos primeiros homens. Que dif-

ferença pôde, pois, haver entre o seu crime e o da masturbação? Não será a

impotência total a consequência inevitável d'este habito funesto? Não abrevia

elle a vida? Não está o vicioso cavando com o auxilio d'esse vicio terrível a

sepultura que bem cedo o deve tragar? Não torna esse vicio completamente il-

lusorio o fim do casamento, e não é por meio d'elle que o homem se destroe

a si próprio? Nós estamos bem seguros do que afíirmamos, para sustentarmos

e divulgarmos esta importante verdade; indicaremos, pois, as relações imme-

diatas e reciprocas das causas e elTeifos, descrevendo ao mesmo tempo as ter-

ríveis consequências que derivam da irritação contra a natureza das partes ge-

nitaes e da perda do lluido seminal.

«O onanismo ou a mastur[)ação é o habito vergonhoso, pelo qual indiví-

duos dos dois sexos destroem secretamente o seu corpo, entregando-se a pen-

samentos voluptuosos. Esses indivíduos exforçam-se em obter por si próprios

esses prazeres sensuaes, que a natureza reservou somente ao commereio dos

dois sexos.

«O onanismo parece ser um d'esses hábitos impuros tão antigos como o

género humano. Na Roma pagã tão generalisado estava, que se praticava por

toda a parte. Foi n'essa cidade dissoluta ijuc IV/iuv rricatrix, do verbo latino

/ricare, esfregar, teve templos, cm (jue o onanismo se exercia publicamente.

«E infelizmente facto averiguado que este funesto habito se exerceu cm
todos os tempos, tanto entre os homens grosseiros, como entre pessoas bem
educadas, e as observações quo nos legaram os auclores antigos são ainda ap-
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piicaveis aos nossos tempos. Todos exprimem unanimemente o seu horror por

este crime abominável e contra a natureza, e descrevem as suas consequências

desastrosas, que consistem na destruição das alTeigões conjugaes, na corrupção

dos costumes c na diminuição da propagação da nossa espécie. Crescei e mul-

liplicae-vos, diz a Biblia. IHantae arvores e i-ecolliei os fructos d'ellas, é uma
das máximas da sabedoria humana.

«Não será um espectáculo encantador e que alenta a nossa coragem, diz

um auctor antigo, o de vèr um homem de cSO annos casado com uma mulher

qnasi da mesma edade, gosando ambos ainda de uma constituição robusta, pos-

suindo todas as suas forças e toda a sua actividade, sãos de corpo e de espi-

rito, rodeados da terceira ou quarta geração de uma numerosa família, e pos-

suindo os bens ineslimaveis da moderação e da temperança? Lancemos agora

os olhos para esses miseráveis dissolutos, que se entregam ao onanismo, e que

vemos? Uns magrizellas descarnados, pallidos, de intelligencia extincta, os

quaes, se não descem ao tumulo na primavera da vida, tornam-se o objecto do

despre/co dos seus similhantes e do seu próprio tédio e horror.

«Não se deve imaginar, apesar do que se tem inventado em contrario,

que as considerações que se podem fazer sobre os eífeitos perniciosos do vicio

secreto, sejam capazes de produzir esses hábitos que nós condemnamos. A cor-

rupção individual não é um argumento contra a necessidade de saber a ver-

dade. Ha homens tão desmoralisados que procuram nos livros da Escriptura os

exemplos da fraqueza humana, que alli se encontram, para mostrar que Deus

vela na hora da tentação; mas o que c certo é que isto mesmo nada prova con-

tra a auctoridade da Biblia. Áquelles que ousarem pretender que uma tal lei-

tura pôde produzir maus hábitos, contentamo-nos de responder que as cousas

mais puras e mais santas teem sido profanadas pelos homens de imaginação

corrompida. Nada ha sagrado para elles. Mancham tudo aquillo que tocam!

«É diíTicil encontrar n'este mundo em que vivemos um ser tão miserá-

vel como o escravo da dissolução desenfreada. A sua imaginação arde n'um i

chamma torpe e contra a natureza. Os órgãos relaxados em vão se lhe oppõeni

a esse delirio que o persegue sem descanço, que de noite o estimula e espicaçi

em sonhos e de dia o opprime nos seus pensamentos. Atormenta-o um appc-

tile que não pôde satisfazer; é iliudido em todos os esforços que faz para gosar

os doces prazeres que só se encontram n'uma virtuosa temperança Como Tân-

talo, é devorado de uma sede continua, sem mesmo ter a esperança de poder

approximar a bocca da taça desejada. Paes de família e educadores, não per-

caes nunca de vista o joven que se perdeu um momento n'este vicio horrível,

e que não conhece os perniciosos cfleitos da sua queda! Nem sequer lhe passa

pelo espirito que continuando do mesmo modo perderá a vivacidade e a força

da sua mocidade!. . . O onanismo é o caminho mais seguro, senão o mais curto

para levar um homem ao tumulo. O vicio terrível conduz lentamente á morte,

e se alguém quízesse servír-se d'esle meio como de um supplício de uma cruel-

dade refinada, conseguiria perfeitamente o seu fim, porque o homem entregue

a esle vício, combate contra si próprio, não arruina somente a sua existência
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teiTcstre, mas destioe também a tranquillidade da sua alma; não se arranca de

repente, mas sim lentamente aos doces prazeres da vida, da família,— e com

a sua própria mão derrama o veneno Icnio que lhe destroe dia a dia a exis-

tência !. . .

«E mister estudar <!e mais perto algumas das consequências imme-

diatas do onanismo. Nos jovens de amlios os sexos, os estragos do onanismo

são consideráveis. A morte arrebata' silenciosamente na dor da edade aquelles

que persistem ireste vicio. E' bem triste ter de confessar que e.ste babito ter-

rível não .somente enfraquece a mocidade e mina as forças do homem, mas

inHue também na sua progénie, tornando-a doente, miserável e fraca. O ona-

nismo, assim como os excessos de outra espécie, conduz muitas pessoas ao

tumulo, n"uma edade em que o homem começa tão sómenie a desenvolver

as suas forças, e isto por causa da perda immoderada do humor vital. Conheço

um homfm que excedeu íia muito tempo já a edade media, e que ainda assim

foi pae de uma creança radiante de força e de saúde. Nos exemplos d'esta es-

pécie, vè-se o effeito de uma sabia moderação e de um razoável emprego da

força vital. Os rapazes do nosso tempo portam-se como se temessem não se

desembai-açarem demasiado cedo da sua castidade! Ensoberbecem-se, pois, dos

altos feitos que praticam, não no canipo de Marte, mas sim, sob a tenda vo-

luptuosa de Vénus! Muito tempo antes de se lhes ter desenvolvido o corpo,

dissipam prodigamente as riquezas, destinadas a dar existência a outros seres,

mas as consequências não se fazem esperar. Vivem tristes e descontentes, so-

frem constantemente, e perderam para sempre essa vivacidade, que é o en-

canto da existência! Tcem o olhar baço o extincto, apresentam no rosto uma
expressão ditficil de descrever, e que parece significar que toda a compaixão

dos amigos, que não conhecem a causa da doença, é inútil!. . .

«Para se fazer uma ideia da acção perigosa d'estas perdas, basta consi-

derar as consequências que d'ellas provêem, (juando são muito frequentes.

«Os médicos mais celebres de todos os tempos são de opinião que a perda

de oO gramm.as de lUiido seminal enfraquece mais o organismo, do que a sub-

tracção de setecentas grammas de sangue.

«Hippocrates diz que o fluido seminal do homem é formado de todos os

líquidos do corpo, e que é a matéria mais preciosa d'ello. «Ouando um homem
perde o fluido seminal, diz elle n'outra parte, perde o espirito vital também.»

«Não é, pois, de extranhar ([ue as frequentes ejaculações enervem o or-

ganismo, por isso mesmo que o despojam dos seus humores mais ricos e ge-

nerosos.

«Durante o tempo que o homem conserva o fluido seminal nos vasos

spermaticos, é estimulado por esse fluido á voluptuosidade ; mas, no emtanto, a

maior, a mais volátil, e ao mesmo tempo a mais preciosa parte do fluido .se-

minal, é absorvida pelo sangue c produz por esta devolução as mais surpreben-

dentes transformações. E' por ella que se opera o crescimento da barba e dos

cabollos, que a voz e o aspecto exterior se transformam. Não é a edade so-

mente que produz essas mudanças tão notáveis, mas principalmente o fluido

seminal, porque ellas não se verificam nos cunuchos e nos castrados.
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«Póile haver uma prova maior da sua força vital, do que o facto de uma

só golla de sperma bastar para dar a vida a um novo ser? Assim, aquelles

que dissipam sem conta nem medida esse tUiido precioso bem merecem o nome

de insensatos. Incapazes de prestar serviços nem aos outros nem a si próprios,

vivem sobre a terra como seres completamente inúteis, e arrastam uma vida

insupportavel no meio de uma sociedade, que, bem longe de os lastimar, os

desprezaria, se coniiecesse a causa dos seus solTrimenlos!. . .

«Pylhagoras cbama o íluido seminal a /Wr do sangue. Alcmeon, disci-

pulo d'csle píiilosopho, considera o fluido seminal como uma parte do cérebro.

Um sábio nosso contemporâneo foi egualmente d'esta opinião, e procurou pro-

val-a, indicando as vias pelas quaes o cérebro se põe em relação com os tes-

tículos. Considera os testieulos não como glândulas, mas sim como ganglios, e

pela dissipação do sémen explica também todos os males que nascem do es-

falfamento das forças pelo prazer carnal muito frequente.

«Epicuro considerava o lluido seminal como uma parle da alma e do

corpo ao mesmo tempo, c em consequência d'esta these exhorta os seus discí-

pulos a pouparem cuidadosamente este sueco, para pouparem lambem a vida e

não enfraquecerem nem a alma nem o corpo.

«A dispersão muito frequente do lluido seminal pelo commercio com o

sexo feminino tem já consequências muito perigosas, mas as consequências do

onanismo são de uma gravidade incalculável. Todas as faculdades da alma se

aniquillam, o homem torna-sc cobarde, treme a cada passo diante de perigos

imaginários. Torna-se tiniido como uma mulher, tem accessos hypocondriacos,

geme, suspira, chora pela cousa mais fútil. Entra na edade viril, desprezando

as faculdades mais nobres que a natureza lhe concedeu, e isto quando o seu

corpo não está ainda perfeilamente desenvolvido, e quando tem mais que

nunca a necessidade de refreiar as paixões do seu organismo e temperamento.

«O professor Rostan dá-nos a seguinte descripção, (|ueé completamente exacta :

«Os indivíduos que se entregam a excessos sensuaes sentirão bem de-

pressa que a sua digestão enfraquece, e os alimentos mal digeridos pelo estô-

mago serão repellidos pelos vómitos, ou por dejecções alvinas. Falla-lhes o ap-

pefite: a resorpção do canal intestinal é fraca, porque a assimilação só nniilo

impei feitamente se realisa. A perda c ordinariamente activa, e como a repa-

ração se opera incompleta, segue-se a magreza, Accommette-os uma palpitação

violenta, o aneurisma do coração; o sangue torna-se aquoso e insullieiente, e

uma pallidiz geral é a consequência d'este enfraquecimento. A respiração não

é livre; ha casos de sullocação; apparecem dores nos ossos do sterno e entre

as espáduas; pôde assim resultar a phthysica pulmonar. A transpiração aug-

menla ordinariamente, produzindo uma lova ciusa de enfraquecimento. O

rosto torna-se pallido; os lábios sem còr; os olhos encovados choram involun-

tariamente: os ossos queixaes tornam-se proeminentes, os fontes e as faces ca-

vam-se; as azas do nariz e os lóbulos da orelha seccos e frios; a fronte co-

bre-sc de rugas prematuras; a vista enfraquece, como se uma névoa se esten-

desse diante dos olhos, e mil corpos imaginários parecem mover-se defronte

d'elles; muitas vezes a cegueira é completa...
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«o ouvido torna-se duro e perturbado por zumbidos e ruidos continuos.

O olfacto, o gosto, o tacto perdem a delicadeza, ou desapparecem de todo. Os

excessos não exercem tão somente a sua acção destruidora sobre os sentidos e

os seus órgãos, mas cbegam mesmo a desorganisar o cérebro, centro da intel-

ligencia. A memoria perde-se; a attenção, sem a qual nenhuma instrucção se

pôde collier, enfraquece-se e distrae-se; o discernimento diminue. Taes são

os prelúdios da imbecilidade, da mania, da melancbolia, da hypocondria, da

hysteria, e de toda a fatal cohorte das doenças nervosas. A região do cérebro

que preside ao movimento, é egualmentc perturbada, e resultam d'aqui tremores

dos membros, caimbras, convulsões, a catalepsia e a epilepsia, assim como o

amollecimento e a carie da columna vertebral, e a maior parle das doenças co-

nhecidas.»

«Eis os fructos amargos dos excessos sensuaes.

«Aristfi-us descreve do seguinte modo as tristes consequências da dissi-

pação do lluido sensual

:

«Os mancebos teem o aspecto caduco dos velhos débeis. Perdem a sua

cor florescente, tornam-se pallidos, ou melhor, de um amarelio baço, elTemi-

nados, languidos, preguiçosos, estúpidos, e algumas vezes mesmo idiotas. An-

dam curvados e inclinados. As pernas recusam-se a prestar serviço, e não que-

rem supportar o corpo, porque os joelhos vacillam. Desgostam-se de tudo,

mesmo da vida. Privados da faculdade geradora, não são capazes de cousa al-

guma, e muitas vozes a paralysia é uma consequência fatal.»

«Cabanis, medico parisiense, faz a observação notável de que a timidez

e a cobardia são muitas vezes symptomas do enfraquecimento das partes ge-

nitaes, c um outro meilico francez observa que esta disposição moral lhe pa-

recia depender principalmente do csfalfamento da faculdade procreadora.

«Nas desgraçadas viclimas dVste vicio, nota-se uma insensibilidade com-

pleta, uma distracção extraordinária, e uma indecisão de caracter incompre-

hensiveis, para aquelles que não conhecem as causas da doença.

«Um humor caprichoso, um amor próprio exaggerado, um egoismo que

exige a attenção de toda a gente, taes são muitas vezes os signaes caracterís-

ticos de um espirito degradado por este vergonhoso habito. A persistência de

um caracter azedo, o descontentamento de si próprio, e muitas vezes, como nas

creanças, accessos súbitos de alegria immoderada que sobrevèem e desappare-

cem sem causa, taes são os symptomas do onanismo.

«Insomnia, impossibilidade de gosar do repouso, salvo no caso de csfal-

famento, em consequência de excessos viciosos, grande inquietação depois da

meia noite, fadiga ao despertar, sonhos horríveis ou voluptuosos, tal é o es-

tado do desgraçado durante a noite.

«Os dias correm para elle tamiir-m na tristeza e na monotonia: a victima

preguiçosa do vicio secreto tem necessidade de muito repouso para restabelecer

de algum modo as suas forças exhaustas. guando o desgraçado é abandonado

a si próprio, eneontram-no muitas vezes estendido no leito, que não quer aban-

donar, preferindo ao ar puro cá de fora a respiração infecta e abafada do seu

quarto de dormir. Durante a vigília, este homem é presa de pensamentos con-
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fusos, seus olhares traliem logo ao primeiro aspecto a doença de seu espirito.

Tem o sobrolho carregado, e na expressão hesitante da sua physionomia, per-

cebe-se que alguma ideia vaga e inconstante lhe atravessa a cada momento o

cérebro.

«Come com avidez, algumas vezes mesmo com verdadeira voracidade,

porque a perda do fluido seminal não pôde ser substituída de outra maneira,

e seus órgãos digestivos vêem emlim a perdiir a força. Subrevem-lhe então

uma febre lenta, que o faz emmagrecer rapidamente. Este estado é ordinaria-

mente precedido de uma mudança na còr da pelle, que se torna pallida e azu-

lada, sobretudo em forno dos olhos. O rosto cobre-se-llie de borbulhas e de

exanthemas que resistem a todos os remédios; o corpo enfraquecido não pôde

supportar o menor esforço: um movimento violento, por mais curto que seja,

csfalfa-o e prostra-o, porque todo o seu systema muscular está relaxado de uma

maneira extraordinária. Os braços e as pernas perdem a sua firmeza, curva-se-

Ihe o corpo, arqueiam-se-lhe as espáduas, o passo firme, ligeiro, elástico, tor-

na-se pesado e arrastado, e muitas vezes pôde notar-sc que a bengala trazida

por elegancio, vem a tornar-se um appoio indispensável.

«Todo o fogo e toda a vivacidade do espirito vem a perder-se por este

vicio abominável. O homem assimilha-se então a uma flor fanada, a uma ar-

vore perturbada na sua florescência, a um esqueleto vivo. Fraco, com a tez de

um branco azulado, o corpo alquebrado, o espirito degenerado, o moço que a

natureza havia dotado de espirito e de talento, torna-se melancholieo e em-

brutece completamente. O seu espirito perde toda a inclinação para pensamen-

tos e reflexões sensatas. As alegrias puras, que antigamente procurava, repu-

gnam-lhc invincivelmente agora. Toda a vida se lhe torna uma serie de tor-

mentos, de remorsos, de accusações contra si próprio, porque bem sabe que

ellc é o único auctor da sua miséria, da sua tristeza c de todo aquelle aborre-

cimento da vida, que algumas vezes o impelle ao suicídio. O que é realmente

esse excesso de prazer sensual, senão uma morte lenta? Se nós conhecêssemos

os segredos que escondem tantos túmulos recentes, ficariamos assustados, á

vista de tão numerosas series de victimasl. .

.

«Um homem de uma família dístincta, gosando apparentemenlc de todos

os bens que podem tornar a vida alegre e invejável, foi uma manhã encontrado

morto no seu leito; uma pistola que clle apertava ainda na mão gelada, tinha

posto fim aos seus dias, e ninguém saberia jár.iais a causa d'a(iuelle suicídio,

se não tivesse deixado um bilhete contendo estas palavras :« Sou impotente, e

por isso ínulíl n'este mundo!»

«A experiência de longos annos convenceu-me de que muitos suicídios

se verificam em consequência de causas similhantes. A impotência é um estado

muito mais frequente do que ordinariamente se julga: ella é quasi sempre o

resultado de excessos sensuaes, e os sofíVimentos moraes que eiia causa, são

insupportaveis. O que são as dores do corpo, comparadas com os sofTrimentos

da alma? Quem ha abi que possa supportar as feridas moraes? E essas feridas

são tanto mais terríveis, quando nos j)odemos accusar de ter sido os auctores

d'elias.
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«Um illustre medico, de grande nomeada, e que escreveu obras muito

apreciadas, o doutor Weidberg de Neuslrelitz diz :

«A experiência de todos os tempos prova que a natureza não se vinga

nunca tão cruelmente como quando o liomem pecca contra si próprio. Quan-

tos exemplos não temos visto ahi da dissipação do que dá a vida ter produzido

o desgosto da mesma vida, e ter sido a causa do suicídio?»

«N'esta espécie de estado doentio nofa-se uma sensibilidade extraordi-

nária para as impressões exteriores. A menor mudança de temperatura tem

uma grande induencia sobre esses indivíduos. O calor do estio abate-os, e o

frio do inverno torna-os tristes e melancliolicos. S.io muito sujeitos ás allecyões

catarrhaes, constipam-se facilmente, e o seu corpo recebe as impressões da

atbmospbera, como o barómetro mais perfeito. Observa-se que as membranas

mucosas do nariz e dos olbos estão sempre irritadas. O paciente espirra com
violência se entra n'um leito frio, ou se se approxima de uma luz viva. As

pálpebras estão inílammadas durante a noite, tendo um frémito, um pestane-

jar constante. A cabeça bem como os membros sofTre dores horríveis, mas o

estômago c a sede principal d'esses soilrimentos, apresentando symptomas de

uma digestão defeituosa, em consequência da sua fraqueza. Muitas doenças

que se chamam sem razão rheumatismaes, dependem dos excessos lúbricos.

«Os órgãos scxuaes participam naturalmente d'esta fraqueza geral do

corpo. E' um facto notável que a consequência inevitável do onanismo é uma
diminuição do volume do membro viril. Os auclores lêem muitas vezes tido

occasiào de fazer esta observação.

«A diminuição do volume do membro viril é um dos primeiros c um dos

mais visíveis etfeitos d'este vicio vergonhoso. O páiis perde quasi a metade do

seu volume, assim como a capacidade de uma erecção completa. Não admirará

ninguém este phenomeno, (juando se considerar a dilTerença que existe entn;

o acto sexual natural e o habito vil do onanismo, porque, quando no ultimo

caso as vesículas seminaes não são sullicíentemente excitadas pela estimulação

natural da erecção, é produzida mediante fricções que causam um grau de irri-

tação mais elevado do que o acto natural da geração pôde produzir.

«Isto é causa então de diversos males. Os tesliculos são obrigados a uma

secreção rápida e violenta; os canaes d'essa secreção fornecem um lluido se-

minal estéril, subtil, e os nervos do peais tornam-se sensíveis por uma espécie

lie pruriílo, sem que o membro esteja n'um estado de excitação completa c na-

tural. Resulta d'aquí que, quando o onanista quer exercer o coito, já não pos-

suo a força de erecção necessária, ou se chega a conseguir essa erecção, o fluido

seminal c ejaculado muito cedo.

«Entramos n'estes pormenores para demonstrarmos, se isto é preciso

para alguns incrédulos, que tudu (juanto dizemos do onanismo não existe ape-

nas na nossa imaginação. A rasão pela (|ual os onanistas se enfiaquecem mais

do que os indivíduos que se entregam aos prazeres sexuaes naturaes, é a se-

guinte: — Pondo mesmo de parte o argumento da perda do lluido seminal, as

erecções frequentes do tnembro enfraquecem e relaxam muito mais os primei-

ros que os últimos. Esta parle, ([ue se acha n'uin eslado de tensão continua,
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esgota as forças do organismo, que vem a faltar assim aos onanistas, quando

d'ellas carecem para as diversas fiincções naluraes. A reunião d'eslas causas

traz comsigo as mais perigosas consequências.

«Podemos indicar ainda uma oulra difTerença entre o onanista e o que

abusa do amor sexual natural, e que não é também em favor do primeiro. A

felicidade que se sente no goso de um prazer commum, a alegria que favorece

as funcções vitaes, auxiliam a dig'ístão, acceleram a circulação do sangue e

activam e reparam as forças. O onanista não conhece nada d"isto. Quando este

goso é unido a um amor puro, a experiência ensina-nos que são imraediata-

mente restabelecidas as forças perdidas pelo coito.

«Sanctorius observa que o homem, depois da copula com uma mulher

que ama, não sente fraqueza alguma, como aquella que ordinariamente se segue

ao coito, porque a ventura que experimenta augmcnta a força do coração, fa-

vorece as funcções e subsfilue amplamente o que se perdeu. Abundando n'esta

ideia, Venette pretende que o amor sensual com uma mulher bonita não cansa

tanto como uma feia. A belleza possue encantos que alegram o coração e re-

novam as forças. Quando se obra contra a lei da natureza, commette-sc um
crime maior do que quando se abusa de um prazer natural. Quem pôde duvi-

dar que ã natureza dá gosos muito mais intensos do que todos esses que se

procuram em contravenção das suas leis sagradas? No primeiro caso, a perda

c parcialmente compensada: no segundo, não o é. Eis alguns dos eITeitos mais

evidentes do onanismo.

«Do facto d'estas terríveis consequências não serem immediatamente sen-

tidas, não se deve inferir que o futuro não as traga comsigo, e nós não hesi-

tamos um momento sequer cm assegurar que a sua perniciosa influencia c a

causa de muitos vicios funestos. A natureza e os sentimentos raoraes são per-

turbados no seu desenvolvimento, o homem cahe de grau cm grau na pusilla-

nimidade e esquece a dignidade que o eleva acima de todos os seres da crca-

ção. Que lhe resta da sua alegria habitual, da sua mocidade, d'essa plenitude

de forças que faziam d'elle um homem? Torna-se uma creatura digna de com-

paixão para aquelles que não conhecem a causa do seu estado, e um ser des-

prezível para aquelles que tèem a depravação na sua physionomia!

«O que não deverá elle fazer para reconquistar a sua estima? Para onde

fugirá diante do vicio que traz comsigo, diante do espirito maligno que o per-

segue continuamente? As alegrias tranquillas e doces que dá o estudo não tem

encantos para elle. As suas leituras predilectas consistem n"esses livres obsce-

nos de escriptores corrompidos, que pintam em todos os pormenores os despre-

zíveis excessos dos tempos de Luiz xiv e Luiz xv! Despreza toda a occupação

para procurar apenas divertimentos nos livros que tratam de voluptuosidades ou

de torpezas, e que são o producto de uma industria culpada. Obrigado a con-

siderar-sc a si próprio, como o espectro de um ser physico e inlellcclual, jul-

ga-se feliz da sua memoria perdida não lhe pcrmiltir fazer uma ideia do seu

estado anterior, nem reter os pensamentos revoltantes que lhe procura a sua

leitura. Que pesar deve experimentar o desgraçado, quando vc diante de si o

quadro delicioso de um lar domestico feliz e tranquillo, quando observa a ter-
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nura de um pae, que acaricia os seus fiiiios ? (jue lhe resta no mundo ? O lei-

tor pôde responder a esta pergunta, não é verdade?

«O onanismo produz sobretudo seis doenças, que devem ser classificadas

da maneira seguinte:

«1 "— Todas as faculdades do espirito enfraquecem; a força da memoria

diminue rapidamente: as ideias tornam-se confusas; os doentes caliem algumas

vezes numa espécie de demência. Estão sempre inquietos; uma angustia in-

cessante e remorsos cruéis atormenfam-nos a ponto de derramarem frequente-

mente lagrimas amargas. Tèem muitas vezes vertigens ; todos os sentidos, mas

sobretudo a vista e o ouvido estão enfraquecidos. O somno, se alguma vez lhes

é dado gosarem este beneficio, é interrompido e agitado por terríveis pesa-

dellos.

«2."— Diminue a força do corpo, e aquelles que se entregam de tenra

edade a este vicio vêem o seu crescimento interrompido. Alguns não podem

dormir. Outros estão n'um estado de somnolencia continua. Sotfrem de acces-

sos hypocondriacos e hystericos e das suas consequências. Suspiram, choram

e tremem frequentemente. Alguns tèem uma salivação calcarea, outros soflrem

de rheumatismo, de febre lenta e da phthvsica.

«3.°— Dores viotentissimas vêem allligir os doentes. Uns soflrem dores

de cabeça, outros queixam-se de dores do peito, de oppressão no estômago,

de dores de barriga. Sentem um cançasso extremo em todos os membros.

«4."— Não somente o rosto apparece coberto de borbulhas, ou exanthe-

mas, mas formam-se-lhe pústulas suppurantes no nariz, no peito e nas coxas,

causando uma comichão importuna. Em certos casos, apparecem excrescências

carnudas (sarcomas) na fronte.

«5."— Os órgãos sexuaes são também alfectados dos solfrimentos de que

são a causa pritnordial. Em muitos doentes, deixa de ser possível a erecção;

iroutros, o lluido seminal perde-se ao menor prurido, ou pela erecção mais

fraca; n'oulros finalmente por esforços de evacuações penosas. Ha muitos que

soflrem continuamente de perdas seminaes, que tiram aos doentes as ultimas

forças. Outros padecem de sfranguria, que muitas vezes causa grandes dores.

Alguns tèem pústulas nos testículos, no pénis, na bexiga, e no cordão esper-

matico. Emfim o esfalfamento completo do sueco vital, torna-os idiotas, quando

se teem entregado durante muito tempo ao onanismo.

«Pessoas de constituição muito vigorosa são muitas vezes atormentadas

de uma erecção dolorosa do membro. Outros ficam na impossibilidade de refe-

rem as urinas, que lhes correm sempre. Outros, ao menor pretexto, sentem

vontade de urinar, e ou não podem, ou então sentem dores horríveis. Muitos in-

divíduos tèem tremores nos testículos, dores no pénis e nos cordões esperma-

ticos. A maior parte d'estes desgraçados tornam-se impotentes para a geração,

ou por não poderem exercer o coito por falta de erecção do membro, ou por-

ijue dissiparam todo o fogo de que o lluido sensual tem necessidade, para a fe-

cundação do ovo feminino.

«6.*— As funcções dos intestinos são gravemente perturbadas. Alguns

doentes q,ieixam-se de constipação teimosa, outros de hemorrhoidas, ctc., ctc.
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«Taes são as doenças que (éetn relações mais directas com o onanismo,

e que contrastam tão singularmente com os sentimentos agradáveis e vivos que

produz o commercio regular entre os dois sexos.

«Vamos agora tratar de provar que o habito do onanismo é muito mais

pernicioso, que os excessos sexuaes praticados com as mulheres. Será fácil.

«Diz um medico bastante conhecido :

«Quando as necessidades do organismo exigem imperiosamente o coito,

esse acto natural é útil; mas se é produzido por uma imaginação doentia,

n'esse caso, enfraquece as faculdades de espirito e debilita as forças do corpo.»

«O coito moderado é absolutamente necessário á conservação da saúde.

A natureza não condemnou nenhum órgão ao repouso, mas poz limites á sua

actividade. Vsar e não abusai- é a lei da natureza. A perda de íluido seminal

deveria ser sempre proporcionada ás necessidades e á capacidade de reparar

as perdas, que é muito diílerente, segundo os indivíduos. Infelizmente, n'aquel-

ies que se entri^gam ao onanismo, acontece que os órgãos se\uaes se encon-

tram n'um estado de irritação doentia, que os estimula incessantemente ao re-

novamento dos seus prazeres. Pensamos, portanto, que a capacidade de repa-

rar é dilíerente; depende em grande parte dos hábitos e da constituição dos

indivíduos. Uma actividade continua do corpo e do espirito preserva muitas

pessoas dos males que nascem dos appetites sensuaes, mas a maior parto d'a-

quelles que passam uma vida sedentária, dillicilmente as evitam. A sua ima-

ginação, quando não é entretida por algum objecto útil, anda sempre em pro-

cura de imagens e ideias voluptuosas, e inspira-lhes desejos, que satisfazem de

uma maneira tão humilhante.

«Os rabinos judeus, pensando a respeito d'isto na conservação do vigor

e da força do seu povo, ordenaram que o coito deveria ser exercido uma vez

por semana por um camponez; por um negociante uma vez por mez; e por um
sábio de dois em dois annos somente. Por mais impraticável que seja esta regra,

o principio é justo, e podemos concluir d'elle que, se o acto natural exige estas

medidas a respeito das difíercntes condições physicas dos indivíduos, o vicio se-

creto de que falíamos aqui pede ainda maiores cautellas.

«Epicuro e Demócrito eram a este respeito quasi da mesma opinião que

Zenão e Athleta, que para conservarem a sua força, nunca se casaram. E um
excesso, mas em todo o caso, prova que em todos os tempos a perda do fluido

seminal era considerada como uma perda da força vital. Pela mesma razão,

Moysés, prohibindo o coito na véspera de uma batalha, queria conservar as

forças dos seus guerreiros. Se observarmos os graus inferiores da organisa-

ção da natureza, vemos que muitas plantas morrem apenas florescem; que os

animaes selvagens e os peixes emmagrecem depois da épocha do cio; em-

quanto que as plantas, cuja germinação se impediu durante dois annos, em
vez de um, podem conservar d'este modo a força vital durante trez e quatro

annos.

«Outra rasão que torna este mau habito tão prejudicial, é a de destruir

completamente a moralidade do homem. Desde que esse vicio se apodera do

organismo do homem, domina todos os outros sentimentos, persegue-o por toda
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a parfe, e apresenta-lhe imagens lascivas e voluptuosas, até nos actos de pie-

dade. Lembramo-nos n'este momento de um individuo, que nos confessou não

poder fallar jamais com uma mulher, sem procurar em seguida um logar se-

creto, onde desse livre curso á sua vergonhosa inclinação. N'esse momento,

imaginava tel-a nos braços. Poderá haver cousa mais humilhante para um ho-

mem? O onanisla é susceptível de todas as espécies de desordens do espirito,

que o degradam abaixo do animal, e merece mais o desprezo que a compaixão

do próximo. Não conhece nenhum prazer natural e o doce sentimento que ex-

perimentam os amantes nos seus abraços, apenas existe para elle na imagina-

ção. O prazer que o coração sente e que deve ser muito dillerente d'essa espé-

cie de sensualidade puramente lasciva, que até uma prostituta pôde dar, acce-

lera a circulação do sangue, concorre para a digestão, repara as forças e con-

serva-as. E elle que dá ao casamento essa felicidade que o amor produz, e que

Deus abençoa. O homem unicamente sensual finge desprezar estes gosos in-

netlaveis, porque o seu espirito depravado não lhe permilte concebel-os, nem
gosal-os, e esse desgraçado zomba d'aquillo que não conhecei. .

.

«O coito immodcrado produz os mesmos elíeitos que o onanismo (se se

evitar o contagio) com a diíTercnça que no coito é physicamente impossível eva-

cuar os vasos spermaticos tão violenta e frequentemente, de modo que o mal

tem necessariamente os. seus limites. Além d'isso, o onanismo é um habito

muito mais geral, e é exercido pelos rapazes, sobretudo na edade em que é im-

portante conservar as forças vitaes no corpo que se desenvolve. Os que se

tornam impotentes em consequência de doenças venéreas são, na maior parte

dos casos, indivíduos que se entregaram a toda a espécie de excessos, durante

uma longa serie de annos. N'estes taes, o mal não é incurável. O maior mal

que devem combater aquelles a quem é confiada a vigilância da juventude, é

o appetite sensual que corrompe tantos rapazes e raparigas, antes da virilidade,

os quaes, se chegam a casar, deploram amargamente a perda da sua potencia

reproduclora.

«Os sentidos, sobretudo a vista e o ouvido, são extremamente enfraque-

cidos pelo onanismo. O celebre Ritclier diz :

«Nenhuma cousa tem uma influencia tão desastrosa sobre os nervos óp-

ticos e produz tantas vezes a cegueira completa, como os abusos precoces dos

prazeres sensuaes.»

«Hollmann e Bo>rhave, que serão sempre ouvidos com respeito, fazem

allusão a isto mesmo, quando dizem:

«Não só diminuem as forças, mas também os membros se tornam rígi-

dos; os olhos embaciados, e pesadellos violentos vem agitar o somno.»

«O professor Leyde observa:

«A perda de uma grande quantidade de fluido seminal produz a pre-

guiça e a fraqueza, e torna incapaz de todo o trabalho; causa caimbras c ma-

greza, destroe os sentidos, e sobretudo a vista.»

«A natureza vinga-se cruelmente de todos quantos violam as suas leis.

Saibam os pães, os mestres, os educadores, emlim, que este vicio dilata a pu-

pilla, enfraquece a vista, inflamma as pálpebras, torna a luz insupportavel, sem
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que se llie possa dar remédio. No emtanto, estes males não são incuráveis, se

os jovens doentes forem submettidos a um traclamento regular.

«Todos os sentidos se resentem d'este horrivel vicio, sobretudo o da

vista, e muitas vezes resulta d'elle a cegueira completa, a alterarão da intelli-

gencia, a magreza, a consumpção, a phlysica pulmonar, o amullecimento da es-

pinba dorsal e um aspecto completamente effeminado. Todos estes males aug-

mentam, quando a irritaç^-ão e a volupluosidade é continua e habitual, de sorte

que se podem tornar incuráveis. Como por este vergonhoso habito a alma é

particularmente impellida á voluptuosidade duranleo somno, a imaginação está

constantemente occupada por imagens voluptuosas. A menor quantidade de

íluido seminal preparado irrita os vasos spermaticos, tornados muito sensíveis;

de forma que elles procuram livrar-se logo d'esse generoso fluido, por terem

perdido a faculdade de o conservarem. Effectivamente, a menor quantidade de

sperma excita vivamente estas partes, pelo que não deve surprehender nin-

guém que em consequência de uma dissipação seminal d'esta ordem, o moço

mais cheio de vivacidade, e com o aspecto mais robusto, possa ser transfor-

mado dentro de pouco tempo n'uma espécie de cadáver ambulante!. ..

«Um dos resultados produzidos quasi sempre pelo onanismo é a perda da

memoria. Existe uma intima ligação entre o cerebello, que é o órgão da intcl-

ligencia, e o systema genital, de sorte que a doença ou a irritação de um exerce

para logo uma grande inllucncia sobre o outro. Ouanto mais nós applicamos as

faculdades do nosso espirito, mais fracas se tornam as partes genitaes, e líce-

versa. Se o homem abusa do instincto sensual, o seu espirito e a sua razão

tornara-se confusos, indecisos, sem caracter, distrahidos, e estes efTeitos cor-

respondem perfeitamente ás íeis da organisação. Nada, nem mesmo a ebriedade,

pode destruir o espirito e a razão tão irreparavelmente, como o vicio do onanismo.

«O oitavo par de nervos, que serve o coração, os pulmões, o estômago e

os órgãos digestivos, vem do cérebro e toca os nervos da face. É por isso que

as doenças d'esta parle do cérebro se communicam a todos os outros órgãos,

onde os referidos nervos vão parar. X digestão está submettida a influencia d'cs-

tes nervos, e ella é quasi sempre a primeira atacada pelos excessos sensuaes.

A transformação dos alimentos em cbymo e depois em chvlo é uma pura func-

ção vital, e tudo o que perturba ou desarranja as forças vitaes diminue tam-

bém a força da digestão, e torna-se causa de uma multidão de soflrimenlos que

tlagellam o desgraçado hypocondriaco.

«Depois de se ter considerado attenfamente a ligação das causas e effei-

tos, poderá suppor-se ainda que um liquido como o fluido seminal, preparado

pela natureza com tanto cuidado, e que possue qualidades tão extraordinárias,

possa ser dissipado impunemente, sem que d'isso resultem consequências, que

enfraquecem primeiro o systema nervoso, e em seguida os órgãos que d'elle

dependem ?

«As causas principaes das doenças e do enfraquecimento dos nervos, de-

vem ser procuradas nas perdas, de qualquer espécie que sejam ; mas é todavia

certo que a mais importante de todas ellas, a mais perigosa, e a mais diíBcil-

menle reparavel, é a do fluido seminal, se não se verifica naturalmente.
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«O instincto da copula no homem não é limitado a certos períodos, mas

o Creador, permittindo que esse instincto fosse permanente na creatura humana,

pol-o todavia soh a tutella da razão, deixando-lhe apenas a escolha do tempo

para o satisfazer. A razão determina o que é conforme ás disposições da natu-

reza, do organismo humano e á própria vontade; mas ainda assim, o mancebo

não deve satisfazer o instincto sexual desde que entrou na puberdade. Se não

fosse isto, para que disporia a natureza que de todas as partes do corpo humano

apenas os órgãos sexuaes tivessem necessidade de tanto tempo para se desen-

volverem e aperfeiçoarem? Porque é que o cérebro, órgão da alma, amadu-

rece muito mais cedo que os órgãos espermaticos ? O fluido seminal, essa fonte

da geração, deve, pois, com toda a razão ser considerado como o producto mais

perfeito, mais fino e mais importante do nosso corpo. Deve considerar-se por

ludo isto como a mais nobre das substancias vitaes, como um bálsamo, con-

tendo a quinta-esseneia da matéria.

«Em vista do que deixamos exposto, dão uma prova da maior cegueira

c da mais crassa ignorância, os jovens, que nos movimentos naturaes do ins-

tincto sexual que os espicaça, e na inclinação também que pela sua falta adqui-

riram para satisfazer esses movimentos, julgam necessário dissipar o fluido se-

minal, ou crêem, pelo menos, poder desculpar-se, considerando a excreção do

fluido seminal, como qualquer outra excreção orgânica. Oual d'ellas é acompa-

nhada de abalos Ião geraes e tão violentos, de um extasi tão vivo em todos os

sentidos? Oiie outra excreção apresenta symplomas Ião vivos de esfalfamento ?

Qual d'ellas pelo seu humor vivificante póJe assim produzir entes similhantes

a nós? Oual d'ellas pôde a.ssim reter-se completamente? Emquanto que a con-

servação do fluido seminal até á edade viril tem os eITeitos mais benéficos para

o organismo humano, qualquer outra excreção, embora não seja possível coii-

Icl-a muito tempo, se permanece no corpo, tem as mais perniciosas consequên-

cias para a saúde, e vem a produzir a destruição do organismo.

«Os indivíduos que se deixam guiar mais pelos sentidos do que pela ra-

zão, e antecipando a edade viril, destroem a base delicada sobre a qual se

funda a força physica, vão voluntária e cegamente ao encontro do idiotismo e

das doenças, de que serão flagellados no fim da mocidade. Desde este momento,

passam a vida sob a inllencia continua de sensações tristes e doentias, que

lhes tornam a existência pesada e insupportavel. Persistindo nos seus hábitos

contra a natureza, minam completamente a saúde, perturbam as funcções or-

gânicas e principalmente a digestão.

«Se estas observações são justas, e infelizmente tudo fornece a prova de

que o são, quanto não é ridículo o tratamento que, ignorando a causa do mal,

procura a sede da doença nos órgãos digestivos! O doutor ilvan, tão eminente

medico como grande conhecedor da natureza humana, diz :

«Do abuso dos órgãos sexuars resultam não somente grandes males para

n moralidade publica, mas também para a saúde individual.»

«Os nossos predecessores e alguns médicos mencionam ja esta doença, e

todo o medico dotado de alguma experiência, sabe quanto ella eslá vulgaiisada.

«Rvan accrc.scenia :
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«As pessoas scnlitnentaes e hypocritas não querem (jue se falle cm si-

millianle cousa, mas a justiça, a moralidade e a saúde, bem como a propaga-

ção do género humano assim o exigem.»

«EIFectivamenIe, a tal ponto chegou nos tempos que vão correndo a hy-

pocrisia, que basta fazer alíusão a isto para se ser condemnado pelos ignoran-

tes, pelos tolos, pelos basbaques, por todos emlim que não comprehendem a

importância d'este facto. E' portanto inútil, evidentemente, esperar o auxilio dos

médicos, que ou de caso pensado ou por ignorância, desprezam a causa desta

doença. E, comtudo, não existe talvez doença alguma, cuja causa tenha sido

indicada mais inexactamente, embora ella possa rcconhecer-se tão somente

pelo estado do espirito do enfermo. Basta apenas que exista uma alTecção (luc

o occupe exclusivamente, e a reacção sobre os seus órgãos será visível. A lín-

gua está espessa e carregada; os intestinos não executam regularmente as suas

funcções; o rosto é pallido, sem expressão ou triste: rodeia os olhos um cir-

culo azulado; os lábios tornam-se grossos; depois das refeições as faces tin-

gcm-se ligeiramente, e sente-se nos membros uma espécie de peso, de can-

çasso. O doente sente muitas vezes uma eructação desagradável, assim como

acidez no estômago. Ou não pode dormir, ou tem o somno agitado por pesa-

dellos. Em muitos casos, os symptomas da indigestão complicam-sc por uma

espessura inllammatoria, ou pela formação de ulceras na membrana mucosa do

estômago. Quando se carrega no estômago com a mão, o doente sente dores;

ha arrotos, tlatulencias, vomilos. Ordinariamente, o rosto está pallido, a res-

piração c curta, o pulso frequente e pôde notar-se um emmagrecimento gra-

dual. Observam-se as complicações mais variadas nas mulheres que se entre-

gam sem freio algum á voluptuosidade. O figado é allectado de uma maneira

muito grave, e como a força do systema nervoso c destruída, esle órgão fica

sujeito a uma irritação inllammatoria.

«O doente tem uma tosse sècca, e uma dor que se estende umas vezes

do lado direito, outras do esquerdo para a espádua. Algumas vezes a tez é de

um amarello terroso. Existe uma alteração nas funcções da bilis, a urina é

muitas vezes turva, e de uma côr escura.

«Em taes casos, apparece sempre um mal-estar geral, uma rigidez e tre-

mor dos membros, as symptomas de uma artecção da espinha dorsal e de uma
irritação do systema nervoso: porque é preciso persuadir-se toda a gente que

muitas doenças do estômago, do ligado e dos intestinos, são as consequências

de um mal, que tem a sua sede no cérebro ou na espinha dorsal, e dependem

de uma irritabilidade extraordinária ou de secreções forçadas, que abalaram a

força do systema nervoso.

oNo sexo feminino, reconhece-se a doença pela còr pallida, amarella-es-

verdeada, pela língua, pelas evacuações penosas, por um appetile irregular, pela

magreza, pela menstruação perturbada, pelas caimbras do estômago, pelas dores

dos rins, pela descida do útero, c pelo inchaço dos pés.

«Um symptoma frequente é também a indillerença completa para os pra-

zeres sexuaes naturaes, o que c devido em parte á completa insensibilidade

physica.



264 HISTORIA

«Estas doenças são ordinariamente o elíeito, senão do vicio do onanismo,

pelo menos de um estado doentio do cérebro, que pôde ser produzido se o

doente cria continuamente imagens obscenas, ou alimenta a imaginação com es-

ses romances sentimentaes que nascem no cérebro dos mais perigosos de todos

os auctores. Estes livros são devorados pelas mulheres, enchendo-lhes o cére-

bro e fornecendo-lhes um alimento que lhes excita a imaginação, e lhes des-

perta o fogo dos instinctos sensuaes. O corpo sofTre bem depressa d'este veneno

funesto que ellas absorvem sob a forma de sensações voluptuosas.

o A lencorrheia ou as flores brancas são uma doença observada muitas

vezes nas mulheres não casadas. Alguns auctores parecem completamente con-

vencidos de que esta doença tem por causa certos hábitos viciosos e secretos,

a respeito dos quaes não temos necessidade de nos explicarmos mais clara-

mente. A nossa experiência deu-nos provas da verdade d'esfa asserção. O pae

de familia deve vigiar cuidadosamente até mesmo a respeito desconhecimentos

e relações femininas de suas filhas, e observar também com escrúpulo os livros

que ella quizer ler secretamente. As próprias creadas podem ensinar as suas

amas hábitos deploráveis e corromperem-lhcs o espirito pela conversação, des-

pertando-lhes paixões, que deveriam pelo contrario ser reprimidas, ou então

convenientemente dirigidas pelos pães.

«Já dissemos que a demência é muitas vezes um efíeito da sensualidade.

O excesso dos prazeres sensuaes, mesmo no casamento, causa muitas vezes

dores de cabeça. A irritação é muitas vezes tão grande, que pôde ter as con-

sequências mais perigosas ; os nervos da cabeça são obstruídos pelas contrac-

ções do coração; o próprio coração é algumas vezes oITendido em consequên-

cia da ruptura de um vaso, durante os excessos sensuaes. I)iz-se que o pode-

roso rei dos Hunos, Atfila, morreu durante o coito, em consequência da ruptura

de um grande vaso. Ha muitos exemplos de casos idênticos. Ainda assim, c

duvidoso se a morte foi edVito da ruptura de uma artéria, de uma tensão sú-

bita dos nervos, ou consequência de um csfalfamento dos sentidos. Seja-nos

permittido citar aqui a opinião do doutor Armstrong, um dos médicos mais

illustres da Inglaterra.

«Este homem de sciencia diz n'uma das suas licções a respeito do vicio

secreto do onanismo, considerado conno causador de doenças de cabeça

:

«Conheço um rapaz de 17 para 18 annos, que entrou aos IO annos n'um

collegio, onde todos os alumnos se entregavam a este vicio. Seguiu os maus

exemplos, e o resultado foi tal que este rapaz, bonito, vivo e cheio de talento,

ficou completamente idiota. Os olhos sahiram-lhe das orbitas, as pupillas dila-

faram-se-lhe, teve dores de cobeça e na espinha dorsal, e perdeu a memoria.

l*arece-me poder afiirmar que reconhecerei na rua, apenas pelo andar, um ho-

mem dado a este vicio secreto.

«Portanto, aquclle que se entrega a este vicio vergonhoso não creia es-

capar aos olhos do observador. Alem das causas, de que falíamos, e que bas-

tariam para explicar os motivos da demência, ha ainda outras que produzem o

enfraquecimento do espirito. JNão está provado á evidencia que uma certa oc-

cupação de espirito pódc ser causa da demência? Assim, os poetas e pinto-
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res, que se criam um mundo ideal são expostos em alio grau aos excessos da

loucura. Ora, se ha no mundo um homem que se de mais que outro qualquer

ao jogo da sua imaginação, c decerto o escravo d'este vicio secreto. O espirito

d'este homem está sempre absorvido pelo mesmo pensamento, ao qual procura

dar incessantemente novas formas. A imaginação aquecida pelo fogo dos dese-

jos anda sempre em procura de imagens voluptuosas, que não pôde reter. En-

tregue a uma sensualidade insaciável, não peide jamais satisfazel-a, de sorte

que essa sensualidade augmenta cada vez mais. A demência deve, pois, ser

considerada como a consequência mais frequente do onanismo.

«É muito para notar que os doentes, que se entregam ao onanismo, com-

prehendem melhor que ninguém ser este vicio fatal a causa do seu estado de-

plorável, mas em vez de resistirem ás imagens evocadas peia sua imaginação

corrompida, cada vez se comprazem mais com essas imageus, apesar de pensa-

rem que todo o mundo adivinha o seu segredo. Receiam o desprezo do mundo,

que nem sequer se importa com elles. O corpo é, por assim dizer, destruído

antes que a doença se declare, e apresente um estado de esfalfamento com-

pleto. Todas as forças ficam aniquiliadas, a energia falta completamente, a

doença transforma-se assim n'uma espécie de indolência incurável. E impossí-

vel descrever o estado do doente.

«O medico não pôde seguir os progressos que o mal faz interiormente 5

tem que se limitar aos symptomas exteriores. A existência d'esta indolência

(juc se aproxima da loucura annuncia-se em geral por uma grande fraqueza

do corpo, uma indifferença, uma falta de resolução e de actividade, uma incli-

nação para a tristeza, porque está continuamente a pensar nas doenças futuras...

O doente emmagrece, apesar de ter um appetitc que se approxima da voraci-

dade. As partes genitaes tornam-se-lhe tão fracas que o menor contacto produz

a erecção, em consequência da qual sahe do pénis uma matéria mucosa que é

segregada pelos glândulas da uretra, ou pela prostrata e pelos vasos sperma-

ticos.

«Se estes últimos symptomas se realisam de noite, são ordinariamente

acompanhados de dores. Da uretra decorre então um liquido transparente e

viscoso, e n'alguns indivíduos apparece uma irritação nervosa, que produz

muitas vezes um esfalfamento total.

«Parecerá exaggero o dizor-se'que mais de três quartas partes dos alie-

nados devem o seu triste estado ao onanismo ; mas esta asserção é confirmada

por um dos primeiros médicos dos nossos tempos, assim como pelos relatórios

dos directores dos hospícios de alienados. Ordinariamente este habito tem ori-

gem nos collegios, onde ha grande agglomeração de creanças. Poucas ha exemptas

d'este vicio, digam o que disserem, e c certo que uma ovelha gafa contamina

bem depressa todo o rebanho. Mas o terrível mal reina não só nos collegios,

mas também nos seminários, onde tantas vezes tem sido apanhado em llagrante.

«Os directores d'estes institutos toem o maior cuidado de aíTastar da sua

visinhança as prostitutas, emquanto que um vicio muito mais perigoso exerce

os seus funestos destroços no proprio'sanctuario da sciencia.

«Mais de um génio ficou de todo perdido para o mundo pelos terríveis

Historia da Prostituição. Tomo iv— Folda 31.
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effeitos d'este vicio. Fraqueza nervosa, paralysia nos membros, cegueira, im-

potência, idiotismo, etc, são as consequências d'esta paixão condemnavel.

«Será conveniente dizermos aqui ainda algumas palavras a respeito das

doenças dos pulmões, cujo desenvolvimento é effeito dos excessos sensuaes, e

que tantas vezes degenera infallivelmente em phthysica pulmonar, por effeilo

do onanismo. Compreliende-se facilmente que não se pôde esperar nenhum bom
resultado do tractamento das doenças pulmonares, nos casos em que a sensua-

lidade é a sua causa secreta, e quando ella não é reconhecida pelo medico.

Todo o homem vem ao mundo com uma predisposição para a doença de qual-

quer parte do corpo, mas muitas pessoas mudam por causas accidentaes (tal é

o caso dos excessos da sensualidade) as condições principaes da doença, em
elementos de uma actividade destruidora. Excessos frequentes e immoderados

são considerados pelos aucfores como as primeiras causas d'estas doenças. A

principio observa-se que a urina se tui"va ; todavia o appetite diminue pouco, e

a lingua conserva o seu aspecto ordinário. Quando o mal augmenta, o pescoço

inílamma-se; as vasos sanguíneos dos olhos tornam-se de um branco naca-

rado; as faces mostram-se ora vermelhas ora pallidas, e a expressão do rosto

do doente é muitas vezes triste.

«A sensualidade deve ser considerada também como a causa principal

da gotta e das dores rheumaticas. É caso averiguado que os eunuchos jamais

soflrem de gotta. A preguiça, a ociosidade, os desvarios da imaginação favo-

recem estas doenças, e está averiguado que os hábitos viciosos e sensuaes ti-

ram a força de supporlar o tractamento necessário para a cura d'estes males.

«Entre os menores males que nascem dos hábitos viciosos, devemos ci-

tar os exanthemas, que apparecem sobretudo no rosto, embora não sejam sem-

pre a consequência d'este vicio. De tempos immemoriaes, a opinião popular at-

tribuiu a causa da queda dos cabellos aos prazeres immoderados, e esta opinião

não é infundada. Um cabello abundante é quasi sempre signal de força sexual.

Quando, em consequência dos excessos, o crescimento do cabello diminue, pa-

rece que a natureza, que poupa os seus recursos, renuncia a este ornamento

menos importante, e deixa embranquecer os cabellos, tirando-llies o alimento

necessário. Então a cabeça torna-se calva prematuramente, sem ter o caracter

venerável da velhice.

«A ausência de cabello no rosto é muitas vezes uma prova de hábitos

sensuaes. Um rosto sem barba e uma voz feminina desagradam ás mulheres, e

são para ellas assumpto de grandes zombarias.

«Ha uma espécie de secreção purulenta dillerente da gonorrheia, que

nasce ordinariamente em consequência do onanismo. Se este mal não esti-

ver ainda arraigado, é curavcl, não por meio de injecções nem por outros meios

locaes, mas somente por um tractamento attento dos órgãos da sensualidade.

«Einfini, os testículos soffrem muitas vezes também, cm consequência

da causa indicada, de uma dureza ou inchaço chronico, c independentemenle

das alTecções ordinárias a que estão sujeitos, pelo habito do onanismo, obser-

vámos frequentemente uma cNSudação desagradável dos vasos que rodeiam as

partes gcnitaes. A allecção, posto que repugnante e fácil de reconhecer, não é
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acompanhada de graves perigos, mas serve para o medico intelligente como

symptoma do doente se entregar ao vicio secreto. Dissemos que este mal é de

menor importância, em comparação com a desorganisação dos vasos do cordão

spermatico, eliamado cirsocelo, e que consiste na extensão e na inchação das

veias do testiculo. Se dissermos que este mal, por cada cem onanistas que tra-

ctámos, se manifestou em vinte e nove, não exaggeramos. Esta desorganisação

é muitas vezes acompanhada de violentas dores. E quasi sempre um symptoma

seguro da impotência, e as partes genitaes acham-se, na maior parte dos casos,

durante este tempo, completamente enfraquecidas.

«É notável que muitos homens, quasi a ponto de se tornarem impoten-

tes, não conhecem o estado do seu cordão spermatico, senão quando a fraqueza

dos órgãos da geração e as ejaculações muito promptas lhe despertam a atten-

ção a este respeito. Na sua obra sobre a pratica medica, o doutor Roberto Tho-

mas, nota que «a intumescência e a dureza da próstata Csciít/íím^ é uma doença,

a que estão sujeitos os homens de edade avançada. Ella ataca sobre tudo aquel-

les que enfraqueceram os vasos seminaes pelo coito, ou pelo onanismo.» Mais

longe diz «que a doença causada pelos costumes desenfreados da sociedade

actual, tem a sede nos órgãos sexuaes e é provocada por apertos e pelo em-

prego das sondas. Ao cabo de certo tempo, sobrevem uma dòr forte e pun-

gente, é difficil urinar e as dores que se experimentam constituem um dos sym-

ptomas mais graves.»

«Qual é, pois, o nosso fim, quando procuramos explicar aos doentes que

sofírcm as consequências dos seus excessos sensuaes? Alliviar as suas dores,

curar os seus softrimentos e a fraqueza do seu organismo, e conseguir um re-

sultado muito mais elevado e mais nobre ^elevar-lhes o espirito. Temos a es-

perança bem fundada de libertar o escravo de uma paixão prejudicialissima,

de vencer essa paixão e de obrigar o desgraçado a ser homem —-o orgulho da

creação e do seu próprio sexo, assim como o protector do sexo fraco. O tracta-

mento do estado moral do doente é para nós a tarefa mais importante, e em-

bora obrigados a censurar asperamente o vicio do onanismo, nunca recusamos

a nossa compaixão a esta fraqueza e aos sollrimentos horríveis que d'ella re-

sultam. O mais nobre dos nossos fins é restituir pouco a pouco os doentes a

uma actividade conveniente e á alegria natural, libertando o seu espirito dos

pensamentos perigosos, que continuamente o obsediam.

«A ociosidade é, sem duvida alguma, a fonte principal dos vicios e das

más inclinações. Quando o espirito está occupado, a tentação perde a sua

força. Quando o homem está entregue a um trabalho conveniente, tem menos

vagar para cuidar d'esses perigosos costumes a que se vae entregar na

solidão e secretatnente. Os doentes sentem a sua degradação, deploram-na;

mas é evidente que quando o espirito está tyrannisado por um pensamento

predominante, os simples conselhos do medico são improfícuos. E preciso que-

brar o encanto, não procurando inlluir pelo medo, mas despertando os me-

lhores sentimentos do homem, que podem estar enfraquecidos, mas nunca de

todo extinctos. Ha indivíduos, aos quaes se representa em vão a gravidade dos

seus hábitos depravados. Não comprehendem que o onanismo é um crime con-
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tra a natureza e a sociedade. Procuremos fazer-lhe comprehender que esses

maus hábitos, por isso que liies esgotam as forças, os tornam incapazes de oc-

cuparem uma posição entre os seus similliantes. Façamos-ihe compreliender

que muita gente conhece os seus vicios secretos pelos symptomas evidentes

que apresentam. Insistamos também no desprezo e nas cruéis ironias que te-

rão de soíTrer da parte das mulheres, repetindo-lhes o que dizia a amante de

Ovidio: « Vae-te d'ahi, instrumento enfraquecido, impotente!...»

«Os pães, os educadores, os mestres nunca deviam esquecer que dapu-

reza da infância e da adolescência depende todo o seu futuro. Por um uso mo-

derado de prazeres sexuaes e por uma completa abstinência d'aquelles praze-

res que são produzidos artificialmente, consegue-se o desenvolvimento com-

pleto do corpo e das suas forças. Um homem perfeitamente desenvolvido e li-

vre dos vicios que podem destruir-lhe ou depauperar-lhe o organismo, pôde

supportar os ataques de uma edade avançada.

«A mocidade, diz Linneu, é a épocha mais importante, em que se des-

envolve a força vital, e em que se forma o corpo. Nada é mais para temer do

que os excessos da voluptuosidade commettidos prematuramente. Raras vezes

aquelle que se enfraqueceu na mocidade obtém a força completa de uma boa

constituição. A velhice e a fraqueza apresentam-se bem depressa, e a chamraa

da vida extingue-se antes do tempo.»

«Mil e quinhentos antes de Linneu, já Plutarcho havia dito:

«Nada se deve desprezar para dar ao corpo a força e a flexibilidade, (os

excessos sexuaes destroem tanto uma como outra) porque a melhor defeza de

uma velhice bella e feliz é um corpo que não solTreu na mocidade.»

Demos na sua integra as interessantes considerações do doutor Lauren-

tius a respeito do onanismo, pela importância verdadeiramente notável d'estc

estudo. Oxalá que muitos dos nossos leitores aproveitem os conselhos do il-

lustre homem de sciencia, fugindo de um vicio indigno, que produz tão fu-

nestas consequências

!

Voltemos aos amores de Napoleão Bonaparte, depois d'esta longa digres-

são pelos domínios da pathologia e da moral.

Dspois do trágico fim da encantadora Eugenia Mello, Bonaparte não tar-

dou muito a consolar-se.

Mezes depois, contrahiu relações com uma prostituta notável, chamada

Luiza Letang. O ardor do seu temperamento não podia apagar-se, e Luiza aban-

donou-o, sem suspeitar que aquellas ephemeras relações com o futuro grande

homem a tornariam celebre um dia.

Quando procurava substituil-a, teve occasião de salvar a vida de uma
formosa mulher, mas mesmo na hora de perigo, os sentidos fizeram ouvir

a sua voz inperiosa, e Bonaparte gosou os encantos d'essa mulher, alli mesmo
no incêndio, rodeado de chammas por todas as partes!. .

.

A lista das suas conquistas amorosas é quasi tão interessante e numerosa,

como a dos vastos territórios mais tarde ganhos pela sua temivel espada.

1





Napoleão Bjnaparte e Madame Daletti
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Uma d'essas conquistas, porém, esteve para lhe custar a vida. Foi quasi

o primeiro Waterloo do moderno César.

Durante a sua estada na Córsega, enamorou-se da esposa de um tal Da-

letti, seu amigo. Declarou-llie um dia a sua paixão, mas aquella dama, que

era virtuosa e amava seu marido, recusou terminantemente ceder ás suas pre-

tensões.

As Memorias contam assim este episodio:

«Persuadido, por desgraça minlia, de que a posse de Madame Daletti era

absolutamente necessária à minha ventura; convencido, também fortemente, de

que todos os meus esforços para renunciar á sua posse seriam inúteis, pen-

sava tão somente nos meios de chegar ao alvo, que me propusera energicamente

attingir.

«Havia oito dias que ruminava a minha ideia, tendo a desgraça de ver

sempre o campo do artificio e da intriga de uma esterilidade desesperadora.

«De súbito, occorreu-me um ardil, velho como o mundo, mas que se

me afigurava infallivel. — Aproveitar-me da primeira ausência de Daletti, e

ministrar a sua esposa um poderoso narcótico.

«Hesitei durante algum tempo, mas rellectindo um pouco, que mal ha-

via n'aquillo? A dama teria, quando muito, uma ligeira indisposição. Lembrei-rae

que era este o único meio de me livrar de uma paixão importuna, que me per-

seguia por toda a parte, e por isso não hesitei em levar a cabo o meu plano.

«Tractei, pois, de preparar o narcótico, cujo elTeito devia liniitar-se a

produzir seis horas de lethargo, mas sem graves consequências para a pessoa

que o tomasse. Compunha-se entre outras cousas de pólvora.

«Depois de o ter obtido, não o larguei um instante mais; trazia-o sem-

pre no bolso, á espera que o senhor Daletti se ausentasse para poder pòr em
pratica a minha ideia.

«Assim foram decorrendo seis semanas, até que um dia o meu amigo

Daletti se viu obrigado, por causa de alguns negócios de família, a passar uma
semana em San Fioranso.

«A senhora Daletti tinha o costume de tomar chá todas as noites depois

da ceia, e eu tencionava deitar a minha pólvora soporifera no bule da aromá-

tica bebida da minha bella.

«Assim o fiz, atravessando para esse fim a cosinha, com o pretexto de ir

ver a dispenseira que costumava comprimentar lodos os dias.

«Quando deitei o narcótico dentro do bule, a creada estava ausente.

Dahi a pouco voltou e serviu o chá. Eu, é claro, abstive-me de o provar,

apesar das repetidas instancias, que me fez a dama, objecto dos meus desejos.

«Depois de lhe haver dado as boas noites, fingi retirar-me, mas como

pela minha intimidade na casa, nunca me acompanhava creado algum até á

porta, subi direito ao quarto de dormir da formosa Daletti. Conhecia perfeita-

mente a casa, e por isso fácil me foi occul(ar-me alli, detraz de um guarda-

vestidos.

«Estaria escondido havia meia hora se tanto, quando vi entrar a dona da

casa, que di/.ia á creada:
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— «Ernestina, parece-me que vou passar uma bella noite, porque estou

morta de somno !. . .

— «Outro tanto podia eu dizer, minha senhora!...

—«Sim ! . . .

— «É verdadel Ha muito tempo que não me dá um ataque assim! Ando

quasi a cahir!

— «Pois olha, filha, o remédio é, fácil... Vae deitar-te.

— «A senhora não quer que a dispa?. . .

— «Não, vae-te, eu cá me despirei sosinha.

«Luiza, que segundo comprehendi, havia também bebido chá, não se

fez rof,'ar, e relirou-sc ao seu quarto, que era logo por cima do de sua

ama.

«A senhora Daletti não tardou a metter-se na cama, e d'ahi a pouco

mergulhava no mais profundo somno.

«Não foram simples movimentos dealegria o que experimentei n'aquelle

momento, ao vèr-me só com aquella mulher, de quem podia dispor a meu
bel-prazer.

«E que mulher! Uma formosa ingrata, um baluarte de virtude, que nem

por todo o ouro do mundo teria cedido voluntariamente aos meus desejos !...

«Senti uma espécie de delírio, que me levou a cahir de joelhos defronte

de um crucifixo pregado na parede.

«Pobre louco I Eu não ignorava que o Deus dos christãos condemnava

com os tormentos eternos o crime que eu lhe estava agradecendo ; mas podia

lá raciocinar no estado em que me encontrava?!. . .

«Aquella aventura foi uma das mais notáveis da minha vida.

«A aventura era arriscada, não pelo receio que eu tivesse do despertar

da senhora Daletti, visto que o meu narcótico era de uma energia averiguada.

Mas no dia seguinte, ao despertar, se aquella mulher que até alli se mostrara

para commigo de uma rigidez de princípios inabalável, suspeitasse por qual-

quer indicio do que se passara?

«Quem me assegurava a pelle contra a sua indignação.

«Ella era corsa, exactamente como seu marido; e na Córsega a vendelta

nunca deixa impunes injurias como aquellas. . .

«Daletti era muito meu amigo, era; mas, se soubesse da vergonha que

eu lhe iniligia, se sua esposa, banhada em pranto lhe contasse a vil traição de

que fora victima, o tneu compatriota malar-me-hia como um cão!.. .

«E depois, embora eu fosse apenas um escravo dos meus sentidos, não

era um crime hediondo o que estava praticando! Aproveitára-me da minha in-

timidade n'aquella casa, da amizade com que alli me tratavam, para mais fa-

cilmente atraiçoar aquella famiiia!. .

.

«Era infame aquillo! E a esta ideia, no meu intimo, levanfava-se uma
tempestade horrível. De um lado, erguiam-se os sentimentos generosos do meu
caracter, todas as minhas qualidades brilhantes, todas as ideias nobres, que

me tornavam um adolescente promettcndo um largo futuro de gloria; do outro,

luctavam desesperadamente a minha sensualidade insaciável, o meu tempera-
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incnlo de fogo, que a tantas torpezas me impellia, e que ainda d'esta vez ia

cantar victoria!. . .

«Era a sensualidade que A'encia!

«Sentimentos generosos, remorsos, considerações de amisade, tudo ba-

tia em retirada. Diante de mim, estava apenas uma mulher belia, e essa mulher

estava á minha disposição ! . . .

«Portanto, gosal-a era apenas o meu tim!. . .

«Todo o meu ser estremecia com a agitação voluptuosa que experimentava

n'aquelle momento. Senti uma cousa estranha, assim á maneira de um delirio

epiléptico, de que me ficaram signaes bem visíveis no resto da existência.

«Ellectivamente, depois d'aq'iella deliciosa noite, ou para melhor dizer,

depois d'aquelle fatal instante, em que um narcótico poz á minha disposição a

senhora Daletli, mudei completamente de caracter.

«Sofl'ri grandes arrebatamentos. Ora me entregava á cólera, ora ao pra-

zer. Nem eu próprio sabia definir o meu estado!

«Não obstante, logo que os meus primeiros transportes se acalmaram al-

gum tanto, raetti-me no leito da minha bella adormecida.

«Encantado com a belleza das formas da minha amada, impellido pelo

ardor da minha imaginação, gosei prazeres innarraveis. Ella, profundamente

adormecida, mas estimulada por sonlios encantadores, doce clleito dos meus

beijos, correspondeu também por mais de uma vez ás minhas ardentes caricias !. .

.
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IS COMO as Memorias secretas de Napoleão i relatam o termo da

famosa aventura de Madame Daletli.

«Estávamos no verão, e nunca detestei tanto como n'aquel-

la noite os primeiros alvores da madrugada!. . .

«Não só me privava dos gosos que até então tivera, mas

ia e\por-me á cólera de uma mulher indignamente ultrajada.

«Ser-me-hia fácil fugir, sem ser visto, e foi esse até o meu primeiro

pensamento; mas quando me recordei dos prazeres que havia gosado em tão

poucas horas, repeili para longe a ideia de me retirar, sem me dar a co-

nhecer.

«Sou novo, dizia eu a mim próprio, a minha amada, ao acordar, ven-

do-me a seu lado, conhecerá que já não pode disputar-me a sua posse.

«Porque a verdade é esta: tudo consegui, embora a pesar seu. Tive-a

nos meus braços, gosei-a toda a noite, fui com ella o mais feliz dos homens.

«Pôde ser que ao acordar venham suavisar-lhe a cólera as doces recor-

dações da noite. . . O mal está feito, já agora, servindo-lhe de desculpa a ne-

nhuma parte que a sua vontade tomou n'elle; talvez que a prudência, e quem

sabe mesmo se a juventude, a impellirão a repartir commigo o excesso da sua

ternura, o que me proporcionará d'aqui avante muitas occasiões de nos ver-

mos á vontade.

HlSIOHtA DA PROSTtlinÇÃO. Tomo iv— Folha 35.
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«Para pensar assim era mister ser muito intrépido e audaz. Outro qual-

quer não se e\poria facilmente ao azar de uma scena d'aquelle género. Eu a

tudo me atrevi I

«No emtanto, por cautella, fui approximando do alcance da mão as di-

versas peças do meu vestuário.

«A bella adormecida começou a mover-se. Primeiro exhalou um profundo

suspiro, e d'ahi a pouco foi despertando do seu lethargo. . .

«Não me havia enganado nos meus cálculos. A dama conservava ainda

uma doce recordação dos sonhos d'aquella noite, c com o espirito toldado pelas

sombras do profundo lethargo, julgou-me seu esposo, e o seu primeiro movi-

mento foi atirar-se-me aos braços.

«E claro que correspondi com vehcmencia ás suas doces caricias. Acha-

vamo-nos ambos mergulhados n'um oceano de prazeres, quando ella mais prom-

pta que o raio, lembrando-se de repente da ausência de seu esposo, saltou da

cama, e descerrou as cortinas!. .

.

«Não posso dar uma ideia do seu espanto, ao reconhecer-me. O primeiro

impulso que teve levou-a a feciíar a porta cá chave. Surprehendeu-me este

rasgo de prudência, mas eu não conhecia a espécie de muliíer com quem me
mettera, e pouco depois, infelizmente para mim, teria de a conhecer demasia-

do!. . . Mas não antecipemos os acontecimentos. . .

«Depois de ter fechado a porta á chave, .Madame Daletti pegou nos seus

vestidos que estavam sobre uma cadeira, e dirigiu-se ao gabinete de toiletle

para se vestir. Este gabinete deitava para o quarto de dormir.

«Confesso que aquelle silencio estava longe de me ser agradável. Mas o

sexo da ollendida, e sobretudo a prudência que n'ella se notava, traiiquillisa-

ram-me de prompto a respeito das consequências d'aquclla aventura.

«Vesti-me mais rapidamente ainda do que ella, e esperei com impaciên-

cia que viesse ter commigo. D'ahi a pouco voltava ao quarto.

— «Senhor, disse-me clia, oflereccndo-me uma cadeira; tenho estado a

pensar maduramente no horrível crime que teve a cobardia de commettcr. . .

— «Meu Deus! Eu quero explicar o meu procedimento. .

.

«Ella interrompeu-me bruscamente.

— «Deixe-me fallar, senhor!

— «Bem, disse eu, humilhado, queira continuar, minha senhora!...

—«Graças a uma bebida traiçoeiramente propinada, conseguiu, o que eu

nunca lhe tivera dado, mesmo a preço do meu sangue, comprehende ?!. .

.

— «Ai, demasiado o sei, minha senhora!...

— «Poderia vingar-me d'esla afiVonta. . .

—«Pois vingue-se! . . . Quer matar-me?!

—«Não; o mal é irremediável!

— «N'cssc caso. . .

— «('alle-se, senlior! Quer saber porque não me vingo? I'ara não fazer

morrer de dòr c de vergonha o digno esposo que me adora. Perdi a honra, c

verdade, mas o segredo ficará entre nós, ouso crèi-o!. .

— «Juro-ihe (jue não se engana, minha senhora!...
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—«De resto, a minlia innocencia lar-me-ha esquecer cie todo uma falta,

que não commetti.

— «De certo !. .

.

— «Agora, senhor, acabaram as minhas recriminações... Só lhe peço

uma cousa.

— «O que é?l Falle!...

— «Que nunca mais em sua vida abra os lábios para me fallar da sua

paixão, ou da noite fatal, que teve a cobardia de conseguir passar a meu lado.

— «Embora muito me custe, embora seja terrível para mim esse sacrifí-

cio, procurarei obedecer-lbe.

— «Exijo mais ainda!

— «Ordene, minha senhora, c obedecer-lhe-hei submisso, por isso que

me confesso culpado.

— *Qaero que continue a tracfar meu marido, como ate agora. .

.

— «Porque? perguntei admirado.

— «Porque receio que uma ausência absoluta d'esta casa de logar a qual-

quer suspeita.

— «Tem rasão, minha senhora. Continuarei a vir a sua casa!. . .

— «Bonaparte, com estas condições perdòo-lhe o crime que praticou.

Quer submetter-se inteiramente a ellas?

— «Mas. . . nem ao menos?!. . .

— «Basta, senhor, nem mais uma palavra!. . . Acceita?. .

.

— «Acceitol... murmurei eu, completamente resignado.

«Eu não podia explicar muito bem a mim próprio aquelle sangue-frio

c aquella indulgência da senhora Dalelti, depois do que se passara. No cmtanto,

como o partido que ella adoptara era o mais prudente e razoável, cedi, como

acabam de ver.

«Não vi nem nas suas palavras nem no seu olhar sympfomas de aze-

Uume ou de resentimcnto. . . Isto animou-me a pretender desculpar o meu
crime com a violência da paixão que me dominava. ..

«Ella, porém, impoz-me silencio, e dissc-me com um sorriso delicioso:

—«Não fallemos mais em tal . . . Está perdoado I . .

.

— «Mas. .

.

— «Basta! .íá esqueceu o nosso ajuste?!... Pôde sahir e não se canee

mais a pregar, porque não me convence, creia!. . .

«Vi que não me restava esperança alguma de a decidir a acceitar novas

provas do meu amor, e por isso tractei de lhe obedecer. Ella então fez-me sabir

por uma pequena escada secreta.

«Não posso negar que o aspecto que o caso híivia tomado estava longe

de me desagradar. A aventura acabara bem, e quem sabe? Talvez um dia eu

lograsse vencer o extremo rigor da senhora Daletti.

«Dois dias depois, chegou o marido. Tractei-o como se não tivesse suc-

cedido cousa alguma. A dama ollendida mostrava-se para commigo de uma
amabilidade extrema, de uma alegria, que verdade, verdade,' não era lá muito

natural.
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«Notei, por essa occasião uma cousa. O marido observou-llie que estava

pallkla, e ella respondeu que talvez fosse por causa de uns banhos que tomara.

«iN'ão liguei grande importância á resposta, vendo apenas n'ella uma pe-

quenina alfinetada da dama, uma allusão ao meu procedimento.

«Haviam decorrido quatro mezes depois da minha aventura, continuando

sempre a frequentar a casa como antigamente. Não notara a menor mudança,

nem nos modos do marido, nem nas attenções e amabilidades que a esposa

me prodigalisava. Lembro-me apenas de mo ter atrevido um dia a evocar a re-

cordação dos pesares que llie havia causado.

«Ella respondeu-me sorrindo :

— «Ora adeus! O senhor é uma creançal O seu silencio reparou todo o

mal que me fez !. . .

«Esta resposta não podia deixar de me tranquillizar completamente.

«Ai de mim! Dormia tranquillo sobre a cratera de um vulcão, e o acor-

dar ia ser terrivcl.

«Uma noite em que fui como de costume a casa de Daletti, a dama dis-

se-me

:

— «Sabe?! O seu amigo ceia boje fora. .

.

— «N'esse caso, retiro- me. .

.

— «Ora essa! Porque?

—«Como, senhora

!

—«Quer fazer-me um favor?

— «Diga! Bem sabe que lhe obedeço cm tudo.

—«Ceie hoje eommigo !. .

.

«Não podia voltar a mim do meu assombro. De resto, o convite lison-

geava demasiado o meu amor próprio para que o recusasse.

— «Quer saber uma boa noticia? Aquelle prato de que tanto gosta está

prompto. Mandei-lb'o fazer de propósito!. .

.

«Demónio! Pensava eu. . . O que significam tantas attenções? Dar-se-ha

caso que ella queira renovar a scena d'aquella noite?

«E a esperança e o desejo duplicaram-me o appetite. Não comia, devo-

rava ! . .

.

«No fim da ceia, chegou Daletti. Dei-o mentalmente a todos os diabos, e

o meu desejo era tel-o n'aquelle momento a cem léguas de distancia!. .

.

«Era mister despedir-me, porém, e retirei-me.

«Estaria deitado, quando muito, ha duas horas, quando horríveis dores

de estômago me despertaram.

«Chamei por alguém sem perda de tempo. Minha mãe Icvantou-se logo,

e d'ahi a pouco minhas irmãs e os creados.

«Minha mãe, ao entrar no (|uarto, deu um grito de horror. O mal ha-

via-me decomposto inteiramente as feições.

«Chamaram logo um medico, mas ou fosse pela sua ignorância, ou por

a doença o ter enganado, o caso é que me receitou uma bebida, que mal me
diminuiu as dores até ao dia seguinte.

«.Minha mãe dera noticia da minlia indisposição á senhora DalcKi, muito
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nossa amiga, para não tomar parte nos nossos soíTrimentos. E de feilo, apenas

amanheceu, já ella estava á cabeceira do meu leilo em corapaniiia de seu ma-

rido.

•—«Que é isso? perguntou-me ella com a sua vozmelifiua. . . O que tem,

meu querido Napoleão?

—«Não sei, minha senhora. Sinto dores horríveis!...

«Ella então approximou-se-me do ouvido, e disse-me de modo que só eu

podesse ouvil-a:

—«Eu sei a causa da sua doença ! . . .

— «Sabe?l O que é? Diga, digal. .

.

— «Ouça-me com attenção. O seniior deshonrou-me vil e traiçoeiramente,

e eu vinguei-mel

— «\'ingou-se! Mas como?! Oue quer dizer?. . .

— «Pois não adivinha ainda?. ..

— «IVleu Deus, será possível 1. . .

—«É certo! Eu enveneneiol Quer?! Meu esposo está alii conversando

com sua mãe. Diga-Ihe o seu crime, que eu contarei tamhem a minha vin-

gança!. . .

«E dizendo isto, allastou-se do leito, e foi sentar-se defronte n'uma ca-

deira.

«O meu primeiro pensamento foi desmascarar aquelhi preversa mulher,

mas conteve-me a presença de Daietti. Aquelle pobre iiomem adorava a esposa,

e confiava cegamente na sua honra. Ás primeiras palavras da envenenadora,

ter-se-hia apoderado de mim, cego de cólera, e arrancar-me-hia a vida, alli

mesmo, á vista da minha família.

«Comecei a pensar no meio de me livrar de dar explicações perigosas, e

lembrou-me dizer a minha mãe que Madame Daietti me acabava de trazer á

ideia que, por occasião da ceia em sua casa, comera um prato de cogumcilos,

que talvez me tivessem envenenado.

«Correram logo em procura do medico, e apenas elle chegou, eu, pedin-

do-lhe que não assustasse a minha família, declarei-lhc que me tractasse como

a um homem envenenado, porque tinha imprudentemente comido n'um prato

de cobre mal estanhado.

«Em consequência d'este aviso dado por mim ao ouvido do doutor, fo-

ram-me logo ministrados todos os contra-venenos conhecidos.

«Durante esta scena, a cruel Daietti contemplava-me com um bárbaro

regosijo. Os seus olhares horríveis pareciam redobrar de brilho com as minhas

dores. Ah ! que se n'aquelle momento, as minhas forças estivessem em har-

monia com a minha vontade, cu teria alli esmagado aquella viborasinhal

«Antes de partir, teve a audácia de se approxímar novamente do meu

leilo de dòr, para me dizer :

—«Coragem, coragem, meu amigo! É joven, e cheio de vida, pôde ainda

salvar-se! . . .

«O marido quiz apertar-me a mão:

— «Deixe-me! disse-lhe eu furioso.
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«Elle ficou suspenso, ao ver-se tracfado d'aquelle modo.

— «Que llie fiz eu, Napoleão, f.ara me faliar assim!. .

.

— «Fui envenenado á sua meza!

— « Mas . .

.

— «Quem sabe se este envenenamento foi planeado de ante-mãol. . .

— «Essa suspeita é ultrajante, demais a mais partindo do senhor!. ..

— «N'estes tempos de revoltas e de anarquia, tudo é possível. Pode ser

que houvesse quem encommendasse a minha morte a sua mulher ou a qual-

quer dos serviçaes da casa!. .

.

«Daletti, que ignorava o que se passara entre o doente e sua esposa, dis-

punha-se a respondcr-me . . . mas eu cerrei bruscamente as cortinas, e accres-

centei

:

— «Se escapar, lembre-se de uma cousa, Daletti!. . .

— «Diga, explique-se! bradou elle furioso.

— «As nossas relações acabaram !.. .»

As Memorias secretas contam que Napoleão, ao restabelecer-se d'aquella

tentativa de envenenamento, jurou vingar-se da Daletti, e conseguiu vingar-se.

•Não deve surprehender-nos esta serie de vinganças. Napoleão e a sua terrível

inimiga eram corsos ... A vendetta, a terrível vendetia nunca deixou alli im-

pune um crime, quer seja um crime de sangue, quer uma violação da honra,

como o caso de Napoleão com Madame Daletti.

A Córsega é o paiz do drama. A aventura de Stefana mostra bem o ca-

racter dos compatriotas do heroe, cujos amores estamos contando.

Querem ouvir a historia de Stefana ?

A beila filiia da Córsega caminliava apressadamente pelo atalho sombrio,

semeado de pedras e orlado de tojos e silveiras. . .

Dômorara-se tanto! O que lhe valia era que Domenico linha paciência...

para ella. Aquelle robusto rapaz, de olhar tão altivo, qiic ninguém era capaz

de o obrigar a abaixar os olhos, tornava-se nas mãos d'ella um escravo. Uma
palavra, um signal, e elle obedecia dócil e contente! Dissera-lhe: «Espera-me,

que esta noite virei,»—e Domenico lá estaria. Era por culpa d'ella que os ve-

lhos se tinham deitado n'aquella noite meia hora mais tarde que de costume?

Emfim, chegava, e bem cansada, porque tinha vindo sempre a correr. A' frouxa

claridade que cabia do ceu, divisava já ao longe as arvores, em cujo myste-

rioso recesso elle devia estar á sua espera. 01) ! como seria bom o beijo ar-

dente e demorado, que ia escaldar-lhe os lábios, mais ardente c mais demo-

rado ainda pela febre da impaciência!. . .

Chegou, Ninguém !. . .

Como ninguém?! Pois Domenico, o seu apaixonado, não estava alli á

sua espera ?

De repente, Stefana soltou uni grito feroz. A três passos d'ella, diante

dos seus olhos, na sombra projectada pelas arvores, jazia estendido um vulto,

Domenico, talvez!

Era elie! Morto?... Não, vivo, porque um suspiro acabava de fugir dos
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seus lábios; mas ferido, porque ess2 suspiro similhava-sc ao estertor de um
agonisante.

— «Domenico! Que fens tu! O que se passou aqui? Responde!...

Falia ! . . .

»

E lançou-se sobre elle com um ardor de fera. Erguendo-!he a cabeça,

deilou-a sobre os joelhos, e cingiu-o nos braços com um sombrio desespero.

Uma queixa abafada respondeu-lhe emíim. Domenico acabava de abrir

os olhos.

—«Falia! disse ella desvairada. Estás ferido?»

— «Mortalmente ferido,» disse o rapaz com voz enfraquecida.

— «Cala-te! Não digas issol. . .»

— «E a verdade ! . . .»

—«Mas tens a tua faca á cintai. . . Não te bateste ?. . .

»

—«O cobarde feriu-me pelas costas!.. .»

— «Miserável!... Quem foi?!...»

— «Pietro. . .

»

— «Pietro!. . . Pois foi elle que te matou ! E porque?. . .

»

— «Porque te ama ! . . .»

—«Ama-mel?... Quem t'o disse?. ..

»

— «Elle próprio. Jurou que não pertencerias a outro!»

— «Infame!. . . »

— «Stefana! Eu morro! Faze um juramento também!»

— «Qual?!...»

—«Jura-me que nunca serás d'esse homem!. ..»

— «Juro-t'o!. . .

»

Seis mezes mais tarde, Stefana casava com Pietro, em presença de toda

a aldeia, reunida para festejar aquellas bodas auspiciosas.

IVessa mesma noite, no ataliio sombrio, rodeado de penedias e de silva-

dos, á luz branca das estrellas, Stefana caminhava vagarosamente. Im iiomem

ia ao lado d'ella com o mesmo passo vagaroso, voltando por vezes a cabeça

para a sua companheira, para contemplar o seu formoso rosto, puro e branco,

onde dois olhos negros fulgiam com um brilho doce e sombrio. . .

— «Stefana, disse o homem parando, o caminho é longo bastante. . . Quer

encostar-se ao meu braço?»

—«'São, respondeu ella, ainda não. O caminho não me pôde parecer

longo, porque me conduz onde quero ir. Não me sinto cançada.

— «Como! Pois nem mesmo n'esta noite das nossas núpcias, terei a feli-

cidade de a conduzir pelo braço até á porta da nossa casa?. . .»

—«Obrigada, respondeu Stefana. Não me conhece ainda bem, Pietro. Te-

nho um génio muito singular. Preciso de me sentir só, o mais tempo que me
seja possive!. Bem o viu ainda agora, quando pedi aos nossos amigos, contra

os usos estabelecidos, que não nos viessem acompanhar até casa. É mister

acceitar-me tal qual sou!. . .

»

— «E não te adoro eu bastante, apesar de todos os teus caprichos, disse

o rapaz com a voz sullocada pelo ímpeto da paixão que lhe escaldava o sangue.
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Bem o sabes tu, que ha trez mezes me trazes preso a ti, como um cão hu-

milde e submisso!. . . Õue desejes estar só, comprehendo eu. Mas estar com-

migo, é estar só, se é certo que me tens verdadeiramente amor, se é certo que

o teu coração entrou dentro do meu. . . Porque recusas o meu braço? Já te ar-

rependeste de me ter aqui a teu lado?. . .»

—«Não!»

— «Pois então encosta-te a mim, como deve encoslar-se a mulher a seu

marido. Stefana! Peço-t'o!. . .»

E approximou-se d'ella. Mas a rapariga repelliu-o com um gesto brusco

e quasi violento. Pietro encarou-a surprehendido. Procurava ver-lhe o rosto,

mas os olhos mal a distinguiam. Via-lhe apenas o vulto, destacando-se vaga-

mente da sombra de um macisso de arvores, cujos ramos pendiam sobre o

atalho.

Houve alguns momentos de silencio. A final a rapariga parou, e disse

estas palavras com uma voz firme c serena,' em que não se notava nem o mais

leve frémito

:

— «Pietro, reconheces este sitio?»

— «Que sitio?. . .»

— «Aquelle em que Domenico fui assassinado!»

O rapaz estremeceu violentamente.

•— «Domenico! balbuciou clle. Fa\ aqui?!. . . Parecc-te isso?. . .«

— «Ninguém melhor do que tu poderá sabel-o, continuou Stefana, por-

que foste tu que o mataste ! . . .

»

—«Eu?!. . .»

—«Não negues! Foste tul. . .»^a"-

—«Quem disse tal »

—«Foi o próprio Domenico!. . .»

—«A quem?. . .

»

— «A mim, que recolhi o seu derradeiro suspiro!...»

Pietro crusou os braços e ficou um momento silencioso.

— «Pois bem! E depois?...» perguntou elle afinal.

— «Depois? continuou Stefana. Nada! Que te posso eu dizer que tu não

saibas? Ah! Alguma coisa talvez. Eu amava Domenico... Sabial-o?. . .

»

— «Sabia ! . . . Foi até por isso que o matei I. . .

»

— «Amavas-me também, n'esse caso?»

— «O que pratiquei é uma prova d'isso!. . .

»

—«Uma prova! Foi então para mereceres o meu amor que te tornaste

infame?!. . .

»

—«Que dizes tu, Stefana?. . .»

— «A verdade. Domenico morreu assassinado!»

—«E' falso!. . .

»

— «E' verdade! Quando cahiu, a sua faca não lhe linha sabido da cin-

ta ! ...

»

— «Mentira! Ninguém encontrou essa faca no cadáver de Domenico!. . .

— «Foi porque houve alguém que lira tirou!. . .

»
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— «E quem foi ?. . .

»

— «Eu ! . . . Eil-a aqui!. . .

»

E com um gesto rápido, a rapariga abriu o corpetc c tirou do seio uma
lamina de a^o curta e direita, (|ue 1'ietro lhe viu brilhar na mão.

O noivo levou a mão á fronte escandecida.

— «Estarei sonhando? disse clle cmfim com voz rouca. E's tu (juc me
falias, Stefana? Acaba, por Deus!. . . Que pretendes de mim?. . .»

— «O castigo do teu crime! Toma esta arma, e mata-tei. . .«

— «Loucura!. . .

»

— «Não, justiça! Estás ahi diante de mim, exactamente como eu dese-

java vèr-te, louco de amor, e ébrio de raiva, sob o meu desprezo! Para que

Domenico fosse vingado, era preciso isto: a tua illusão completa, para que o

teu desespero fosse absoluto! Até este momento, tudo acreditaste, e esperavas

possuir-me, cheio de confiança no meu amor! Estendes ainda as mãos, mesmo
a pesar teu para segurares este bello sonho que foge! Tu és meu marido, eu

sou tua mulher, e nunca houve no mundo dois seres separados por um abys-

mo mais profundo e mais implacável! Aquella com quem tu esperavas dormir

esta noite, lado a lado, no êxtase de um amor correspondido, ergue-se n'este

momento diante de ti, feroz e implacável, com a faca da tua victima na mão,

e diz-te: «Pietro, esta lamina tem sede do teu sangue ! Toma-a, e crava-a n'esse

coração de traidor! ...»

—«Estás louca, Stefana ?!...»

—«Recusas matar-te?. . .

»

— «Matar-me na própria noite do meu casamento!... Ora adeus! A

noiva é demasiado bella pára (jue eu me resolva a dei\al-a!. . .»

— «Recusas, e tens a audácia de zombar? Alii tens, cobarde!. . . Suu eu

própria que me faço viuva ! . . .

«Soou um grito nas trevas, e Pietro cahiu fulminado!...

Referimos n'este capitulo as principaes aventuras galantes do audaz con-

quistador, porque, se é certo (|ue nos reinados de Luiz xiv, Luiz xv e Luiz

XVI os excessos da corte se reflectiram nos costumes populares, a vida intima

de Napoleão i pinta perfeitamente o estado dos costumes, durante o primeiro

império.

As conquistas militares não distrahiam o animo do povo a ponto de lhe

fazerem esquecer as conquistas menos beilicosas da galanteria, e pôde aíTir-

mar-se que n'esse periodo, que vae do principio do século até 1815, a prosti-

tuição se desenvolveu prodigiosamente.

Este periodo, como todos sabem, foi um periodo verdadeiramente mili-

tar. A liberdade de costumes era ampla. O adultério era facto vulgarissimo, o

estupro não surprehendia ninguém, e pelo que toca ao incesto, quem ligava

consideração a essa bagatella ! A épocha era de conquistas I . .

.

Acompanharemos novamente o imperador na sua epopeia amorosa.

Apesar de ter casado com Josephina de Bcauharnais, Bonaparte não poz

Historia da Proítiiuição. Tomo iv—Folha 3ij
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cobro aos seus galanteios. >'em a sua elevada posição tle primeiro cônsul, nem

as preoccupações politicas, nem a ambição de dominar o mundo inteiro, po-

diam contel-o nos seus desejos lascivos, na violenta e rápida execução dos seus

caprichos libidinosos.

Josephina era um anjo de bondade. Amal-a-hia Napoleão ? Quem sabe?

Talvez a amasse fraternalmente, mas muilo em segredo. Em compensação, as

apparencias accusavam-no de a odiar por não lhe dar filhos. De resto, não

parece ter-Ihe tido muito amor, por isso que não soube detel-o nas suas pai-

xões a ideia de um horrível incesto.

Vejamos o que dizem as Memorias secrelafí a este respeito

:

«Josephina via com prazer o carinhoso alVecto que eu manifestava por

sua filha Hortencia.

«Nunca poderei esquecer o modo como minha esposa me disse um
dia:

— «Se houvesse ainda, meu querido, alguma cousa que podesse tornar-tc

mais amável aos meus olhos, seria a muita amisade que tens a meus fi-

lhos ! . . .»

«Como te enganavas, Josephina ! Como tu ignoravas que teu marido sen-

tia por Hortencia todo o fogo de uma paixão lasciva!. . . O meu desejo seria

eleval-a ao thalamo real.

«Passar dos braços de Josephina para os de Hortencia, parecia-me então

uma cousa bem insignificante. Se o desejo de possuir uma mulher, é um crime,

porque é então que se forma dentro do nosso coração esse desejo ?

«E podia eu, por ventura, reprimir n'aquella occasião os desejos que

Hortencia me inspirava ? Não. Fiz para me distrahir d'esta paixão quanto era

possível fazer-se, mas tudo em vão ! E comtudo o meu poder era absoluto

!

«Para a esquecer lancei-me com todo o vigor nos braços de minha es-

posa. A vista de Hortencia triplicava as minhas forças e os meus desejos. As

noites que passava com Josephina deixavam a pobre mulher quasí exânime. Co-

bria-a de beijos, onchia-a de caricias, mas, oh doce elTeito da illusão ! Apezar

de me lançar nos teus braços, minha querida mulher, não era a ti que eu es-

treitava contra o coração! Era a tua filha! Não era o teu peilo que eu cobria

de beijos. . . Era o d'eila ! Expirava de prazer nos braços de Josephina, pro-

nunciando em voz baixa o doce nome de Hortencia. Este desvario da minha

imaginação durou por espaço de oito mezcs.

«Durante este tempo, não tive outro leito, senão o de minha mulher, e

julguei que poderia assim ir enganando a minha mente enamorada. Levei

mais longe ainda a illusão. Isabey retratou Hortencia, e eu mandei collocar

secretamente o seu retrato defronte do thalamo conjugal, de modo que durante

a noite e algumas vezes de dia, ao apertar nos braços sua mãe, olhava para

aquella imagem adorada, e a illusão era então completai. . .»

«Ao escrever a minha vida intima, quizera não ser culpado nem para

com Josc|)hina, nem para com Hortencia. Sinto remorsos. Meu pobre irmão,

suspeitando da origem dos seus filhos, e desprezando a sua formosa esposa,

será sempre para mim uma censura dolorosa ! A sua memoria perseguir-me-ha
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por mais tempo do que a de todas as desgraças e infortúnios, que alguns fran-

cezes ingratos me lançam em rosto I. . .

«Vendo a cada passo a formosa Hortencia, admirando as suas graças,

era muito superior ás miniias forças não llie dar a entender que não me
contentava facilmente com as honras de ser seu padrasto, mas que desejava

ser seu amante !

«['m beijo que lhe dei sobre os lábios foi um raio de luz para ella, a res-

peito das minhas intenções.

«Esta descoberta deixou-a n'uma situação embaraçosa, dillicil de descre-

ver. Muda c confundida, não ousando evitar-me por causa do respeito, recor-

reu ao pranto, a ultima ratio das mulheres, e as lagrimas innundaram-lhe as

faces purpurinas.

«Pí'aquclle momento entrava Josephina. Viu-me alli em pé, com os olhos

incendidos, e o rosto abrasado no fogo da concupiscência, e Hortencia lavada

em lagrimas. .. .Josephina viu este quadro e adivinhou a causa! A scena era

deveras extranha. . . Pae, esposa e filha não se atreviam a fallar, receiando-se

mutuamente.

«Oirigi-me ao quarto de dormir da imperatriz, e arremessei-me sobre uma

oitomana. Hortencia, extremamente commovida, retirara-se também para o seu

quarto, e .losephina vciu ter commigo.

«Eu abrasava n'aquclle momento, e a minha cabeça era um vulcão. Mi-

nha esposa lançou-me os braços ao pescoço, e osculou-me amorosamente a

fronte. Uma lagrima, que não poude conter por mais tempo, cahiu-me sobre

as faces. Como era ardente aquella lagrima! Queimava!

«Olhei para Josephina... Pareceu-me uma creação celeste no meio da

sua dor. Apertei-a contra o coração, cobri-a de beijos. . . Josephina abriu os

olhos. . . e viu-me mergulhado na embriaguez da ventura!. . .

— «Tu morres de prazer nos meus braços!. . .

— «Sim, minha querida Josephina!. .

.

— «Oh, mas eu receio que a tua imaginação te esteja representando outra

mulher!

— «Oh não, não! Acredita!

— «.Asseguras-me que não tenho razão?

— «Juro-t'ol. . .

— «E' porque eu, sabes? morreria de iUw, se assim fossei. . . E tu não

queres que eu morra !

— «Não digas isso ! . .

.

—«Amo-tel

—«Minha adorada Josephina!. .

.

— «Sou bella ainda?

— «Oh sim ! sim ! . .

.

— «Pois n'esse caso, continuarei a sel-o por muito tempo. Multiplicarei

os meus encantos, vivirei quinze, vinte, trinta annos, para ti... somente para

ti, meu querido esposo!

—«Comprehendo e retribuo esse amor, que tu me consagras!. .

.
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— «Aqui tens uma prova, n'este beijo!. . .

«E os seus lábios ardentes pu/ceram nos meus um demorado osculo.

— «Meu querido, este beijo de amor que imprimo nos teus lábios, é suave

como tu nunca receberás outro na tua vida.

— «Oh!...

— «Meu querido Bonaparte, contenta-te com tua esposa. Não a troques

por nenhuma outra!

«Estas palavras revelavam-me claramente ter a doce .losephina penetrado

o segredo do meu amor por sua íilha. Fingi níío haver percebido a ailusão, ea

consciência accusava-me de não poder recompensar dignamente tão grande

amor... mas o veneno do desejo circulava me nas veias. Amava, adorava doi-

damente Horlencia.

«Nenhum poder humano podia roubal-a ás minhas caricias.

«Alé ahi ella não podia senão suspeitar do meu amor; qui/ convencel-a

a todo o transe d'este sentimento que me inspirara.

«.losephina adivinhou-o, porque me conhecia perfeitamente, e por isso

tomou o único partido que lhe restava n'aquella situarão— alfastar Horlencia

do palácio.

«Os médicos, industriados pela imperatriz, declararam que sua filha de-

via tomar os banhos de Spa, logo que convalescesse da ligeira doença que ti-

nha sollrido.

«Não ignorei por muito tempo que esta decisão dos homens da sciencia

havia sido sollicitada por Josephina, c por isso tractei logo de formar o meu

plano.

«O meio adoptado, para pôr Hortencia a coberto das minhas perseguições,

não tardou a ser o caminho mais seguro para m'a lançar nos braços.

«Pouco me importava o modo de conseguir apoderar-me da minha bella

enteada; o caso para mim era que eila não podesse fugir ás minhas caricias.

«Savary, um dos meus ajudantes, recebeu ordem para fazer partir no

mesmo instante um architecto para Spa, cora instrucções para abrir uma porta

secreta, não só no gabinete onde Horlencia devia tomar banho, mas lambem

no seu quarto de cama.

«As minhas ordens foram executadas com uma exactidão que excedeu os

meus desejos. O architecto abriu na espessura das paredes passagens, artisti-

camente disfarçadas com espcliios.

«Preparadas assim as cousas, eu suspirava tanto como a própria .lose-

phina, por que chegasse a hora da partida da encantadora Hortencia.

«Os médicos declararam emfim que a doente podia fazer jornada.

«Minha esposa leve para commigo uma delicada attenção. Veio pedir-me

licença. Concedi-lh'a com a maior indiíierença, para não inspirar a mais pe-

quena suspeita do plano que tinha urdido.

«Para melhor a enganar, mandei preparar immediatamenle as minhas

equipagens, e dei a entender que desejava ir visitar os departamentos do Rho-

dano e de Isère.

«Ha"ia quatro dias que Horlencia partira para Spa, quando sahi da ca-
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pilai. Aconipanhavam-me Mural, Diiroc e Caulincourt, sem sabecem uma pa-

lavra do mou projecto.

«Ouando cheguei a Fontaincbleau, ordenei que a minha comitiva seguisse

para Dijon, emquanto que eu e Savary, vestidos como simples ajudantes de

campo, corríamos a todo o galope na estrada de Spa, onde chegámos á meia

noite do dia seguinte.

«Bclla Hortencia! Como tu ignoravas a essa hora achar-se tão perto de

ti o homem que a tua mocidade e as tuas preoccupações te faziam evitar!. . .

«Pobre Joscphina! A essa hora, suppunhas teu esposo a caminho da se-

gunda capital de França, occupado em averiguar as necessidades dos seus vas-

sallos, emquanto que elle, o ingrato ! ia surprehender e estreitar nos seus bra-

ços a seductora menina a quem tu havias dado a existencial. .

.

«Um aposento visinho do quarto da beila Hortencia esperava-me no se-

gredo d'aquclla noite, mas eu sentia-me fatigado, e por isso deivei para o dia

seguinte a satisfação de um desejo que tão imperiosamente me dominava.

«Nunca senti uma impaciência egual ; nunca tive desejo tão intenso como

aquclle que me agitou desde o romper d'alva até á hora em que minha en-

teada se dirigiu para a casa do banho. Finalmente, um creado, o único que

conhecia o segredo da porta mysteriosa, veio prevenir-me de que Hortencia ia

entrar no banho.

«Agradável noticia! Entrei no meu esconderijo, colloquei o dedo na mola,

e abriu -se suavemente um espelho na parede. Poude vèr assim lodos os acces-

sorios d'aqueHc recinto balsâmico. Havia alli, ao lado da banheira, um leito

de repouso, e junto d'elle uma tripode coberta de flores e das mais delicadas e

exquisitas essências. .

.

«Os espelhos, que ornavam aquelle delicio.so gabinete, pareciam destina-

dos a reflectir a formosa nayade, que ainda não havia entrado n'aquella doce

mansão do deleite.

«A felicidade que me promettia a sua posse mal me deixava respirar...

Ardia em desejos! Por firn, ouvi um ligeiro ruido na fechadura da porta. ..

Percorreu-me os membros um delicioso frémito. .

.

«A porta abriu-se, e Hortencia appareceu, seguida de duas creadas. Aro-

máticas essências perfumaram a agua do banho, emquanto a bella começava

a tirar os vestidos. Seminua já, fez um sigaal ás creadas para que se retiras-

sem. O seu pudor delicado temia até os olhares das pessoas do seu sexo.

«D'ahi a pouco, a encantadora creança ficou inteiramente núa, e aquelle

aspecto encantador promettia confundidos o amor, o deleite, os desejos, a fe-

licidade, a embriaguez e os transportes!

«Hortencia, assim entregue livremente aos meus olhares, á minha ávida

curiosidade, era uma divindade que nenhum pincel poderia copiar. A voluptuo-

sidade não encontrou ainda pincel digno d'ella!.. .

«A pobre menina, julgando-se ao abrigo de curiosidades indiscretas,

metteu-se no banho. E foi então que me deixou admirar todas as proporções

do seu corpo formosíssimo!

«Eu devorava-a com os olhos, saciando-me n'aquellas bellezas e encan-
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tos, que os espelhos da sala multiplicavam, como que para me accenderem

mais o fogo dos desejos. .

.

«Vi-me obrigado a sahir por alguns momentos do meu esconderijo, por-

que me sentia prestes a desfallecer, tal era a impressão que Hortencia produ-

zia nos meus sentidos, acirrados havia tanto tempo pela sua formosura!.. .

«O ar exterior e a frescura acalmaram por um momento a elTervescen-

do sangue, que me abrasava as veias. A esse tempo não sabia ainda bem o

que havia de fazer. Inclinava-me a esperar pela noite para me introduzir no

leito de Hortencia e surprehendel-a no meio do seu somno. Ruminava todos

os pormenores d'este projecto, quando o demónio da luxuria se apoderou de

mim, assaltando-me a imaginação com a ideia do prazer que ainda podia go-

sar, ao ver sahir da agua a formosa nayade.

«Arrastado pelos desejos, ia voltar ao ponto de observação, onde até ahi

estivera, quando ao dirigir-me ao espelho, oh espectáculo superior ás forças

humanas ! olho e vejo Hortencia em pé, mesmo defronte do sitio em que eu

estava, e inteiramente núa ! . . .

«Tinha coUocado o pé n'um tamborete, e estava limpando as unhas. E

preciso ter-se visto uma rapariga bonita n'aquella posição, para se comprehen-

dor que não era possível suster a torrente dos meus desejos. . .

«Abrasado por elles, não me foi possível raciocinar ! Bellcza, candura,

innocencia, leis humanas e divinas, tudo, tudo esqueci n'aquelle momento!

Impelli a molla da parede, que se abriu de súbito.

«Entrar no gabinete, tomar Hortencia nos meus braços, leval-a para o

leito de repouso e cobril-a de beijos, foi um momento apenas !

«Surprehendida e assustada, ella recebia as minhas caricias sem procu-

rar defender-se, quando de súbito, recobrando alento e vigor, me fugiu dos

braços ; mas a pobre menina, tropeçando, cahiu a meus pés, agarrando-se-mc

ao fato. . .

«Havia perdido o uso da falia. Implorava piedade apenas com o olhar!

Desgraçada ! . . .

«A^i-lhe o joelho ligeiramente ferido. . . Este novo aspecto da victima ti-

rou-me da indecisão em que estava, e deu-me novas forças. Levantei-a, dei-

tei-a no leito, e a minha victoria foi completa !. . .

«Mas, ai! a victima inspirava-me agora uma doce compaixão, porque

jazia alli sem movimento.

«Ouviu-se n'aquelle momento um leve ruido, e tractei de voltar rapida-

mente para o meu esconderijo.

«No emtanto, ninguém entrara na sala de banho.

'(Que ia ser d'aquella desgraçada? perguntava eu a mim próprio, deve-

ras inquieto. Felizmente Hortencia começou a fazer alguns movimentos, e foi

recobrando os sentidos. Ergueu-se, olhou para todos os lados da sala, e não

vendo ninguém, julgou a principio que havia sido victima de algum terrível

pesadello. A realidade, porém, a realidade horrível, não devia delxar-lhe a me-

nor duvida. . .

«\'esliu-se n'um abrir c fechar de olhos, tocou a campainha e apparece-
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ram logo as suas creadas. Nada lhes disse do que se passara, mas sahiu da

sala, em companhia d'ellas. . .

«Depois d'isto, voltei ao meu quarto, e puz-me a rellectir.

«Havia conseguido os meus desejos; roubara a Hortencia a llòr da vir-

gindade, mas não era feliz. As circumstancias em que obtivera aquelle trium-

pho haviam-lhe roubado todo o encanto.

«Depois do crime que acabava de commetter, não tinha motivo para guar-

dar considerações. Raras vezes tinha sentido remorsos. Em todos os tempos o

meu imperioso orgulho havia imposto silencio ao grito dos preconceitos. A mi-

nha lelicidade, a realisação de todos os meus projectos era superior para mim
a essas conveniências idiotas, que o vulgo prescreve e acata; por isso nunca

me detive, quando se tractava de satisfazer os meus gostos ou as minhas pai-

xões.

«INão obstante esta maneira de pensar, refletindo bem no que se acabava

de passar entre mim e Hortencia, formei o plano de ser por algum tempo para

ella o amigo mais terno, o amante mais submisso e arrependido.

«Diversas considerações me obrigavam a adoptar este partido. Eu era a

esse tempo senhor absoluto, via submcltidos ao peso da minha vontade os ho-

mens e os acontecimentos, mas ainda assim, queria a todo o custo, occultar

a minha esposa a violação de sua filha; e apesar da linguagem do amor, da

amisade e do arrependimento, tudo quanto era mister emfim para isso, não me
serem muito familiares, eu amava Hortencia, e o amor poderia talvez de súbito

inspirar-me a sua ardente linguagem.

«Mandei chamar Savary e disse-lhe:

— «Vá entregar esse bilhete a Hortencia.

«O bilhete dizia o seguinte:

«O mais culpado dos homens, mas ao mesmo tempo o mais submisso

dos amantes, pede licença para fallar comtigo um momento.»

«Esperava cheio de anciedade a resposta da minha bella amante, quando
vi chegar Savary, a correr, muito commovido, que apenas me disse estas pa-

lavras.-

— «Sire . . . ella partiu

!

«Havia partido!. . .

— «Savary ! . . . gritei eu agitadíssimo.

— i^^Sire ! . . .

— «Cavallos

!

— «No mesmo instante, sirel...

— «Corramos atraz d'ella ! A galope, vamos!.. .

«D'ahi a pouco, em Verviers, alcançávamos a fugitiva beldade.

«Vi um coche de viagem parado no meio da praça, precipitei-me para a

portinhola, e disse-lhe:

— «Senhora, senhora! Tenha compaixão de si própria!...

— «De mim, sire ?

— «Sim, sim, mais de si do que de mim ! Apeie-se na primeira estalagem

que encontrar, porque preciso de fallar comsigo ! . .

.
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«Tão commovido me viu, que não se atreveu a recusar o que lhe pedia,

mais do que ordenava. De resto, ella estava em meu poder, e desse por onde

desse iiavia de obedecer-me !

«D'ahi a pouco, o coche de viagem parava á porta de uma estalagem,

onde mandei preparar um quarto alTastado. Hortencia dirigiu-se para alli, acom-

panhada por mim. .

.

li A. situação era difficil, e devo confessar que me sentia deveras emba-

raçado.

«Eila, depois de alguns momentos de um silencio que me opprimia mais

de que uma serie de extensas recriminações, teve forças para me dizer, er-

guendo a fronte e tendo no olhar uma encantadora expressão de coragem :

— «Sire, um crime horrível lançou-me nos seus braços. Ora este crime,

para o imperador o que é? Um passatempo, uma distracção passageira... e

nada mais ! . . .

—«Não, Hortencia, enganas-tel. . .

— «E verdade! interrompeu ella com um gesto severo, eu leio bem no

fundo do seu coração, sire!...

^«Juro-te que te enganas I. .

.

— «Deixe-me concluir, sire! De dia, de noite, no gabinete, no conselho

ou no campo de batalha, o coração de vossa mageslade é apenas occupado por

um pensamento, que se exprime por esta phrase : Cumpra-se a minha von-

tade ! . . .

»

—«Hortencia! exclamei admirado da sua penetração admirável, porque

a viL-tima estudara bem o caracter do conquistador.

— «E isto, sire, nem mais, nem menos. Esta é a máxima constante de

vossa magestade! Que lhe importam, de resto, as victimas, o seu sangue, ou

as suas lagrimas? Eu conheço bom vossa magestade, e por isso, vè, .s//'e? nem

choro o meu infortúnio! Para que ?! Esgotaria em vão o manancial das minhas

lagrimas, sem que o coração de vossa magestade tivesse para a infeliz victima

do seu capricho uma pequenina parcella de compaixão !. . . O orvalho cáe so-

bre o bronze, e não consegue abrandal-o ! . . . Pois bem ! No meio da desgraça

de que fui victima, consolo-me o mais que é possível no meu estado, e digo

commigo: Sou uma simples unidade, ajuntada aos milhões de victimas, cei-

fadas por esse globo fora pela mão de Bonaparte. Está satisfeito, sire ? Exige

mais alguma cousa da desgraçada, que não poude subtrahir-se ao Ímpeto dos

seus desejos ?

«Hortencia opprimia-me a consciência com aquellas palavras. ..

:

—

«Escuta!... ia dizer-lhe.

«Mas ella interrompeu-me, accrescentando :

— «O que peço a vossa magestade é que me diga apenas isto: «Horten-

cia, violei-lo, mas vive em paz ! Da hoje em diante não tornarei a perseguir-te.»

E horrível isto, sire, bem sei, mas estas palavras, pelo menos, servir-nie-

hão de conforto na minha desdita. Pronuncie-as, meu senhor, compadeça-se

d'aquella, (|ue tão innocentemenlc o obrigou a ser culpado! Diga-me essas pa-

lavras, Sire, c eu tudo esquecerei, tudo perdoarei sem reservas, não conser-
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vando no fuiulo do meu coração nem uma parcclla de ódio contra vossa ma-

gestadel

«Quando não podemos destruir as razões da parte contraria, o mais se-

guro e rasoavel é cailarmo-nos.

«O que Hortencia me dissera podia irritar-me e enternecer-me. Habi-

tuado ás auras inebriantes da grandeza, parecia-me humilbante figurar n'uma

contenda domestica. Hortencia definira-me com exactidão. Era mister alluci-

nal-a, e estive por um momento a pensar no (|uc devia responder-lhe.

«Para isso era mister ser ser senlior de mim próprio, como o era dos

destinos do mundo! Era verdade e bem verdade, que eu estava sequioso de

amor. Ninguém me dissera ainda bem do fundo de alma esta pbrase : «Amo-
te», apesar do meu poder e de todo o temor que o meu génio inspirava. Por

isso, estava resolvido a não ser Bonaparte para com Hortencia, a transfor-

mar-me, para ella só, n'um amante bem dedicado, bem sensível e bem terno !

Cançava-me afinal aquella preoccupação de não me parecer com os outros bo-

mens ! Ia ser como elles um coração apaixonado, cbeio de dedicação pela mu-

lher amada, consagrando-me com todas as minhas forças a inspirar amor áquella

formosa e desgraçada creança

!

«Taes eram os pensamentos que me agitavam a mente, emquanto a en-

cantadora Hortencia fallava. A energia das suas palavras dizia-me que não po-

dia recorrer para com cila a pbrases vulgares. Raciocínios demasiados exactos

ter-me-hiam perdido; só um estylo ardente me salvaria.

«A minha divisa era a phrase de César: Vini, vidi, vici, mas desgraça-

damente, n'aquelle momento, não podia ser tão conciso, como o meu illustre

modelo da antiguidade. Tinha de entrar n'alguns pormenores.

— «Hortencia, comecei eu, assim como Deus não pode deixar de existir,

também eu não posso deixar de ser teu amante. Talvez tenhas razão, mas no

meu intimo, julgo que não procedi mal. ..

— «Meu Deus, como eu sou desgraçada!

— «Não es, Hortencia! Mulher querida, graciosa e amável! Adoro-te, ido-

latro-te! Possui-te, e quero que sejas minha d'aqui avante!

—«Meu Deus! Meu Deus!...

— «Hortencia, minha querida Hortencia! Não tenhas a crueldade de cra-

var um punhal no peito de tua mãe!. .

.

—«Eu?!
— «Sim, se me foges, obrigas-mc a fazer um escândalo! Tudo se pcjdc

remediar; occultemos-lhe o nosso amor ! Peço-te mais ainda ! Não deixes per-

ceber a tua mãe as tuas lagrimas!

— «Ai de mim! ...

— «Hortencia, não chores! Cobrir-te-bei com a minha esplendida au-

reola gloriosa, dar-te-hei uma coroa! O meu poder acaba só onde o de Deus

principia ! Consulta bem o intimo do teu coração, minha adorada creança, vc

a que excessos poderá levar-me o meu poder e o meu amor, calcula os pesa-

res e desgostos que podes e deves evitar a tua querida mãe, c depois de tudo

isto, dize-me se deves ou não ceder aos meus desejos!. .

.

UlSTOiUA.DA PaoSTIiniçio. TuMO IV—KOLHA u7.
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«Hortencia Beauharnais tinha um lalcnto noiavel, de que deu provas

na sua resposta.

—«Não cederia, se me fosse possivel não ceder. . . Mas assim, Napoleão,

imitarei as potencias destruídas pelo valor do seu braço. . . Cedo ! . . .

— «O que! Pois é pofsivel?! Hortencia consente em ser miniia amante?

exclamei, mal podendo crer no que ouvia.

—«E poderei eu resistir, sire ? O imperador tcm-me a seus pés !. . .

«Apertei-a novamente contra o coração ! Eslava ébrio de felicidade.

«Em seguida, levei-a para um modesto leito que alii havia, leito que ape-

sar da sua pobreza se converteu n'aquella hora no primeiro throno da mulher,

que devia ser depois rainha da Ilollanda !. . .

«Ninguém me censure. Que prejuizo causou ao mundo aquelle momento

do prazer ? Nenhum, e esta resposta é a minha justificação !. . .

«D'ahi a algum tempo, Hortencia voltando a si dos transportes da sen-

sualidade, disse-me soluçando ainda de prazer:

— «Sou muito culpada, meu amante, mas tu fizeste-mc ver o ccu, tão

grande foi a minha ventura!.. .

«Esta phrase tão ingenuamente proferida reaccendeu-me o fogo dos dese-

jos, e novos e mais sensuacs beijos me uniram outra vez á minha encantadora

amante.

«Não se fallou mais em voltar a Paris. Regressámos a Spa, onde perma-

neci cinco dias. Oue dias! ou melhor, que noites aquellas ! O mortal que go-

sasse cincoenta noites similhantes. seria um deus!

«Hortencia cedera á força, é verdade, mas eia mulher, e o prazer, que

a principio recusara, era agora o seu elemento . . .

«Alliar a gloria ao amor, adorar a minha divindade, e evitar a sua mãe

dolorosos pesares, tal foi d'ahi em diante o meu cuidado, a minha preoccupação

constante.

«Hortencia, transformada pelo amor, c pelo ardente fogo das minhas ca-

ricias, viu-me partir com uma dòr extraordinária.

«Todavia era necessário partir! Ao chegar a Lyon, porém, a doce recor-

dação das noites de Spa, perseguia-me a ponto, que não tardei em regressar á

capital, onde a esse tempo já estava a encantadora Hortencia.

«Puzemo-nos mutuamente de accordo, tomando todas as precauções ima-

gináveis para occuUarmos as nossas relações.

«E apesar de Hortencia, débil ainda e apenas seduzida, temer os olhares

prescruladorcs de sua mãe, o q'ie é certo é que eila linha ciúmes das caricias

que eu prodigatisava a Josephinal

«Minha esposa sabia quaes eram as minhas necessidades physicas, esque-

cel-a seria despertar as suas suspeitas.

«Eu era feliz enião! Podia passar dos braços de minha esposa para os

de minha amante, muito eml)ora esta, quando suspeitava que eu linha dormido

com sua mãe, me fizesse esperar largas horas [)elo momento de me enlaçar

nos seus braços, como que para me punir da minha iniidelidade indispen.savel ! . . .
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«Não é pennitlido a uma creatura humana ser mais feliz do que eu por

essa épocha ! . . .

«Via a miniia pátria engrandecida, as potencias extrangeiras escravas dos

meus interesses, uma encantadora mulher, na aurora da mocidade e radiante

de belleza, embriagando-me com os inneíTaveis deleites do seu amor, tudo isto

era quanto bastava para realisar os meus desejos. Que me faltava então?

«O meu modo de proceder para com Josephina convencera-a de que sua

filha deixara de me inspirar interesse, e eu applaudia-me a mim próprio de

ler sabido occultar as minlias intrigas amorosas, não só a minha esposa, como

a todos os coriezãos que me rodeiavam.

«Não durou muito este doce engano. Constant, meu camarista particular,

veio parlicipar-ròe que o duque de Bassano havia dito a diversas pessoas:

— «Voae para os pés de Hortencia. A fortuna sopra alli de vento em popa.

«Similhante noticia, é claro, não poJia dôixar de me contristar. Mandei

chamar Murat, e perguntei-lhe

:

— «A que fonte foi beber as noticias que anda espalhando com tanta in-

sistência a respeito da menina de Beauharnais ?. . .

«Eu estava muito encolerisado e Murat julgou-se perdido. Ainda assim,

leve espirito, porque me respondeu logo:

— «Vossa magestade bem sabe que isto não é um segredo para nósi. .

.

«A franqueza do marechal desarmou-me completamente.

— «Bem, disse eu, uma vez que não é segredo, que dizem porahi?Que

opinião formam os senhores de minha amante e de mim?
— «Sire, vossa magestade bem sabe que todos o consideram superior á

opinião do vulgo e superior a todos os outros homens ! . . .

— «E a imperatriz sabe de alguma cousa?

— «Não me parece.

— «Murat, ouça bem isto. O primeiro que contar á imperatriz alguma

cousa a este respeito, seja quem fòr, seja mesmo algum dos meus irmãos, ma-

tal-o-hei

!

«Os meus cortezãos conheciam-me perfeitamente. Sabiam que as minhas

decisões eram inabaláveis, e que tinham de se cumprir, embora a ellas se op-

pozessc o mundo inteiro. Por isso, durante oito mezes, minha esposa não teve

a menor suspeita a respeito dos nossos amores.

«O meu poder, a violência e a surpreza haviam-me feito senhor absoluto

de Hortencia, mas logo que ella poude libar a taça da voluptuosidade, os vo-

luptuosos prazeres que encontrava nos meus braços haviam-na ligado indisso-

luvelmente á minha pessoa.

«A ignorância e a confiança da mãe consolavam a filha de se ter visto

obrigada a receber as minhas caricias. E quanto mais se multiplicavam os nos-

sos prazeres, de maiores cuidados e attenções cercava Hortencia aquella excel-

lente mulher a quem devia a vida.

«Éramos felizes todos ! . .

.

«Mas uma imprudência da nossa parte abriu finalmente os olhos á po-

bre Josephina. Corria o mez de fevereiro. O frio era excessivo e penetrante, e
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eu parti com a corte para Ranibouillet. Os amplos fossos do palácio estavam

gelados, o ceu conservava-se sereno, e o sol brilhava com todo o seu esplen-

dor. .

.

«Ilortencia, o príncipe de Baden, Borghese, eu e vários outros fomos

passear sobre o gelo dos fossos.

«A imperatriz devia chegar no dia seguinte.

«Os grupos alTastavam-se ; uns queriam ver os rebanhos, outros as ma-

tilhas, outros dirigiam-se á ilha dos Cysnes.

«Afinal, Hortencia e eu encontramo-nos, sem premeditação no ilhote do

Rochedo. A paisagem era encantadora. Enormes blocos de pedra transpor-

tados para alli com grande trabalho figuravam um rochedo, artisticamente dis-

posto. No centro, e ao nivel da terra, havia uma formosa gruta, que mais alin-

dava aquelle delicioso sitio.

«Eu e a minha encantadora amante ficamos surprehendidos de nos ver-

mos sós n'aquelia gruta. Hortencia, encostada ao meu braço, recebera um beijo

nos lábios, beijo que aquella solidão deliciosa tornava extremamente perigoso. . .

«A minha doce companheira, tãocommovida como eu, olhou cora inquie-

tação para todos os lados, para ver se alguém se approximava.

«Entrámos na gruta, quasi sem pensarmos no que fazíamos, sentamo-

nos n'um sofá, e d'ahi a pouco estávamos nos braços um do outro. Mergulha-

dos n"um oceano de delicias, havíamos esquecido o mundo inteiro, quando de

repente, alguém entrou na gruta, e ouvimos n'um grito de dolorosa surpreza

estas palavras

:

— «Meu Deus !. . .»

«Levantamo-nos rapidamente, e julgue-se da nossa dor e surpreza, ao

vermos a imperatriz prostrada por terra sem sentidos !

«Hortencia deu um grito, e exclamou :

— «Oh minha mãe, minha querida mãe!

«E arrancando-se-me dos braços, ligeira como a gazella, correu para o

palácio, onde foi esconder-se no seu quarto.

«A situação era bastante dillioil... Não tardei, porem, a adoptar uma

resolução. Levantei minha esposa, e colloquei-a no mesmo sofá, onde dois mi-

nutos antes me surprehendera nos braços de sua filha!

«Cora o auxilio dos saes que lhe fiz respirar, Josephina não tardou a re-

cobrar os sentidos.

— «Até ella ! . . . murmurou a pobre mulher ao vollar a si. Até minha

filha ! . .

.

—«Tua filha não teve culpa! disse-lhc eu.

—«Que dizes?

— «Repito: tua filha não é culpada.

—«Oh calla-te, calla-te !

—«No logar d'ella, tu mesma terias feito o que ella fez!. ..

— «Sacrílego!. .

.

— «Por causa do teu repouso, do meu e do d'ella própria, Hortencia en-

tendeu que não podia deixar de ceder!. . .
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— «Ah ! bárbaros desnaturados! Mas cedeu a quê? Ao ardor das tuas ca-

ricias, decerto!. .

.

— «Enganas-te, cedeu á violência e á surpreza!

— «Oue d".zes?l. . .

— «Cedeu ao meu império, n'uma palavra! Conheccs-me, e bem sabes

que ninguém pôde resistir-me ! . .

.

— «Não, não, infelizmente ! . . .

— «Tenho visto muitas mulheres, jovens e formosas, e facilmente as

esqueci. Tu, Josephina, foste sempre a única verdadeiramente amada! Deplo-

ras o que acabas de presenciar, mas o que significa isso afinal ? Algumas ca-

ricias de que te privei, e nada mais!. .

.

«Ella olhava para mim, muda de assombro pela minha audácia.

«Depois de uma pausa, continuei :

— «Bem o sabes tu, Josephina. Eu preciso de muitas mulheres! Se não

fosse monarclia, seria culpado de não ter sabido reprimir os desejos que me

impelliam para tua filha, mas, senhor do mais bello império do mundo, julguei

sempre e julgo ainda que tenho o direito de ser feliz, sem me importar com

o individuo destinado a contribuir para a minha ventura. Josephina, Horten-

cia é tua fillia, é verdade, mas faz parte do numero dos meus vassallos, não

esqueças isto I De resto, tu bem sabes como eu costumo tratar a Europa ! Vé

por isso mesmo, se serei homem para respeitar as vossas preoccupações in-

fantis ! . .

.

«A imperatriz ouvia-me em silencio, não podendo dar credito ainda a

toda a extensão do seu infortúnio.

«Exaltado por aquella contrariedade, continuei :

—«É preciso que te convenças d'isto, minha querida. Se nenhum ho-

mem pôde comparar-se commigo n'esle mundo, é mister que tu também não

te compares com as outras mulheres ! Engrandece-te, para poderes approxi-

mar-te das minhas gigantescas proporções! Imita a minha elevação, continua

a ser como até aqui boa mãe, e nunca deixes de ser esposa terna e dedi-

cada ! . .

.

«A imperatriz derramava abundantes lagrimas, emquanto eu pas.seava a

passos largos pela gruta, esperando que ella me respondesse, e devo confes-

sar que esperava a sua resposta com anciedade.

«Ella, por fim, disse-me por entre lagrimas:

— «Vou dizer-te o que resolvi, Napoleão. E grande o meu infortúnio, e

não quero tornar a vèr os auctores d'elle. Quero fugir d'aqui, desejo ir aca-

bar os meus dias n'alguma cidade longiqua, onde possa chorar em silencio a

minha desventura! Chorarei minha filha, a minha traidora e culpada (ilha...

Ai, pobre d'ella, não é culpada não! é também uma grande desgraçada! Como

poderia a pobresinha resistir ao teu poder, que faz dobrar a cerviz aos povos

e aos reis ! . . .

«As justas queixas de minha esposa começavam a enfastiar-me. Por isso

deixei-a bruscamente, e voltei ao palácio para ir fallar com Hortencia.

«Bati á porta dos seus aposentos, mas em vão : não quiz responder-me.
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«Estes caprichos e estes amuos não se conformavam com o meu cara-

cter, por isso toleral-os uma só vez que fosse, era dar margem a que se repe-

tissem todos os dias.

— «Acabemos com isto por uma vez, disse eu de mim para mim, e va-

mos mostrar que nunca os descontentes, sejam elles quem forem, poderão di-

cfar-me leis.

«Estava furioso. Comecei a .bater desesperadamente na porta do quarto

de Hortencia, e disse-lhe :

— «Abre, ou mando deitar a porta abaixo!

«A minha amante apressou-se a abrir. Estava tremula, coitada I O amor

e a compaixão dominaram-me completamente, e inspiraram-me o que lhe disse

n'aquclle momento.

— «Meu Deus! exclamou Hortencia, o que pretendes ainda de mim?
— «Quero que te portes como se nada tivesse succedido.

— «Pois eu tenho lá coragem para tornar a olhar para o rosto de minha

mãe!
— «Precisas de a ter.

—«Como olhará ella para a sua rival!. .

.

—«Não te prendas com bagatellas ! . .

.

— «Ouve, meu amor, se como dizem para ti nada ha impossível, sepa-

ra-me hoje mesmo de minha mãe!

—«Não, Hortencia, não c preciso isso!

—«Adoro-te, vês! mas peço-te que me concedas esta derradeira fineza.

Não podes? continuou cila, ao ver que eu me conservava silencioso. Bem, en-

trcgo-me ao meu cruel destino!. . .

«Mal Hortencia acabava de pronunciar estas palavras, um camarista veio

annunciar a visita da imperatriz. A pobre menina não estava em estado de as-

s*istir áqueila entrevista dilDcil e penosa, e fui eu que recebi .losephina, por-

que Hortencia escondeu-se na alcova im mediata.

«Antes que ella pronunciasse uma palavra, disse-lhe:

— «Senta-fe aqui ao meu lado, minha querida, e não me interrompas. Te-

nho muito que te dizer. Desejos, que não me foi possível refrear, e outras cir-

cumstancias que me fizeram perder a razão, levaram-me para com Hortencia

a erros que já não teem remédio. No emlanto, amo- te, .losephina, bem o sabes

e por diversas vezes t'o tenho provado, mas ape.sar d'este amor que te consa-

gro, minha querida esposa, se n'esta collisão não tractares de seguir o exem-

plo da Europa, humilhada a meus pés, e subjugada á minha vontade soberana,

não salvarás tua filha, e pcrder-te-has também irremediavelmente. Se me obri-

gas a saliir de mim, nada haverá no mundo que possa conter-me. Serei mesmo,

se a tanto me obrigares, um segundo Henrique viii... (') Procurarei até ex-

(1) É sabido que Henrique vni, filho e siicccssor de Henrique vn, rei da Inglaterra,

repudiou Catharina de .Vragâo para casar com Anaa de Bouleyn, a quem mandou decapi-

tar em lõ3íi. Joanna de Seyraour, sua amante, subiu ao ttirono logo em seguida, e morreu

de parto. Siii-cedeu-lhe Anua de Cleves, que o rei também repudiou ao caliode seis raezes.
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cede 1-0, c isto, confcsso-l'o aqui francamente, sem remorsos nem temor. Bem

saltes que nada n'este mundo me intimida, e que ninguém pôde oppor-se á mi-

nha vontade! Minha amiga, minha querida esposa, pesa bem quanto acabo de

dizer, não me obrigues a ser para ti muito mais culpado do que fui até agora.

Tens razão, reconheço que a tens, mas, pela minha parte, procurarei d'ora

avante diminuir os teus pesares, dominando as minhas paixões impetuosas. O

que não posso prometler-te é subjugal-as n'um praso determinado!. . .

«Não me recordo agora de muitas outras razões de que lancei mão para

obrigar aquella pobre mulher a conformar-se com a sua sorte. O meu único

merecimento n'aquella entrevista era a franqueza que manifestava. Não me dis-

farçava; era bem o meu caracter, com todos os seus ímpetos, com todas as

suas paixões revoltas, que se traduzia n'aquellos palavras

!

«Retirei-me para deixar a Josephina inteira liberdade de relk-ctir.

«E fora de duvida que mãe e filha chegaram bem depressa a um accordo,

porque no dia seguinte encontrei-as juntas, e não li nas suas physionomias o

desespero da véspera.

«Não esperava, confesso, gosar tão depressa aquella paz domestica, c por

isso tracei logo o projecto de não abusar muito d'aquella magnanimidade for-

çada da f.obre Josepliina. D'ahi em diante, na sua presença, usei sempre da

maior reserva para com sua filha, e em publico a minha indiflerença para com

Hortencia pareceu a todos tão natural, que a maior parte da corte chegou a

acreditar que tínhamos sido calumniados.

«Eu devia agradecer a Josephina o ter sabido fechar os olhos para com

aquelle engano que não podia evitar, e consegui-o com prazer, guardando para

com aquella exeellente e digna esposa tantos cuidados e attcnções, que lograram

surprehender tanto a corte como a Europa inteira.

«No emtanto, Hortencia continuava a ser a minha amante, sendo ainda

tão extremosa por mim, como no primeiro dia, se bem que ambos empregás-

semos as maiores cautellas para nos vermos. O mais profundo mysterio occul-

tava as nossas entrevistas, apesar de poucas auroras deixarem de illuminar

com os seus primeiros alvores os nossos transportes voluptuosos.

«Os nossos amores iam correndo assim, doces, deliciosos e tranquillos,

quando uma descoberta feliz e funesta ao mesmo tempo veio causar a Horten-

cia as mais vivas inquietações.

<<Principiava a raiar o dia, e eu, acordando de um sonho delicioso, ar-

dia em desejos de ver a minha amada, a minha idolatrada Hortencia! Nunca

a iiavia adorado com tanto enlhusiasmo. Dirigi-me ao seu quarto.

«Uma escada secreta conduzia-mc mysteriosamente á alcova, theatro das

Depois d'esta, o rei Barba-aziil desposou Calhariua lloward, lillia do dii([iie de Norfolk, á

qual mandou lambem cortar a cabeça em 1542.

Este rei foi um monstro de lascívia e de crueldade.

Já se vè, pois, quauto a ameaça de Napoleão era terrível.

O imperador realisou-a era parte, alguus aunos depois, repudiando a pobre Josepliiua

para casar com Maria Luiza de Áustria, como veremos.
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nossas doidas caricias . . . Entrei em bicos de pés para lhe causar uma doce

surprcza, mas oli assomi)ro ! Cliegaram-me aos ouvidos os seus repelidos solu-

ços ! . . .

— «Hortencia! Hortencia

!

«Ao ouvir-me, redobraram os soluços da minlia amada.

— «Õue tens tu, minba querida menina, meu amor?! Porque choras

assim ?!

«E lomando-a nos braços, procurei enxugar-lhe os olhos á força de ca-

ricias . . . Consegui-o, e d'ahi a pouco, ambos nos elevávamos ao ceu nos mais

ardentes transportes. Julguei que perdia a existência n'aquelle goso innetlavel ! . . .

Mas ninguém expira de prazer!. .

.

«Quando voltámos a nós d'aquellos transportes, perguntei a Hortencia a

causa dos seus pesares.

— «Ai, meu querido amor, que hade ser de mim?
— «Porque, filha?. . .

— «Onde poderei esconder a minha vergonha e fraqueza?. . .

— «Mas explica-te, amor!
— «Bonaparte, sou mãe ! . .

.

— «Oh minha querida Hortencia, meu amor, meu idolo! Pois tu és mãe ?! . .

.

— *Sim, sou, amado IJunaparte !. . .

— «O que! Pois tu tens no teu seio um penhor do meu amor?! Oh re-

petc-me essas palavras, que eu não me atrevo a dar credito a tanta ventura

!

Como! Serei pae? Verei em meu filho o continuador da minha gloria? Não, não!

Tu enganas-te, Hortencia, seria demasiada felicidade ! . .

.

— «Não me engano, meu amigo

!

— «Desde quando? Que indícios t'o revelam?

— «Ha cinco semanas que não te prohibi a entrada na minha alcova, c

bem sabes, Napoleão, que lia dias em que o meu leito está absolutamente in-

terdicto para ti ! . .

.

«A minha alegria era enorme. Apertei vivamente a minha amante con-

tra o coração, meus lábios depuzeram nos seus milhares de beijos, cujo ardor

devia penetrar até ao logar onde se estava formando o herdeiro do vasto im-

pério talhado pela minha espada gloriosa.

«Hortencia, porém, participava menos ruidosamente do meu enthusiasmo.

A situação parecia-lhe horrível. Em vão lhe descrevia a grandeza do meu

nome, a minha omnipotência! Em vão!

«E eu, no emtanto, embora aquella mulher tivesse sido dotada pela na-

tureza de tantas graças, de tanta formosura, só á ideia de que trazia no seio

um penhor do meu amor, julgava-lhe triplicados todos os encantos. Enthusias-

mado pelas sensações qne aquella revelação me causara, formei em seu favor

os mais vastos projectos. Teria dado o mundo a troco de a poder unir indisso-

luvelmente á minha sorte!

«.lulguei prudente retirar-me, e ao deixal-a, disse-lhe:

— «Traníjuillisa-te, minha querida amiga. I)eixo-te um momento para

poder pensar nos meios de le restituir a Iranquillidadc c a ventura.
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«A minha posição era realmente difficil. Oueria conciliar a ventura de

Hortencia com a viva paixão que ella soubera inspirar-me. Em nenhuma outra

époeha da minha vida, havia reflectido tão profundamente sobre o estado do

meu corarão, sobre o meu poder, sobre a minha vontade, e sobre os obstácu-

los que a ella se poderiam oppor.

«Ou fosse porque o seu estado augmentasse ainda os meus desejos, ou

porque de dia para dia amasse Hortencia com maior ardor, 'o que c certo c

que a sua posse completa era para mim a suprema felicidade

!

«Como eu seria venturoso, dizia ás vezes a sós commigo, se Hortencia

occupassc o iogar de sua mãe no leito imperial!. . .

É sabido que Napoleão casou a amante com seu irmão Luiz Bonaparte,

rei da Hollanda ! Esqueceu-a bem depressa, porque novos amores vieram oc-

cupar as horas vagas do grande capitão dos tempos modernos.

A. ameaça feita por elle a Josephina, quando a pobre imperatriz veio a

descobrir aquelles amores incestuosos, realisou-se em parte, como vamos ver.

D'esta vez não recorremos ás Memorias secretas, como ate agora. Cede-

mos a palavra ao senhor de Norvins, um dos maiores apologistas do impera-

dor.

«Os annos de 1810 e 1811 formam a époeha mais gloriosa do reinado

de Napoleão. Então as fronteiras da França estendiam-se da foz do Elba aos

desfiladeiros de Terracina.> Roma era a segunda cidade do império. Todos os

soberanos da Europa, outr'ora colligados, honravam-se com a alliança do im-

perador. Só a Inglaterra, essti eterna rival da grandeza da França, conservava

sentimentos de inimisade, mas o bloqueio continental, rigorosamente obser-

vado, damnilieou-ihe o commercio, c tornava-lhe o futuro deveras ameaçador.

«Esse tempo de prosperidade verdadeiramente inaudita nos fastos de uma
nação foi assignaiado na vida de Napoleão por um dos maiores acontecimen-

tos que interessaram as suas aileições domesticas, o divorcio com Josephina e

o seu segundo casamento com uma archiduqueza de Áustria. A tentativa de

Stabs (') tinha feito relleclir bastante o imperador sobre os destinos da França,

(•) Esta tentativa veriticou-se na Allomaaha. A 1.3 de outubro, as tropas desfilavam

em SchreiíbruDn diante de Napoleão. Um estndante, chamado Frederico Stabs, de dezoito

annos de edade, filho de um ministro protestante de Hamburgo, dirigiu-se de repente para

o imperador, que estava entre o principe de Neufchàtel e o general llapp, ajudante de

campo de serviço, e falloii-lhe em allemão. Napoleão fez ãquelle moco um acolhimento

muito alTavel, e disse-lhe que se dirigisse a Rapp, que faltava a sna lingua. Stabs, atra-

vessando a multidão de oíDciaes, approsimou-se novamente do imperador. Rapp alfastou-o

com bondade, e n'essa occasião percebeu que o rapaz trazia uma arma ua mão; fel-o im-

inedialameute prender por um gendarmc, que o levou d'alli.

l'assaram-lhe minuciosa revista, e encontraram-lhe uma grande faca e um retrato.

Levsdo novamente á presença de Napoleão, declarou que viera alli para libertar o seu paiz

do oppressor da AUemanha. O imperador quiz considcral-o ou como um doente, ou como

um louco :

—«Nem uma cousa uem outra!» exclamou Stabs.

Historia da PRosTiTmçÃd. Tiimo iv—Kolua 38.
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no caso em que a morte viesse feril-o, anles de ileixar um herdeiro do seu

sangue, que podesse continuar a sua obra. Napoleão desejara sempre ardente-

mente um filho, desejo bem legitimo no fundador de um tão vasto império,

mas havia muito tempo que sua primeira esposa não lhe deixara a menor

esperança a este respeito.

«A razão de estado fallou mais alto que as alleições do coração, e o im-

perador resolveu realisar um divorcio, ao qual Josephina se submetteu ge-

nerosamente. Eugénio Beauharnais (irmão de Hortencia) foi encarregado de an-

nunciar esta fatal noticia a sua mãe, e ao mesmo tempo de a ir dispondo para

a consummação d'aque!le enorme sacrifício. Napoleão escolhera perfeitamente

o seu interprete, e nunca, de uma e outra parte, o heroísmo do reconhecimento

e da dedicação foram mais dignos de ser admirados I

«A 15 de dezembro de 1809, o príncipe Cambacérès, archichanceller do

império, e o conde Regnault Saint-,lean-d'Angelv, secretario do estado civil da

casa imperial, foram chamados ao gabinete do imperador. Todos os príncipes e

todas as princezas da família imperial, assim como o vice-rci de Itália, faziam

parte d'esta reunião.

«O imperador dirigiu-se á assembleia n'estes termos:

«... O interesse dos meus povos, que guiou constantemente todas as

minhas acções, quer que depois de mim eu deixe a filhos, herdeiros do meu

Corvisart tomou-lhe o pulso, e declarou que o joveii fanático estava uo seu estado

normal.

—"Não o dizia eu?!" disse Siabs com uma espécie de satisfação.

Napoleão, vivameute impressionado com a trauciuiliidade d'aquei!e infeliz moço, prO'

metteii salvar-lhe a vida, se pedisse perdão do seu crime.

Stabs declarou que lamentava apenas não ter conseguido o seu desejo.

—"Parece então que um crime para o senhor não tem importância nenhuma !. . .
•

disse-lhe o imperador.

— ('Sire, matar vossa magestade não é um crime, é um dever!...»

— " t)e quem é esse retrato que trazia comsigo '?"

—"É da minha melhor amiga, da filha adoptiva de meu virtuoso pae!.. "

— "Pois que?! Ha no seu coração logar para sentimentos tão elevados, c toruaudo-

se assim um assassino, não receiou affligir e perder esses entes que tanto ama ?»

— "Cedi a uma voz mais forte que a da ternura, sh-e!»

—"Mas matando-me no meio do meu exercito, não calculou ([ue não podia es-

capar?...»
—".\dmira-me até existir ainda ! . . . »

—«E a mulher que o senhor ama ? neve solTrer bastante, não lhe parece ?. . .

»

—"Mais solTrerá ainda quando souber que nada pude conseguir. Ella odeia vossa ma-

gestade tanto como eu ! . . .

»

—"K se eu lhe perdoasse ?. . .»

—«Nem por isso deixaria de o matar, sirel"

Stabs foi interrogado na prisão e persistiu nas suas corajosas declarações. Recuso»

qualquer alimento desde o dia da suu prisão ate 17 di' niitul)ro, em qui' foi justiçado.

Uuando chegou ao logar do supplicio, disseram-UK' que a paz fura assiguada, e ell€

eulão exclamou :

—
< Viva a liberdade! Viva a Allemanha !•

Foram as suas ultimas palavras.
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amor pela França, este Ihrono eu que a Providencia me collocou. No emtanfo,

lia muitos annos que perdi a esperança de ter filhos do meu matrimonio com
a minha amada e querida esposa, a imperatriz Josephina; eis o que me leva a

sacrificar as mais doces aíTeições do meu coração, a não escutar senão o bem
do estado e a querer a dissolução do nosso casamento. Chegado á edade de qua-

renta annos, posso conceber a esperança de viver ainda o bastante para edu-

car no m<'u espirito e no meu i)ensamento os filhos que aprouver á Providen-

cia conceder-me. . . A minha querida e amada esposa aformoseou quinze an-

nos da minha vida. . . foi coroada pela minha mão. . . Quero que ella conserve

a gerarchia e o titulo de imperatriz. . .»

«A imperatriz .josephina tomou em seguida a palavra:

— «Apraz-me dar ao nosso augusto e caro esposo a maior prova de al-

feição e dedicação que jamais se deu na terra: devo tudo ás suas bondades;

foi a sua mão que me cornou, e no alto do throno nunca recebi senão teste-

munhos de aíleição e de amor do povo francez. Oeio reconhecer todos estes

sentimentos, consentindo na dissolução de um casamento, que de óra avante

é um obstáculo ao bem da França, que a priva da felicidade de ser um dia go-

vernada pelos descendentes de um grande homem, evidentemente suscitado

pela Providencia para dissipar os males de uma terrível revolução e para res-

tabelecer a ordem social.. .

»

«Esta ultima plirase d'esta resposta toda politica era sem duvida a ma-

nifestação dos princípios em que o imperador queria (irmar-se mais fortemente

que nunca, contraliindo uma alliança com uma antiga casa reinante da Eu-

ropa. A obediência de uma rainha repudiada nunca fora submettida a tão

grande prova ! . . .

«Immediatamente um projecto de senato-consulto foi dirigido ao archi-

chanceller, que convocou o Senado para o dia seguinte 16. Se a prova fora

cruel para Eugénio Reauharnais em presença de sua mãe, no gabinete do impe-

rador, não o foi menos no Senado, porque, depois do conde Regnault haver

exposto os motivos do senato-consulto, o príncipe vice-rei teve a coragem de

tomar a palavra

:

— «Quando minha mãe, disse elle, foi coroada diante de toda a nação

pelas mãos de seu augusto esposo, coiitrahiu a obrigação de sacrificar todas as

suas affeições aos interesses da França. Ella cumpriu com coragem e dignidade

este primeiro dos deveres; diíTorentes vezes a sua alma se sentiu fortemenle

enternecida, vendo entregue a penosos combates o coração de um homem, ha-

bituado a dominar a fortuna, e a caminh;ir de pas.so firme á realisação dos

seus desígnios. As lagrimas que esta resolução custou ao imperador bastam á

gloria de minha mãe. . .»

Atravez d'estas phrases dictadas pela politica de Napoleão, presente-se

toda a angustia d'aquelle drama de familia, que victimou uma pobre mulher,

e humilhou profundamente seu filho . . .

A titulo de curiosidade, e para apresentarmos outro rasgo do caracter im-

petuoso de Napoleão, nas suas relações com o bello sexo, diremos como se cflec-

tuou o seu. enlace com a filha dos Césares.
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Faila ainda um historiador de Napoleão, o senhor de ISorvins:

«O divorcio de Napoleão causou um profundo ahalo em todas cortes da

Europa. O imperador, depois de ter pensado em tomar por esposa uma prin-

ceza de Saxe, fixou a sua escolha n'uma princcza russa. Alexandre pareceu

bastante lisongeado com o desejo de Napoleão, mas pediu algum tempo, por

causa da extrema juventude da gran-duqueza Anna, sua irmã, em quem Na-

poleão linha pensado. O imperador não julgou que a politica, que era a única

reguladora da sua conducta n'esta questão, lhe permittisse esperar.

«A 3 de março, o príncipe de Neufchátel, encarregado de pedir a mão

da archi-duqueza Maria Luiza, chegou a Vienna. Francisco ii recebeu com pra-

zer a proposta que lhe foi feita de dar sua filha ao imperador Napoleão. Ali,

o príncipe de Neufchátel, desposou solemnemente, em nome do seu soberano,

a filha do imperador Francisco. Dois dias depois, esta princeza deixou Vienna,

acompanhada de mais de trezentas pessoas, entre as quaes se contavam muitos

altos dignatarios do império da Áustria, doze damas do palácio, doze camaris-

tas, etc. etc.

«Uma vasta tenda, dividida em três salões, destinados um para a Áus-

tria, outro para a França e o do meio declarado neutral, fora construída com

uma promptidão e magnificência extraordinária, entre Braunau e Altheim. A

rainha de Nápoles, rodeiada de um séquito numeroso, fora enviada por Napo-

leão para receber a princeza das mãos da sua familia. A entrega fez-se em pre-

sença das duas cortes, com uma pompa de que o próprio Napoleão tivera o cui-

dado de dictar o ceremonial. O enxoval era um verdadeiro milagre da indus-

tria parisiense, que snb o nome de moda, constitue o império da dominação

franceza em todo o mundo.

«Depois da ceremonia, Maria Luiza partiu para Braunau, onde tomou o ti-

tulo de imperatriz dos francezes, e não viu em torno d'ella senão a casa que

Napoleão lhe tinha organisado. A princeza encontrava na estrada, cada noite,

uma carta de seu esposo. A 29 poz-se a caminho para Compiégne, onde resi-

dia o imperador, rodeado dos príncipes da familia imperial, e de uma corte bri-

lhantíssima. Napoleão tinha-.se occupado do ceremonial para a entrevista, mar-

cada por elle próprio para o dia seguinte.

«D'esta vez, porém, a etiqueta cedeu o passo á sua impaciência c o le-

gislador passou por cima da sua própria lei. Em logar de esperar pelo dia se-

guinte e de se enconlrar com a imperalris na (jvande lenda do meio. onde a

prúiceza devia inclinar-se para se ajoelhar, e a imperador levanlal-a, ahra-

çal-a e seníar-se ao lado d'ella, Napoleão sahiu furtivamente do palácio, acom-

panhado do rei de Nápoles, n'um simples caleche sem lacaios. Vestido com o

redingote pardo de Wagram, coUocou-se de embuscada por causa da chuva,

debaixo do pórtico de uma pequena egreja, para lá de Soissons, na aldeia de

Courcelles, onde a imperatriz devia mudar de cavallos. Apenas cila chegou,

Napoleão entrou bruscamente na carroagem, e no dia seguinte fez servir o al-

moço junto do leito da imperatriz.

«Foi assim que se passou a enirerisla de Compirip^e, chamada a sur-

preza de Courcelles. -i)
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Esfe rasgo do temperamento impetuoso do imperador está de accordo com

o (|iie lhe altribuem as Memorias secretas.

E damos por finda a historia dos amores de Napoleão Bonaparte, que

contámos unicamente para dar aos leitores uma ideia do estado dos costumes

no tempo do primeiro império.

Esses costumes achavam-se por essa épocha n'um estado de relaxamento,

visinho da mais desenfreada licença. O militarismo triumphante dictava por

toda a parte as leis da guerra, e dava o exemplo da completa abstenção da mo-

ralidade.

Os exércitos francezes soh as ordens de Napoleão, ou dos seus generaes,

fizeram de todos os povos invadidos o theatro da mais espantosa libertinagem.
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M 1810 o numero de prostituías em Paris ascendia a 18:000,

comprehendendo n'esta cifra as mulheres amancebadas. Na Hes-

taurafão subiu a 20:000, que proporcionavam á policia um
rendimento de 1.')0:000 francos. Depois da revolução de 1830,

o numero de iO:000 fui extraordinariamente augmentado.

No emtanto, segundo Parent-Duchàtelet, n'aquel!a i^pocha não havia muito

mais de 3:000 matriculadas e com livrete. E muito provável que o magistrado

não contasse as amancebadas, as costureiras e as demais operarias. Em todo

o caso, este numero para uma capitai, que n'esse anno tinha novecentos mil

habitantes, era muito inferior ao das prostitutas de Londres. Na grande me-

trópole ingleza, existiam 7-3:000 prostitutas sobre uma população de um milhão

e oitocentas mil almas

!

E deixemos declamar os graves lilhos de Albion ! A prostituição ingleza

teve sempre um caracter mais vil e repugnante do que a de outra qualquer

nação. Mais adiante sondaremos esta chaga.

Parece-nos ocioso dizer aqui que as prostitutas estabelecidas em Paris

não eram todas da capital. E o que succede em todas as grandes cidades. Ura

grande numero d'ellas accudiam aquelle vasto foco de corrupção das províncias,

e até mesmo do extrangeiro.

Consultando novamente a estatística do já citado Parent-Duchàtclet, ve-

mos que sobre as 12:707 mulheres inscriptas em Paris desde 16 de abril de
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1816, époclia em que se lez um reccnscameiílo iDeretncio, ale Jl de abril de

1831, quer dizer, durante quinze annos, havia entre ellas

:

18 americanas;

II africanas;

2 asiáticas

;

45! europeias, exírangeiras á França
;

200 dos diversos departamentos do reino.

Entre as iol europeias e.vtrangeiras, havia:

21 inglezas;

34 allemãs, d'além-Rlieno, havendo também entre ellas 16 austríacas;

'161 belgas;

1 í hespanholas

;

33 hollandezas;

oO italianas;

38 prussianas;

2 russas;

22 saboyanas

;

1 sueca

:

oO suissas;

2 turcas

;

6 polacas

;

I portugueza.

Muitas das observayòes que vamos reproduzir são extrahidas do livro

Les Filies puhliques de Paris, pelo commissario de policia Beraud. Precisamos

dizer aos nossos leitores que essas observavões se referem ao anno de 1839,

épocha em que escrevia este funccionario.

As prostitutas nascidas cm Paris provêem quasi todas da classe operaria.

Raro é virem de uma classse mais elevada, exactamente ao invez do que suc-

cedia n'outros tempos.

De resto, a quarta parte das rameiras costuma ser constituída de filhas

naturaes ou engeitadas, que quasi sempre teem vivido muito irregularmente

antes de se fazerem inscrever no registro da policia e de receberem o seu li-

vrete.

Outra causa d'esta desgraça é a preguiça: e outra, a mais frequente

ainda, é o desejo dos prazeres, dos divertimentos e do lu\o.

E preciso contarmos também com outro factor bciii terrível — a miséria,

que foi sempre a causa mais activa c mais fecunda da prostituição. Ha um
grande numero de raparigas abandonadas pelas fainilias, sem parentes nem
amigos, que se vêem obrigadas a |)rostiluir-se para não morrerem litteralmente

de fome.

Parent-Duchatclet cita uma d'estas infelizes, (|ue quando tomou a reso-

lução de ir inscrever-se no regisiro da policia, não liniia provado um bocado

de pão havia trez dias!. . .

A má condueta dos pães c os maus exemplos de toda a espécie são lam-

bem para muitas raparigas a causa elliciente do esquecimento dos seus deveres.
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Havia c ha ainda actualmente em Paris raparigas, que não podendo en-

contrar no trabalho os meios suflicientcs para occorrerem á subsistência de seus

pães, velhos e enfermos, fazem durante a noite o oITicio de prostitutas, para

procurarem o dinheiro que lhes falta.

Finalmente, algumas raparigas, mas em pequeno numero, são arrastadas

á libertinagem por uma necessidade irresistível dos sentidos.

O calor do clima e o ardor do sangue contribuem para desenvolver este

singularissimo temperamento.

«De resto, as prostitutas conhecem em geral a degradação do vil ofíicio

que exercem. Por isso só se dão a conhecer aos libertinos, evitando sempre

passar pelo que são. Tèem o sentimento do seu aviltamento.

Estas desgraçadas parecem muito sensíveis tanto ao bem como ao mal,

evitam cuidadosamente serem conhecidas pelos que lidaram com ellas antes do

seu aviltamento. Em regra, nunca perdem de todo o sentimento religioso,

que de vezes em quando vem illuminar-lhes as trevas da sua miserável exis-

tência. O pudor não foi também completamente obliterado, como se vé nos hos-

pitaes e nas casas de correcção.

A leviandade e a necessidade de movimento formam, com raras excepções,

o fundo do seu caracter. Quasi todas odeiam o trabalho, e passam cm folgue-

dos os intervallos de repouso que lhes deixa o exercício do seu repugnante of-

íicio. Raras são as que gostam da leitura.

Todas as prostitutas gostam de adoptar falsos nomes, sob os quaes es-

condem o verdadeiro. Ordinariamente são as suas companheiras de abjecção

que lhes põem uma alcunha. Gostam de comer e de beber, e adoram os licores,

(^ontrahem o habito de mentir, mas auxiliam-se reciprocamente. Ha muitas

que chegam a ficar sem roupa, para soccorrerem algumas antigas companhei-

ras desgraçadas e sem recursos.

Todas as prostitutas teem ordinariamente um amante particular, a quem

são muito fieis, escolhendo-os geralmente entre os caixeiros ou oíTiciaes de al-

faiate, tão numerosos em Paris. Não tiram vantagem alguma d'e.stes amantes,

e pelo contrario, chegam a sustenlal-os e a protegel-os em varias occasiões.

As prostituías exigem da dona da casa a entrada livre e gratuita dos

seus respectivos amantes, duas ou trez vezes por semana. Algumas pedem

também um dia na semana para sahirem a passeio em companhia d'elles.

A prostituição apresenta-se em Paris sob mil formas dillerentes. E pu-

blica ou clandestina, auctorisada em algumas partes e prohibida severamente

n'outras. Tudo depende da protecção (|ue se lhe concede, do favor que sabe

adquirir.

Não são por certo as mulheres, que se mostram audazmente na rua, pro-

vocando á libertinagem, as mais terríveis para a juventude. Ha casas em Pa-

ris, onde á primeira vista tudo é seductor, c onde o amor não é mais do que

uma especulação, que se exerce com uma arte admirável, srbretudo para com

o viajante extrangeiro.

Um d'estes desgraçados chega a Paris, sem relações, ou trazendo apenas

comsigo uma simples carta de rccommendação. Installa-se n'uma casa mobi-

UísTOWA DA Prostitdicão. Touo it—Folha 3'J.
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lada. O porteiro da casa eslá cm rcla(,'õe.s com umas senhoras (jiie lêem hos-

pedes ou mesa redonda, e (|ue dão reuniões. Indica eslas casas ao extrangeiro.

O pobre homem, seduzido pela descripção que lhe fazem, apresenla-se

á dona da casa, ijiie o cumuhi de cumprimentos e de attenções. Chegam os

convivas habituaes de um c de outro sexo. O nosso homem trava relações com

elles, comem juntos, e acha-se muito de propósito collocado ao lado de uma

dama, que parece estar só, occupando-se de todos em geral e de nenhum em

particular. •

Cada conviva trácia de se mostrar galante para com a sua dama. O nosso

novato não quer ticai' atraz, e a manobra põe-se em pratica d'este modo, du--,

rante muitos dias.

O extrangeiro está completamente seduzido; (|uer agradar á dama e con-

segue-o. Ella arrasta-o comsigo, e não o larga sem que o pobre do homem

esteja completamente arruinado.

Ha outros antros, onde a mesa é apenas um accessorio. O baile, os pra-

zeres e o jogo estão na primeira linha. Apparecem alli bellas Arraidas, que

empregam todos os seus encantos na arte dillieillima de prenderem os incautos,

e de se saberem render a tempo.

A victima illudida completamente julga-se feliz, mas os sacriíicios aug-

mentam, e o desgraç^-ado acaba por maldizer a sua triste sorte.

Finalmente encontram-se em Paris saiões, ricamente mobilados, ([ue com-

municam com pe(|uenos gabinetes, onde se podem fazer as mais doces confi-

dencias. E alli que bellas raparigas, seduzidas ou corrompidas pela dona da

casa, vão desempenhar os papeis de condessas, de marquezas, de viuvas in-

teressantes, de esposas abandonadas, de lilhas-fatnilias seduzidas por um li-

bertino, e que não se atrevendo a voltar para o domicilio paterno, por causa

da sua primeií^a falta commettem milhares de outivas.

Ha lambim raparigas inexperientes, altraliidas sob protexto de se lhes

proporcionar trabalho, mas com o fim real de se traficar com ellas.

Ha outro género de seducção. Nas Tullierias, no Palais-Koyal ou no bou-

levard dos Italianos, vè-se a miúdo uma sereia, sentada n'uma cadeira, com

os pés appoiados n'outra, c com uma terceira cadeira vaga ao lado. E um laço.

O homem senta-se ao pé d'ella, conversa um bocado, e a partida começa.

(Juando no theatro não se encontra logar, recorre-se á alinhadora, ou-

ireme, e esta, mediante uma espórtula quabjuer, vae conduzir o espectador a

um camarote, onde está uma senhora só. A mulher pcde-lhe mil desculpas.

Comedia! A dama e a alinhadora estavam de accordo . . .

A boa educação exige que nos intervallos se entre em conversação com

a pessoa a cujo lado se está. Acaba o espectáculo, a dama levanta-se, está só..

.

O cavalheiro oflerece-ibe o braço, ella acceita-o, fingindo uma leve resistência,

e elle acompanha-a a casa.. .

Os armaziMis de modas, ou alguns d'elles, p;do menos, apresentam tam-

bém grandes recur.sos aos amadores do género. Entra-sc alli para comprar uma

gravata, uma flor, qualquer ol)jecto, em summa. Se o preço convém, dá-se a

indicação da morada, e no dia seguinte, á hora combinada vedes entrar em
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vossa casa a mulher que com tanta amabilidade vos vendeu a gravata ou a

flor, e que vem oílerecer-vos. . . nutra llrtr!. . .

A prostituta é, salvo raras excepções, uma monstruosidade. Pode encon-

trar-se n'ella a belieza do seu sexo, mas o que não tem com toda a certeza, é

a sua sensibilidade, ou a sua delicadeza. Tem os sentidos embotados pelos ex-

cessos de todds os géneros... temo caracter azedo pela brutalidade dos homens,

a quem geralmente se entrega.

A sua linguagem provocadora é estupidamente licenciosa, não conhece o

amor, nunca o sentiu. Representa o papel de apaixonada, sem sentir o menor

desejo, e todas as suas ternuras são apenas mentiras.

E, no emtanto, a quantos não engíinam estas vis creaturas! Quantos não

são os que por cegueira ou por vaidade crêem na franqueza do seu aban-

dono !. . .

X libertinagem é uma [ebre dos sentidos, exaggerada até ao delírio. Ar-

rasta á prostituição, sem ser nem tãi) vil nem tão incurável como ella, mas

nem por isso os excessos da libertinagem deixam de causar grande numero de

desgraças deploráveis.

Apesar d'isso ha uma ditíerença. >'enhuma mulher se redime do estado

abjecto em que cahiu em consequência da prostituição, ao passo que ha exem-

plos de que, á força de sábios conselhos, um resto de pudor e algumas ideias

piedosas, tiniiam feito voltar algumas mulheres libertinas ao caminho do bem.

A libertinagem é commum a certas pessoas de um e outro sexo, mas

este vicio na mulher, é mais vil, baixo e sórdido que no homem, porque se

desenvolve por meio de um manejo quasi sempre torpe, empregado por uma

mulher para enlaçar o homem, que deseja explorar em proveito das suas in-

clinações, dos seus mais loucos caprichos : primeiramente a orgia, depois a lu-

bricidade. Taes são os auxiliares de uma mulher libertina.

E é no meio d'estes prazeres, falsos pelos seus excessos, que um homem
se embrutece, degrada c arruina. Inia vez enervado, corapraz-se n'uma des-

ordem que pôde consuzii-o ao cadafalso ou ás galés, a não ser que o aniijuil-

lamerito total das suas forças o preserve de uma sorte tão deplorável, p<ir meio

de uma morte prematura.

Os homens são geralmente lallamin os que sustentam as mulheres que

SC prestam a todos os excessos da libertinagem: mas, se ha alguns que fazem

d'este vicio uma especulação toda em seu proveito, na maior parte são rapazes

cheios de dividas, já aviltados na opinião publica, e que, como ultimo recurso

SC põem ao serviço de uma veliia libertina, cujo amor próprio a cega, c cuja

imaginação novellesca se compraz em sonhar uma primavera eterna. Por isso

paga as homenagens. . . que mantéem a sua doce illusão.

A velha libertina é uma louca, e os rapazes seus amantes uns mise-

ráveis, que perderam a estima ile si próprios, e que calcaram aos pés todos os

sentimentos honestos. A sua juventude, manchada e esgotada por uma cohabi-

tação asquerosa, deixa-os bem depressa entregues a todas as necessidades e a

toda a espécie de privações instigadoras do crime, até que emfim, como sue-
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cede á maior parte dos libertinos, o drama da sua vida licenciosa vae ter por

desenlace o tribunal.

Já o dissemos e repefimol-o agora : a mulher dada á libertinagem

não é o mesmo que a prostituta.

Apesar da avareza dominar as inclinações da primeira, fica, não obstante,

sob o império dos seus sentidos. Nada ha delicado, é certo, nas emoções que

experimenta e communica; são devidas a um instineto de brutal exaltação,

mas são sensações reaes, nunca simuladas, como succede ás mulheres dedi-

cadas á prostituição.

Por outro lado, as que se entregam á libertinagem não provocam indif-

ferentenienle todas as classes de pessoas. Não alardeiam a sua infâmia, como

as prostitutas, o que lhes deixa conceber a esperança de que as suas loucuras

serão ignoradas pelo mundo: o que é, cm ultima analyse, um caminho aberto

ao arrependimento.

É muito raro, porém, seguirem este rumo. .

A libertinagem enerva, embrutece tanto os homens como as mulheres,

causa infallivelmenle enfermidades e dores terríveis; por isso as mulheres li-

bertinas que não succumbem ao vicio, vêem aííastar-se desdenhosamente as suas

viclimas. A miséria acompanha-as desde a mocidade, e chegam por um declive

rápido até ao ultimo grau da prostituição.

Guando falíamos do galanteio, não nos referimos a essa delicadeza pró-

pria da mocidade, que se rellecte nas relações dos dois sexos, mas sim ao que,

por abuso da palavra, quer dizer os costumes das corfezãs, que vendem a peso

d'ouro os seus encantos e os seus favores.

Estas cortezãs frequentam os passeios públicos, fazem gala de um luxo

desenfreado, insultam a modéstia de nossas esposas e de nossas filhas, e tra-

ctam apenas de arruinar os homens fracos e imprudentes, que arrastados por

ellas comprometteni o seu futuro, a sua fortuna, a honra e a tranquillidade de

suas famílias.

De todas as mulheres que traficam com os seus encantos, a cortezã é a

mais perigosa. Nunca se está bem precavido contra ella, porque muitas vezes

reúne aos seus atlraclivos pessoaes os da educação mais briliianle e variada.

A musica, o canto, a dansa, uma conversação delicada, um encanto sin-

gular, um abandono excitante, taes são os meios de que dispõe para deslum-

brar os que se approximam d'ella.

Nada ha que possa comparar-se-lhe. Toma todas as formas para se iden-

tificar com o caracter e com as alíeições do homem de quem se apossa como

uma sangue-suga.

Recorre á mais afiectada sensibilidade, ás lagrimas, aos ciúmes e á có-

lera para apertar cada vez mais as cadeias do seu escravo. Feliz d'aquelle que

só conserva um dia tão vergonhosas cadeias !

Feliz d'aquclle, cuja razão illuminada pela experiência, se converte n'um

seguro preservativo contra o poder das mulheres (/alanies I Taes mulheres po-

dem comparar-se com um d'esses meteoros luminosos, que brilham apenas um
instante.
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Não é raro ver estas corlezãs, l<ão bellas na sua juventude, com tantos

attractivos e adornos, entregues ás mais infames orgias, d'onde descem mais

(arde aos bordeis immundos das ruas mais torpes, para se entregarem com todo

o desenfreamento á prostituição ! . .

.

Estas Iransicfôes progressivas são por assim dizer inevitáveis, e é justo,

porque a felicidade com que se inebria a mullicr galante, os prazeres de que

participa e as lioinenagens de que é cercada a cada momento, seriam uni exem-

plo extremamente pernicioso para o bello sexo, se graças a Deus o triumpho do

vicio não fosÀC de curla duração. A queda é rápida, e é isto a única salvaguarda

dos costumes ate nos tempos mais corrompidos.

As mulheres honradas tè:m por si esta doce consolação. Fortifica-as a

virtude pela estima e pela consideração que o amor lhes soube inspirar, e não

podem invejar o triumpho escandaloso de um momento, pago pela infâmia e

pela miséria, que são o supplicio não interrompido do resto da miserável exis-

tência das cortezãs.

^'a linguagem administrativa, entende-se por prosliiulas, as desgra-

çadas que por seu estado de miséria e de abjecção, pela preguiça, gula, e

amor ao vicio se põem á mercê das donas de casas de libertinagem, que se

apressam a fazel-as inscrever no registro da policia, fazendo-lhes adiantamen-

tos pecuniários, com a esperança bem fundada de que eslas viclimas do .seu

trafico jamais conseguirão pagar a sua divida, ainda, quando mesmo por acaso,

desejem voltar ao caminho do bem.

As prostitutas são ordinariamente jovens, frescas, bonitas, estão sujeitas

a uma aprendizagem da prostituição, durante a qual não lêem direito a nenhuma
paga fixa, e emquanto pernnnecem na categoria de prostitutas supranumerá-

rias, são alojadas, alimentadas e vestidas pela dona da casa, a qual receb-' em
proveito seu o productd das complacências d'estas desgraçadas com os frequen-

tadores do bordel.

A prostituta não pôde receber, segundo os regulamentos especiaes das

ditas casas, senão os presentes ou gratificações que lhe querem dar. Por i.sso

fazem muitas vezes exforços incríveis para satisfazerem as exigências de cer-

tos homens. Vergonha eterna! A quantas humilhações não estão sujeitas eslas

desgraçadas! Só esta ideia devia ser sullieiente para deter as infelizes á beira

do abysmo 1

As economias que d'este modo conseguem reunir algumas prostitutas

servem-lhcs para comprar roupa branca, vestidos, e tudo quanto pôde auxi-

lial-as para sabirem desta classe, e entrarem na dos números ou bilhetes. No-
le-se que estamos fatiando das prostitutas de Paris, no periodo que vae de 1810

a 1834.

Actualmente não ha estes usos, nem estas eathegorias.

As donas de casa tcem naturalmente interesse em prolongar aquelle tempo

de aprendizagem, e por isso recusam-se a fornecer-lhes os meios de sabirem

d'elle. Assim, excitam as desgraçadas a toda a espécie de despezas, ao uso

dos licores, das goloseimas, dos vinhos caros, etc, o que precisa de adianta-
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mentos consideráveis, cobertos somente em parle peio dinheiro recebido de

tVira parte do preço da casa.

As raparigas, naturalmente gulosas, raras vezes recusam estas provo-

cações, habilmente feitas, do que resulta lalaimcnte o augmenio da sua conta,

e a submissão indefinida ás exigências interessadas da dona da casa.

A prostituta de numero, ou propriamente dita, está como a outra n'ama

casa de que depende. Ambas aili eslao alojadas, ambas alli comem, e a única

dilFcrença que existe nas suas posições respectivas c que a de numero paga

uma pensão á dona da casa.

O preço do seu vestuário é fixo, assim como o do alojamento e da co-

mida. E segundo este ajuste sempre convencional, reparte com a dona da casa,

os proventos da prostituição.

Se por um lado a condição da de numero parece preferível á outra, por

isso que pôde fazer economias, emquanto que a segunda não: por out.''o, a po-

sição da primeira é mais diílicil, visto que a segunda vive sem cuidados, ao

passo que ella tem de occupar-se das suas necessidades quotidianas, e chega

á miséria, se não tiver fVeguezes.

Já coniámos as tribulações abjectas das prostitutas supranumerárias, mas

mais desgraçadas são ainda as de numero, que não teem freguezes, ou que os

teem raras vezes.

Vão-lhe augmenlando as despezas, cresce a divida, a dona da casa não

as deixa em paz nem em socego, até ao ponto de lhes tornar a vida insup-

porlavel.

As prostitutas de numero e as da calhegoria precedente são em geral

creadas ou amas sem coliocação, operarias sem trabalho, filhas maltiacta-

das por seus pacs, que não podem vigial-as, nem mesmo dar-lhes o necessá-

rio para v#er, e que as obrigam por assim dizer a abandonar o tecto da famí-

lia e a atirarem-se ao abysmo da prostituição, cujas apparencias seduzem a jo-

ven indigente e inexperiente, movida em primciío logar por uma necessidade

imperiosa, e dominada depois pelo desejo de um falso luxo que fascina e des-

lumbra os olhos.

Vem uma enfermidade (|ue lhes altera a frescura, que lhes destroc os en-

cantos, objecto da exploração das donas das casas de prostituição. Succcde,

pois, que a victima é expulsa ignominiosamente d'ellas, quasi núa, sem um
real, exposta a todos os horrores da miséria, e o que é [)eior, indigna da com-

paixão que podia iii3|)irar, quando a sua miséria estava exempla de inifiurcza !

A prostituta de livrete é outra e.tpceie, diílerente das supranumerárias e

das de numero, p] livre: pôde viver onde bem lhe parecer, comtanlo que se

apresente com regularidade á visita dos médicos, no tempo marcado pelos re-

gulamentos.

Tara se as.segurar da exactidão destas prostitutas, no interesse da saúde

publica, a administração entrega a cada uma d'cllas um livrete numerado, onde

estão inscriptos os seus nomes c appellidos, assim como a époclia de cada vi-

sita dos médicos.

Ilepois, por meio de um signal adoptado e collocado na columna destinada
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á revista, com a data da visita, os empregados reconhecem quantos dias pas-

saram desde que a rapariga compareceu na sua presença, e bem assim o seu

estado de saúde.

O livrete é renovado todos os annos.

A maioria d'esta classe de prostitutas vem da classe operaria.

Primeiramente, entregam-se á prostituição clandestina, depois do seu

trabalho diário, ou em casas de passe, ou nas tabernas, ou em qualíjuer outro

sitio. No interesse, porém, da saúde publica, os agentes da auctoridade sub-

mettem-nas á visita dos médicos, e obrigam-nas depois a inscrever-se como

prostitutas publicas, quando tenham sido surpreh«ndidas muitas vezes em fla-

grante delicio.

A prostituta, chamemos-lhe isolada, pode, se quizer, entrar n'uma casa

publica, se fôr para isso apresentar o seu livrete na repartição da policia.

Desde aquelle momento, fica comprehendida na cathegoria das de nu-

mero, e quando deseja voltar ao primitivo estado, vae novamente pedir um li-

vrete á policia.

As prostitutas d'esta classe teem algumas vezes um quarto mobilado,

porque encontram, embora temporariamente, alguém que as sustente. Muitas

d'ellas vivem mesmo com a sua familia, ignorando os parentes o estado de

aviltamento em que vivem estas desgraçadas, que no maior numero de casos

costumam pertencer á classe operaria, sendo-liies fácil de resto ensinar seus

pães, porque saem de casa pela manhã para se dirigirem ás suas ollicinas, e

não regressam senão a horas avançadas da noite, quando o resto da familia

está adormecida.

As prostitutas isoladas ou independentes altluem das oito ás nove da

noite nas proximidades das casas de que dispõem para as suas entrevistas, e

fazem signaes aos transeuntes que as seguem. A maior parte d'ellas installam-

se em quartos mobilados, e é entre estas que se encontram essas miseráveis,

que não tendo de creaturas humanas senão o invólucro gasto e repugnante,

formam o quadro mais asqueroso que pôde offerecer a natureza na sua degra-

dação rápida e na sua precoce decrepitude.

Ha ainda outra classe, é a jirostituta isolada ou de livrete, mas de ap-

parencia modesta. A' primeira vista, nas ruas, nas praças, e nos passeios, não

se distingue da mulher honrada. Tem uns modos decentes, uma linguagem

discreta, e nunca deixa cahir a mascara sem" se assegurar bem das intenções

do seu interlocutor. Se se faz seguir pela sua figura elegante ou por um olhar

lançado habilmente ao homem que deseja attrahir, vae seguindo o seu cami-

nho de olhos baixos e de apparencia modesta. Nada denuncia a sua vida des-

regrada.

Pára á porta de sua casa, ordinariamente de bom aspecto, e alli espera

o sujeito, explicando-se claramente com elle. Se lhe convém o ajuste, apres-

sa-se a introduzil-o n'uma casa elegante e luxuosa, onde elle não encontra

ordinariamente senão a dona da casa.

Paliaremos mais adiante d'estas casas, ao tractarmos da divisão dos lu-

gares em que se exerce a prostituição.
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Poderia á primeira vista suppor-se que esta ultima classe de prostitutas

encontram menos espinhos na sua carreira que as outras. Engano! A sua exis-

tência, como a de todas as suas companheiras, é um curso nunca interrompido

de desgraças. Estão sujeitas ao mau humor e caprichos das donas da casa em
que trabalham, assim como aos maus tractos de alguns homens. Estão sujei-

tas ás enfermidades vergonho.sas, os seus encantos desapparecem ao cabo de

algum tempo, e ficam sofírendo as mais vis humilhações, escorregando rapi-

damente pelo declive da prostituição, até ao ponto cm que a velhice as

surprehende, a maior parte d'ellas já na via publica, tendo descido o ultimo

degrau da infâmia!

A medianeira, ou a procuradora, a entremeti.euse, como se diz em Pa-

ris, é a proxeneta da prostituição.

A que desempenha este papel infame é mil vezes mais culpada que as

prostitutas. Sem as suas promessas, sem os seus allagos, sem as suas doces

mentiras, quantas d'estas desgraçadas teriam uma vida regular na sociedade,

cercadas do amor das respectivas famílias, da aHeição dos seus similhantes e

da estima geral

!

Mas como hão de estas infelizes subtrahir-se aos manejos astutos de uma
dVssas vis mulheres !. . .

As suas astúcias reproduzem-se debaixo de tantas f(5rmas, sabem dar-

Ihes um colorido tão seductor ! Preciso seria ser-se dolada de uma virtude ex-

tremamente solida para resistir constantemente aos seus hábeis assaltos, e des-

graçadamente as pobres raparigas a quem ellas se dirigem não tardam muito

a descobrir-lhes os seus pontos fracos! Umas vezes é uma situação precária,

visinha da indigência, outras a ambição de viverem uma existência superior

á da classe em que nasceram ...

A entremetteuse apparece na cidade, nos campos, nos passeios, nas egre-

jas, nos theatros, nos concertos, encontra-se sempre ao lado da rapariga re-

cem-chegada a Paris, ofíerece-lhe os seus serviços, arrasta-a a sua casa, cer-

ca-a de laços e de armadilhas, sempre com o fim único de a perder em seu

proveito.

Sob o pretexto de vender artigos de toucador, a preço muito inferior ao

corrente, introduz-sc nos armazéns, nas ofTicinas, nas casas particulares. Aiíi

examina a sua presa, devora-a com o olhar, e desgraçada da inexperiente don-

zella, (|ue lhe convenha! Não ha astúcia a (|ue não recorra para sacrificar a sua

victima! . . .

Se a jovcn lhe designa um objecto ([ue é do seu agrado, e lhe otterece

uma i|uantin (|ual(|uer, a pérfida não se apressa a fechar o contracto. Procura

fallar-lhe cm particular, acaba por attrahil-a ao seu antro, e n'esse caso, ai d'ella!

toda a esperança de salvação é perdida para a pobre inexperiente! A sua perda

c fatal, cedo ou tarde !

Eis um cxem|)lo, escolhiilo entre mil dos que essa funesta espécie ih- mu-

lheres empregam para realisarcm o seu fim abominável :

Um freguez, homem de cdade madura, aprcsentou-se como por acaso em
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casa de uma vendedora de objectos de loucador, na occasião em que eslava

alli uma rapariga.

Ao ver uma terceira pessoa, o iiomem confundiu-se em desculpas e fin-

giu querer retirar-se para não incommodar.

Informou-se da saúde da dona da casa, e a conversação depois d'este

preludio não tardou a travar-sc nos seguintes termos:

— «Então o senhor retira-se!»

— «Sim, minha senhora, eu não desejo incommodar, e voltarei por aqui

outro dia.»

— «Não, não incomraoda... Queira sentar-se aqui n'esta cadeira...»

— «Mas, minha senhora...»

— «Ora que ideia! Um homem como o senhor não incommoda nunca!»

— «Obrigado, minha senhora. Confunde-me tanta amabilidade...»

—«Ha muito tempo que não tonho o prazer de o ver por esta sua casa!...»

— «E verdade, mas apesar d'isso, nunca a esqueço, minha senhora. . .»

— «Pois não se eomprehende muito bem como tem coragem para nãoap-

parecer por aqui mais a miúdo!. . .

»

— «Os negócios, minha querida senhora. . . os negócios!. . .»

— «Ora adeus! Os negócios!. . . O senhor c um ingrato!»

— «Oh, minha senhora! Por quem é!...»

—«Um ingrato, sim, não retiro a expressão! i'ois não sabe que o apre-

cio tanto! Verdade seja que o senhor tudo merece!. . .»

— «Não me queira envergonhar, minha senhora!. . .»

—«Bem sabe que estou ao facto dos seus rasgos de philanlropia, tanto

a favor dos seus parentes, como dos extranhos. . .

»

— «Não faço senão o meu dever. . .

»

— «O seu dever! E quantos o imitam, diga! Ainda ha pouco essa sub-

scripção para as victimas d'aquelle pavoro.so incêndio. . .»

—«Não me queira envergonhar, minha querida senhora! Eu. . .»

— «.Modesto! Pensa que não sei apreciar o seu bom coração? ! E aquella

pobre rapariga tão indignamente enganada pelo amante, repellida pela familia,

e mergulhada na mais espantosa miséria, quem a tirou do abysmo? Diga! Não

foi o senhor? E não só a protegeu, mas até lhe poz um estabelecimento, dan-

do-lhe todos os meios de reconquistar uma invejável posição social.»

—«Cedi a um sentimento de compaixão, de que não julgava ter ensejo

de me arrepender; mas esqueçamos tudo isto, peço-lh'o, e não me falle, minha

querida senhora, no bem que fiz a ingratos!. . .»

— «O que não faria o senhor uma rapariga bella e virtuosa, que soubesse

comprehender a ventura das suas relações com um homem honrado?. . .»

— «Apesar da minha triste experiência, talvez ainda fosse bastante fraco

para me interessar por ella ! . . .

»

—<E faria muito bem ! . . . »

— «Acha?. . .

»

--«Ora, eu bem o conheço!. . . »

— i'E possível- . . »
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— « Ora se é I . . .

»

— «E pôde ser que tornasse a ser enganado I Oli, c uma ideia que me

desespera, tanto mais que eu nunca na minha vida enganei pessoa alguma !...i:

— «i\ão receie, meu amigo ! . . .

»

— «Estou escaldado, minha querida senhora !. . .»

— «Deixe lál Ainda se encontram raparigas de sãos princípios e de bons

e elevados sentimentos ! . . .

»

—«Ah, se eu encontrasse alguma assim !»

— «E se a houvesse ?!...»

—«Como! Falia serio, n)inha querida senhora?...»

— «Fallo! Supponha que ha uma rapariga, de bons sentimentos, que o

sabe apreciar com justiça, e que sympathisa com o seu caracter, com as suas

inclinações e com os seus costumes ! . . .

»

—«O que ahi vae, minha querida íenhora! Mas isso então seria encon-

trar o paraiso na terra ! . . .

»

—«E depois?. . .

»

—«Uma menina, como a senhora sabe descrevel-a, seria para mim o

mais ditoso dos achados, consagraria a vida inteira á sua felicidade, não teria

um desejo, sem que o visse immediatamente rcalisado, e se tivesse a certeza

de que a gratidão d'essa mulher pagava todos os meus sacrifícios, seria deve-

ras feliz ! . . .

»

Durante este dialogo, apparentemente sem pretensões, como se ambos os

interlocutores estivessem a sós, a imaginação da rapariga trabalhava sem des-

canço.

Exaltava-se com as miragens de um porvir brilhante; não se lembrava

que a edade d'aquelle homem era muito difíerente da sua. Impressionada pelos

elogios da proxeneta, não pensava senão na sorte digna de inveja, que lhe

proporcionaria o amor e os benefícios do generoso e desinteressado bemfeitor...

O coração pulava-lhe dentro do peito, impellido pelo receio e pelo desejo,

e depois das ultimas palavras do velho libertino, se a tanto se atrevesse, ter-

Ihe-hia dito

:

—«Sou eu a mulher que o senhor procura ! Amal-o-hei com delirio, e

tudo farei para lhe agradar !. . .»

A pobre rapariga só despertou das suas reflexões, ao ruido que fez o ve-

lho, quando se levantou para se despedir.

A dona do armazém de modas fez-lhe prometter que d'ahi em diante ha-

via de ser mais assiduo nas suas visitas.

Elle assim o prometteu, desculpando a sua ausência com varias razões.

Morava longe, ia diversas vezes para o campo, tinha muito que fazer, etc, etc.

Foi-se embora, deixando á rapariga a esperança de que talvez não tar-

dasse a voltar.

Apenas elle partiu, a e.nlremelleuse começou a fazer o elogio da fortuna

(raiiuelle homem, da sua generosa bondade. Desenrolou pela segunda vez o

(juadro illusorio da felicidade que esperava a mulher por elle escolhida, e de-

pois por urna transição súbita, passando de iom solcmne ao adocicado, pegou
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n'uma das mãos da pobre rapariga, apertou-a entre as suas, e sorrindo-se

agradavelmente disse-lhe

:

— *Não sei o que isto é, mas o coração diz-me que a menina hade vir

a ser a mulher escolhida pelo amor d'este excellente amigo.»

— «Eu, minha senhora?!»

— «A menina sim!»
— «Ah!. . .»

— «E se assim succeder, por feliz me darei de ter sido a causa da sua

fortuna e da sua felicidade. Olhe, eu não sou rica, mas se fosse preciso isso,

daria o que tenho de mais precioso, para que a minha amiga conseguisse o

que lauto do coração lhe desejo ! . . .»

— «Oh! obrigada, obrigada, minha senhora!. . .»

— «Sim digo-lhe isto do fundo d'alma, certa como estou de que a me-

nina me havia de recompensar um dial. . .»

— «Oh ! decerto ! decerto ! . . .

»

>— «A menina é muito boa também. . .

»

— «Minha senhora, por quem é ! . . .

»

— «Olhe, não conheço ninguém mais digno de tanta ventura!»

Em presença d'este novo ataque, a pobre joven fascinada, deslumbrada,

fora de si, não sabia onde estava, nem o que dizia !

Tremia de inquietação, chorava de alegria. . . A entrenietleuse havia con-

seguido o seu fim, e via a sua victima luctando em vão contra as suas sedu-

cções. Sorriu-se ao notar as ultimas repugnancias do pudor, e por fim, arran-

cou- lhe a confissão da sua derrota. . . Estava vencida e bem vencida.

Foi-se embora, depois de ter acceitado uma entrevista para o dia se-

guinte.

Soou a hora fatal!. . . A que ainda hontem era a esperança da familia,

corre para a sua perda com a cabeça cheia das brilhantes mentiras com que a

allucinaram . . .

As raparigas, que caem em laços como estes, teem ainda alguma espe-

rança de salvação quando lhes resta um sentimento de pudor, e um desejo da

estima do próximo.

A mulher, que desde o anoitecer até ás onze da noite se conserva immo-

vel diante de uma poria, ou passeia demoradamente por alli perto, quem é ?

E a marcheuse.

O leitor deve recordar-se que liie estamos apresentando as prostitutas

francezas, em todas as suas curiosas variedades, até 1830 ou 1840. Hoje os

costumes são outros, e as marcheuses passaram a ter outra denominação. Ha

um capitulo especial para a prostituição de Paris contemporâneo.

A marcheuse é a velha prostituta aposentada. Anda decentemente vestida.

Que faz? Chama em voz baixa os transeuntes, convida-os a entrar na casa a

que pertence, e onde, segundo ella annuncia, encontrará, promptas para o ser-

virem muitas raparigas bonitas e agradáveis, a saber— (jnseltes, camponezas,

meninas de boas famílias, artistas, cómicas, cada qual mais bella e appetilosa!
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Eis o que essa mulher annuncia, e se vé os seus oíTerecimentos acolhi-

dos com indilTereriça, leva a ousadia ao ponto de segurar os homens pelo braço,

no interesse da sua missão.

Estas mulheres, como se vè, são o annuncio amhulante da casa publica.

O êxito d'esscs estabelecimentos repugnantes depende muitas vezes dos seus

reclames.

Por isso mesmo, são muito estimadas, e diremos mesmo, chegam a ser

temidas pelas próprias donas de casa.

Nos estabelecimentos de primeira ordem, ha ordinariamente muitas mar-

cheiíses, cujo principal encargo é passear as prostitutas pela visinliançae pelos

bouleoards, com ordem de as porem bem em evidencia nos sitios mais fre-

quentados.

Muitas vezes estes passeios são dirigidos pelas próprias donas de casa,

mas isto succedc apenas nas casas de segunda ordem.

A marcheuse é quasi sempre a que faz as compras ás prostitutas da casa

em (|ue está empregada, e por isto mesmo é outra sanguc-suga, que previne

todos os caprichos das desgraçadas, para lhes devorar as economias e mantel-as

n'um estado de miséria, que eternise a sua dependência sob o jugo de uma
dona de casa tão ávida como intraclavel.

Paliemos agora de outra prostituta.

E a que mais baixo caliiu no tremedal da abjecção. Inspiraria para logo

o asco e a repugnância, por fraca e tibia que fosse a luz a que podesse ser

vista, mas ella procura sempre as trevas, e como as aves nocturnas, só di-

vaga nos logares mais obscuros e tenebrosos, por conseguinte os mais isolados.

Encontra-se nas ruínas, por entre as pedras destinadas a edificações, e alli arma

a sua teia ao desgraçado que se aventura por taes sitios.

Ataca-o n'esses logares isolados, mancha-o com o seu contacto immundo,

e agarra-se materialmente a elle, até que cede ás suas provocações ou lhe dá

uma esmolla. E a pierreuse.

Algumas vezes esla desgraçada, sustentada por ladrões, dos quaes é a

emissária, rouba o transeunte que lhe cáe nas mãos, e que por feliz deve jul-

gar-se, se se livra d'ella, a troco do relógio e da bolsa, ou de qualquer outro

objecto de valor.

Muitas d'estas mulheres foram apanhadas em varias rusgas da policia.

Algumas tinham mais de sessenta annos, e eram horríveis, tendo na physio-

nomia um não sei qué de sinistro. Interrogadas, não davam respostas catbego-

ricas, tinham a voz rouca, cheiravam mal, finalmente parecia incrível que se-

res Ião degradados |)ertencessem á espécie humana, a lai ponto a immoralidade

lhes havia decomposto e degradado o organismo.

Custa a crer que homens novos, bonitos, sãos de corpo, tenham coragem

para apertar nos braços taes creaturas feias, sujas, horrendas, exhalando do

corpo um fétido insupportavel ! . . .

Não obstante, ha muitos que se deixam arrastar jielas grosseiras solli-

cilaçôes d'essas infelizes!

Vamos apresentar um facto authcntico:
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«Uma noite, diz o commisario de policia Beraud, visitei os bairros mais

isolados da margem esquerda do Sena.

«Ao chegar á praça do palácio do Instituto, em frente da ponte das Ar-

tes, os meus agentes capturaram detraz dos leões que decoram a fonte uma

d'essas immundas creaturas, que fora encontrada em flagrante delicto com um
rapaz de dezenove annos, bem vestido e de agradável aspecto . . .

«A sereia tinha mais de sessenta annos, e vestia miseravelmente uns

pobres andrajos, cheios de nódoas e todos esfarrapados.

«Em poucas palavras, aquella velha fúria, magra e descarnada, com os

olhos inflammados e lacrymosos, sem dentes, era horrível e asquero.sa!. . .

«Tive a ingenuidade de me compadecer do rapaz, mas querem vèr?

«Quando os fiz conduzir á estação próxima, contando com a vergonha

do libertino imberbe, ao vèr-se n'uma salla illuminada e defronte d'aqueile

monstro feminino, fiquei estupefacto ao vél-o primeiro sorrir com indilferença,

e em seguida conversar a sangue frio, e com um certo carinho até com aquella

immunda e repugnante pierreuse!

«Fique indignado e a tal ponto, que no primeiro momento desejei poder

applicar-lhc o art." 3:50 do Código Penal.

«Os seus papeis estavam em regra, e por isso, bem a meu pesar, tive

de o pòr em liberdade, não sem lhe haver previamente feito severas admoes-

tações, ás quaes respondeu balbuciando algumas desculpas.

«A mulher durante este tempo estava impassível, e pul-a á disposição

da auctoridade competente.»

As prostitutas soldadescas são as que geralmente rondam em volta dos

quartéis e dos corpos de guarda.

Continuamente á espreita, esperam o momento em que o soldado não

eslá de serviço para o arrastarem ás tabernas, para o acompanharem a passeio,

e até ás vezes para o campo.

Pertencem ordinariamente á escoria do povo, e sem educação nem prin-

cípios, são capazes de commetter os maiores excessos.

As soldadescas são, geralmente fatiando, creadas expulsas de muitas

casas, e que não encontram collocação por causa da sua má conducta. Vêem

também ás vezes das olficinas, são operarias preguiçosas dadas á gula e á li-

bertinagem.

Finalmente algumas cahem n'es(a deplorável categoria, depois de ha-

verem sido victimas da seducção dos militares nas cidades em que ha regi-

mentos aquarteliados.

Fogem aos pães para seguirem os amantes a Paris, e são quasi sempre

abandonadas pelos seus sediidores.

Primeiro, o despeito e o desespero, e em seguida a miséria obrigam-nas

a entregarem-se á mais vil das prostituições. Estas mulheres estragam quasi

sempre a saúde dos soldados com pouco tempo de pratica, os quaes para con-

seguirem pt-azeres fáceis e pouco despendiosos, arrostam os resultados das suas

relações com creaturas de uma vida tão irregular, na sua maior parte ataca-

das de .syphilis.
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Estas prostitutas, apesar de inscriptas, só com grande diíliculdade se

submettem ás visitas dos médicos e aos regulamentos da administração publica.

Julgamos necessário proscrever completamente a prostituição da rua pu-

blica. Essa prostituição é um quadro horroroso e funesto, que não deveria ja-

mais andar exposto aos olhos das mulheres honestas.

A umas, causa repugnância; a outras, pôde induzil-as ao vicio.

Dizemos isto, porque achamos este logar bem próprio para se tractar

de um assumpto a tal ponto importante e transcendente.

Beraud era exactamente da nossa opinião, quando escrevia o seguinte

:

«Proponho que se restabeleça em todo o seu rigor o artigo I
." do regu-

lamento de policia de 6 de novembro de 1778, etc, etc.»

E accrescenta:

«E que se ponham também em vigor os artigos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5." e

6." da ordem do prefeito de policia de 14 de abril de 1830, cujo theor é o se-

guinte :

«Considerando que, se não é possível extirpar a prostituição, é indispen-

sável regular o seu exercício, de modo que deixe de offender o pudor publico

e de excitar os homens á libertinagem, e\pondo-os a ser arruinados e maitra-

ctaiios, ordenamos o seguinte

:

«Artigo i :
— Fica expressamente prohibido ás mulheres publicas o apre-

sentarem-se na rua publica, para excitarem directa, ou indirectamente á liber-

tinagem.

«Egualmente se lhes prohibe o apparecerem seja em queoccasião, ou sob

que pretexto fòr, nos passeios, jardins públicos ou bouleoanh.

«Artigo ii :— As mulheres publicas não poderão entregar-se à prostitui-

ção senão nas casas toleradas para esse fim.

«Artigo iii:--As prostitutas isoladas, quer dizer, as que não habitam

nas casas de tolerância, não poderão dirigir-se a essas casas, senão depois de

accesos os candieiros das ruas publicas.

«Outrosim, devem ir directamente para alli, simplesmente vestidas e com

decência, e absterem- se de toda a demora, de passeios e de toda a provocação

ao publico.

«Artigo i.v:- -Não poderão n'uma mesma noite deixar uma casa publica

para irem para a outra.

«Artigo v: — As prostitutas isoladas deverão ter abandonado as casas

publicas e voltado ao seu domicilio antes das onze da noite.

«Artigo vi:— As que se apresentarem na rua publica, de modo que se

façam reconhecer pelo que são, ou as que apparecerem nos togares que lhes

são defezos, serão immed latamente presas.

«O mesmo succederá ás que, ao dirigirem-se depois de accesos os can-

dieiros ás casas publicas, se desviarem do seu caminho; ás que na mesma

noite passarem de uma casa para outra; ás que forem encontradas nas ruas

antes de accesos os candieiros, ou depois das onze da noite.

«Artigo vii :
— As casas publicas deverão ser indicadas por um iam peão,
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e ás primeiras iioras da noite por uma mulher velha, que permanecerá á porta

d 'essas casas.

«Artigo viu:— As donas da casa nunca poderão obter licença para es-

tabelecerem uma taberna.

«Artigo ix:— O secretario geral, os chefes da segunda divisão c da po-

licia municipal ficam encarregados da execução do presente regulamento.

«O conselheiro de estado, inspector geral da policia,

«Mangin.»

Mais tarde analysaremos este e outros regulamentos, no capitulo que tra-

cta da parte legislativa da prostituição.

Beraud diz no sen livro que conheceu em \H'ÓH uma condessa á frente

de uma casa de prostituição.

Eis como elle conta este caso:

«Conheci uma d'essas mulheres, cuja carreira de libertinagem desejo re-

gistrar, sem que tenha necessidade de lhe declarar o nome.

«De volta da emigração, o conde de *#* retirou-se para a cidade de N#*#,

onde, apesar da sua avançada edade, casou com uma joven formosíssima, des-

cendente de uma das famílias mais notáveis d'aquella província.

«Pouco tempo depois da sua união, desejou estabeleccr-se em Paris.

«O conde frequentava a alta sociedade da capital, e sua mulher acompa-

nliava-o, fazendo as delicias de todos, pela sua vivacidade, e pelo brilho dos

seus encantos.

«Não lhe faltavam, pois, admiiadores. Ella gosava com as suas conquis-

tas, vangloriava-se d'ellas. . . e não dissimulava as suas emoções, apesar das

suas falias por essa épocha não serem senão faltas veniaes, leviandades sem

consequências. .

.

«O mniãfje começou a sollrer com aquelles triumphos obtidos pela dama.

A antipathia, cujo principio emanava naturalmente da differença da edade do

esposo, cresceu de ponto logo que o velho marido começou a dirigir censuras

a sua mulher pelo que eile chamava a sua leviandade e o seu descaramento.

«Primeiramente essas queixas foram recebidas com despeito, depois com

cólera. . . Comtudo, por um requinte de astúcia familiar a um sexo, que sabe

supprir a força com a astúcia, a condessa fingiu entendera rasão, e subjeitar-se

aos conselhos de seu marido. Foi assim que se perdeu, desde o momento em

que a sua resistência teve de recorrer a intrigas e manejos, cobrindo-os com

uma espécie de verniz de condescendência.

Meditou muito, e por fim resolveu romper de todo os laços sagrados.

Pouco depois a deslionra da condessa era evidente, e o conde passou a

ser o alvo dos epigrammas dos seus amigos, não tardando a descer ao tumulo,

victima dos desgostos e das enfermidades inherentes á velhice.

Morreu sem deixar fortuna á viuva, e a condessa, que havia hrilhado na

sociedade em todo o esplendor do luxo, no meio dos prazeres de uma posição
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invejável, desejou continuar um género de vida tão agradável, e para isso tra-

vou amizade com algumas mulheres intrigantes, que a puzerara em relação

com amantes úteis.

Desejando salvar as apparencias, alugou uma casinha destinada ás suas

orgias secretas n'um bairro aUastado de sua casa, que teve a vaidade de con-

servar, assim como o numeroso pessoal dos seus creados.

O tempo foi-lhe prejudicando a belleza da physionomia e a das formas,

mas nem por isso a condessa abandonou o seu género de vida.

Mas, como deixasse de ter admiradores, adoptou um novo plano para

poder sustentar o seu luxo insolente. Recebeu em sua casa duas ou trez mu-
lheres casadas, que desejavam occultar as suas intrigas. Pouco depois consen-

tiu que a sua casinha mysteriosa do bairro a{I;istado ficasse definitivamente or-

ganisada para servir ás entrevistis dos amores libertinos e adúlteros.

A que extremo chegara a condessa! Finalmente, não pondo limites ás

suas impudicas especulações, mandou recrutar raparigas, e ella própria esco-

lheu algumas para formar um serralho. Por meio das suas pérfidas suggestõcs

conseguiu que algumas juvenis esposas se desviassem do caminho do dever, c

(|uc muitas raparigas solteiras se emancipassem da lutella paternal, para satis-

fazerem as lúbricas paixões de alguns ricaços libertinos, ou de alguns eleva-

dos personagens.

No emtanto, a condessa frequentava a melhor sociedade, e alem dos ini-

ciados nos seus segredos, ninguém suspeitava que ella se entregasse a tão ver-

gonhoso commercio.

E preciso fazer-lhe justiça. Tinha muita habilidade e um aprumo admi-

rável. Não dirigia o estabelecimento, tinha uma mulher para exercer essas fun-

eções, á qual vigiava cuidadosamente. De vezes em (|uando, apresentava-se alli,

a qual(|uer hora do dia ou da noite, e observava tudo, pedindo contas de Io-

das as particularidades, de fiirma que a vice-direclora não pudia enganal-a de

modo algum.

E escusado dizer que em sua casa aflectava uma grande rigidez de prin-

cípios, intransigente para com todas as fraquezas.

Recebia uma sociedade escolhida, ignorando todos os convidados os seus

antecedentes e o seu infame negocio.

Passeiava de carroagem, sempre com luxo e ostentação, coberta de bri-

lhantes, e poucas vezes consentia que os seus creados a acompanhassem. D'estc

modo podia multiplicar as suas apparições súbitas na casa publica, c exercer

uma vigilância tanto mais zelosa, quanto era certo que d'ella provinha o di-

nheiro necessário para sustentar um estado de casa extraordinariamente dis-

pendioso. Tal era a condessa proxeneta!. ..

Ha uma clas.se de seres abjectos, sós e desprezíveis. São os que vivem a

expensas de uma prostituta.

iNa épocba a (jue nos estamos referindo, esses homens verdadeiramenlo

inlames, chamavam se em França niarUius. Actualmente ciiamam-sc ainaals

>le ccur.
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Estes hiimons, cousa deveras incrível ! sustenfam-se com o salário das

prosliliilas, ganho á força de se entregarem á satisfação dos mais asquerosos

capriclios, pori|iie a libertinagem não se limita nos seus excessos a seguir as

inclinarues da natureza, ultraja-a continuamente, ollende-a com invenções tor-

pes, produzidas unicamente peia corrupção e pela sociedade.

Pois este salário impuro, ganho á custa das mais vergonhosas abjecções,

é acceite por essa espécie de homens, cujo nome só por si faz subir a còr ao

rosto

!

A indignação sóbc de ponto, porém, ao lembrarmo-nos que entre esses

desgraçados se encontram homens pertencentes a famílias iionradissimas, que

bem longe eslão de suspeitar o avillamento voluntário de alguns dos seus

membros

!

E>lcs infames procuram aturdir-se, e nem sequer pensam no que a sua

vida tem de repeilente e indigno, impondo-se ao publico pela elegância das suas

apparencias, sem que por isso deixem de ser os mais vis dos homens.

Para fazerem alguma cousa em defeza dos seus honorários, vcem-se

obrigados a defender as suas damas, contra os insultos d'aquelles com quem
ellas se encontram em contacto directo.

Outras obrigações têem ainda:

Precisam de subtrahir as mulheres á vigilância da policia, de as arran-

carem ás mãos dos agentes policiaes, quando chegam a ser presas, de as de-

fenderem, em summa, contra qualquer perseguição.

Todos estes abusos, todos estes crimes, todos estes excessos emfim, ins-

piraram ao commissario Beraud um projecto de regulamento geral para o exer-

cício da prostituição na cidade de Paris.

IliSTOBIA DA PROSTIIUIÇÃO. TomO IV— FoLBA Í\.





CAPITULO XII

SUMMARIO

Projecto cie regulamento geial para o exercício da prosliluicão e commentarios ireste projecto, pelo inten-

dente de policia lieraud.—Os log^ares públicos.—As casas toleradas.—Os gabinetes negros das tabernas e casas de

pasto.—As casas paca pernoitar .\s prostitutas isoladas. —A hora ili; reculber.—Penas e castigos —A indicadora

lias casas de prostitui(,'ão.—Que edade deve ter.—Medidas cIc' prudência.—Numero das casas de prostituição.—As

janellas d'estas casas.—Precauções para não se oílendei o pudor dos visinhos.— Visitas dos cnedicos.—Medidas sa-

nitárias.—A prostituição clandestina.-Matricula das laparig.is, concedida apenas a soliicitem.—Rasão d'este ar-

tigo.— Hora a nue devem leoliar-se as casas de prostituÍ!;ão.—Respeito para com o repouso do publico.—Prohibição

aos homens de dirigirem casas de prostituição.—Excepções.—Objecções contra estas disposições.—Como hão de de-

lender-se as raparigas contra os atac|ues dos libertinos, e contra as suas babituae.< brutalidades?—Inconvenientes

que se prete.".de destruir com a prohibição.—Incríveis desordens.—Inutilidade dos mar/ou.s.—Bailes nas casas de

prostituição.—Os libertinos do hotn tom.— Gortezãs de alta escliola.—A prostituição e o jogo de parar.—Aviltamento

e degradação.—Inconvenientes e lacunas do regulamento proposto pelo intendente B ;raud.—A prostituição dos

menores.— Infâmia das raparigas na rua publica.—Razão porque o liljertino de edade avançada prefere as trevas da

noite eo ar livre.— Perigos sociaes.—Necessidade de os destruir.—A jriseííc; parisiense em 18Í0.—Retrato d'este

curioso spi!címen da prostituição da grande capital.—Seu aspecto.—Os seus clientes.—Prostituição desinteressada.

—Como vivia a flrísc,>í/í!.— Diffeientes espécies de griseVes.—k do Bairro Latino, a do Marais e a da Cbausscíe d'An-

tin.—A griselte dos estudantes.—O haile da Chnumiòre.—O baile Bobino.—A depravação em todo o seu horror.—
Abyssus abj/ssiíiii invocai! — Orgia e stupro !—Os amores dos estudautes de Pai is.—As outras griselles.—O cancro
de Paris.—A prostituição por assignatura.—Os bilhetes de Júlia.—Perigos que corria a mocidade ine.xperiente ao
frei|uentar as firiscltes de Paris.

ccupAMo-Nos n'iim dos primeiros capitules d'este volume do

Projecto de reforma da prostituirão, concebido por um escriptor

licencioso, Retif de la líretonne. O inspector de policia Beraud

é auctor de outro projecto do mesmo género, de que não que-

IJi
remos privar os leitores. Vamos, pois, transcrevel-o para aqui,

na sua integra, acompanhado de commentarios feitos pelo próprio auctor a to-

dos os artigos, de que esse projecto se compõe.

«Artigo i: — Fica de óra avante severamente prohibido ás prostitutas o

apresentarem-se nos togares públicos para excitarem directa, ou indirectamente

os transeuntes á libertinagem».

Como commentario, o intendente de policia accrescenta :

«Por togares públicos devem eiitendcr-sc todos os sitios onde o publico

é admittido livremente. Por conseguinte, o jardim das Tulherias, o jardim e as

galerias do Palais-Royal, por serem togares públicos, ficam interdictos ás pros-

titutas.

«Artigo ii:— As mulheres publicas não poderão entregar-se á prostitui-

ção senão em casas toleradas^ para esse fim, ou nos seus próprios domicílios.

»

Commentario de Beraud :

«Sendo o fim d'este regulamento fazer dcsapparecer a provocação á li-
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berfinagem na rua publica, assim como a prostituição nos logares em que a

acfão da policia não póJe ser eíTicaz nem activa, deve limitar-se o exercício

da prostituição ás casas publicas e aos domicilios pessoaes das muiiíeres, as

quaes sabendo que todos os outroá' logares lhes são probibidos, nada poderão

alegar para se justificarem, se forem surprehendidas cm flagrante delicto de

contravenção a este artigo.

«Artico ih: —Os gabinetes negros, que costuma haver em casa dos ta-

berneiros e nas casas de pasto ficam absolutamente probibidos.»

O inspector explica

:

«Este artigo ó por assim dizer uma consequência do precedente. O seu

fundo é na pratica tanto mais urgente, que é n'estes logares onde ordinaria-

mente se exerce a prostituição clandestina.

«Por isso, justo é castigar com uma pesada multa todos os taberneiros

e bodegueiros, que admittem em suas casas e gabinetes particulares mulheres

publicas, acompanhadas de homens, sejam elles quaes forem.

«Artigo iv :— Fica egualmente probibido ás prostitutas levarem os ho-

mens ás casas para pernoitar, e cntrcgarem-se alli á prostituição, a não ser

que sejam propriedade sua, ou estejam inscriptas como hospedas no registro

d'essas casas.»

E Beraud accrescenta

:

«Os artigos i e iii d'este regulamento seriam nuUos, se fosse permittido

a uma prostituta conduzir os homens e prostituir-se com elles nas casas para

pernoitar, com o que provariam não terem um domicilio fixo. D'este modo as

casas de dormida ficariam sendo verdadeiras casas de prostituição.

«A administração não poderia tolerar similbante escândalo. Já muito

longe leva ella a longaminidade, em considerar como casa da prostituta aquella

onde se acha registrada como hospeda.»

«Artigo v:— As prostitutas isoladas, quer dizer, as que não habitam

em casas publicas, não poderão dirigir-se a ellas senão vestidas singelamente

e com decência. Deverão abster-se de qualquer demora na rua, de passeios, ou

de qualquer provocação, seja qual for o modo porque pretendam realisal-a.

»

Não faz a este respeito commcntarios. Limita-se a dizer

:

«Este artigo é de uma perspicuidade tal, que não me parece haver ne-

cessidade de qualquer demonstração. EfTectivamente, quem não comprebendc

que se fosse permittido a uma prostituta ir a uma casa puldica em trajo inde-

cente, e se podesse provocar os transeuntes á libertinagem, o artigo i ficaria

completamente annullado !

•

«Artigo vi: — Não poderão na mesma noite sahir de uma casa publica

para irem para outra.»

Beraud 'liz a este respeito :

«Se não fosse isto, as continuas idas e vindas fariam com que as prosti-

tutas dessem escândalo nas ruas por onde transitassem ; e por isso não pode-

ria exercer-se uma inspecção completa em cada casa. Este artigo é, pois, um
dique opposto a tão grandes c prejudiciaes desordens. É bem manifesta a sua

importância.

»
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«Artigo vh: Ficam obrigadas as prostitutas isoladas a deixarem as

casas publicas e a voltarem á sua ás doze da noite cm ponto.»

Eis o que a este respeito accresccnta o inspector:

«A segurança dos cidadãos exige imperiosamente esta medida, a uma
hora em que a vigilância da auctoridade não deve ser dislrabida do objecto

que se propõe, que é perseguir os malfeitores e impedir a execução dos seus

criminosos projectos.

«Artigo viu: — .4s prostitutas qae se apresentem na via publica de modo

a poderem ser reconhecidas, assim como nos logares que lhes ficam prohibi-

dos, serão immediatamente detidas, assim como as que contrariarem as dispo-

sições do artigo i.»

Explicação de Beraud

:

«Este artigo é também a consequência racionalmente repressiva dos pre-

cedentes. A condição da vitalidade de uma lei baseia-se na pena comminada

aos contraventores.

«Artigo ix: — A casa publica será indicada por uma mulher de edade,

que estará constantemente no luimbra! da porta e sempre só. Ser-lhe-ha pro-

hibido sahir d'aquelle sitio, e andar pela rua publica a chamar ou a deter os

transeuntes. Nunca poderá ser auxiliada ou substituída por qualquer rapariga

extranha ou pertencente á casa. Deve ter de quarenta annos para cima.»

Commentario do auctor do projecto:

«Esta medida tem muitas vantagens, entre outras a de não poder con-

fundir-se uma casa decente com uma casa de prostituição. Aquella mulher ser-

viria, por assim dizer, de taboleta ao estabelecimento.

«Não deve aflastar-se da porta.

«Comprehende-se a razão d'islo. Poderia ser tão audaz que se atrevesse

a sahir ao caminho dos transeuntes. Tenho visto varias vezes algumas mar-

cheuses agarrarem os homens peio braço e pelo fato, e obrigal-os, por assim

dizer, a entrar nas casas de prostituição.

«E necessário supprimir esta libertinagem, e é este o fim principal do ar-

tigo VI.

«Exigir que a marclieiíne, tenha, pelo menos, a edade de quarenta annos,

é pretender evitar o escândalo inevitável de umas scjnas torpes na rua, entre

mulheres mais novas e os libertinos.

«Pelo mesmo motivo, prohibo a substituição das mulheres pelas raparigas.»

«Artigo x:— Era tempo algum, e seja sob que pretexto fôr, poderão ser

auctorisadas as donas de casas publicas a terem café, casa de pasto ou taberna,

ou qualquer outro estabelecimento análogo. As que desejarem ter outro olficio,

como por exemplo, o de modistas ou engommadeiras, não poderão exercel-o

senão no interior de suas casas, e nunca em lojas, ou armazéns com porta

para a rua.»

E o inspector accresccnta :

. «Quem não calculará bem as consequências immoraes de uma permissão

concedida a uma dona de casa publica para estabelecer um café, casa de pasto

ou taberna f
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«?íão será este um novo meio para atlraliir os homens, que talvez não

fossem a principio impellidos pela lil)ertinagem, mas que depois da comida ou

da l)el)ida, com a cabeça escandecida pelos licores espirituosos, cederiam ás

provocações, de que não são por certo avaras as raparigas que se encontram

em casas d'esta ordem ?

«Similhante concessão seria apenas um incentivo funesto para a liberti-

nagem, e por conseguinte para augmentar o.s funestos accidentes que d'ella re-

sultam.

«Estaria alèra d'isso em contradicÇão flagrante com a circular do inspe-

ctor de policia, de I I de fevereiro de 181o, com outras muitas e nomeadamente

com as disposições da intendência de policia, de 1 i de abril de IS30.

«Probibo também a essas mulheres o terem armazéns ou lojas cora por-

ta para a rua, e creio fazer bem. As mullieres que alli trabalhassem fariam

inevitavelmente signaes aos transeuntes, o que era em ultima analyse uma

provocação manifesta.

«E por isso taes estabelecimentos não podem ser tolerados, sem se annul-

lar o artigo i d'este regulamento.

«Artico XI :— O numero das casas publicas estabelecidas em Paris será

illimitado.»

«Grandes são as vantagens que proporciona este artigo. Resaltam á

simples leitura. Esta medida só por si destruiria completamente a prostituição

clandestina, augmentaria a acção da policia, e dar-lhe-hia os meios legaes de

exercer uma vigilância mais extensa e mais activa.

»

O artigo XII não tem importância e por isso o supprimimos.

«Artigo xiii :— Toda a mulher que occupar um quarto mobilado, com

licença de seu marido, sendo casada, assim como do dono da casa, é compe-

tente para obter um livrete de dona de casa publica.»

Commentario d'este artigo:

«.4 exigência que a mulher manifestasse seria uma prova de sollicitude

e de previsão, em favor da ordem publica e da dona da casa publica, por isso

estipulamos esta clausula.»

O artigo XIV não tem importância.

«Artigo xv: — Todas as janellas e sacadas das casas publicas terão per-

sianas, ou não tendo, os vidros serão revestidos de uma camada de alvaiade.

Quando as janellas estiverem abertas, e isto unicamente durante o tempo pre-

ciso para a renovação do ai', as persianas estarão corridas, assim como as cor-

tinas. Estas serão de panno forte, e de còr escura. Cada mulher dormirá se-

paradamente cm um leito. Prohibir-se-ha que varias mulheres durmam na

mesma cama.»

Explicação do texto do artigo

:

«O fim de todas estas prohibições é impedir que os visinhos se vejam

incommodados e escandalisados pelas scenas licenciosas, que commummente
occorrem n'estas casas;

«A administração deve ser severa n'este ponto, era primeiro logar no in-

teresse dos costumes; era segundo logar para não se ver assaltada pelas recla-
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mações das pessoas, cujas casas sejam visinhas dos cstabelecimenlos de pros-

tituição.

«A razão porque cada prostituta deve estar isolada durante a noite é

obvia. Recorde-se o leitor das ligações monstruosas de que tantos auctores se

tèem occupado. . . Uepugna-me entrar em maiores pormenores a este respeito.

O leitor facilmente me comprehenderá.»

Os artigos xvi e xvn não tem importância.

«Artigo xviu:—A visita dos médicos far-se-ha mesmo nas casas publi-

cas. Alli poderão ser egualmente visitadas as prostitutas isoladas, com permis-

são das donas das casas.»

«Artigo xix:— As casas publicas de Paris serão divididas para as visi-

tas entre dez médicos, ou mais, se fór necessário. Estes médicos irão alli pe-

riódica ou imprevistamente, mas de maneira que todas as mulheres publicas

possam ser visitadas, n'uma cpocha determinada nas casas que lhe forem de-

signadas respectivamente.

«Cada medico fará um relatório quotidiano e nominal das mulheres que

tiver visitado, declarando n'esse relatório o seu estado de saúde, e cnvial-o-ha

ao medico em chefe da perfeifura. de policia.

«O intendente geral, em vista das observações do referido medico, dará

as ordens necessárias para que as enfermas sejam enviadas immediatamente

para os togares destinados á sua cura.»

Artigo xx :— Cada medico será acompanhado nas suas visitas por ou-

tro supranumerário, escolhido e nomeado pelo intendente de policia. Esse me-
dico será, ao mesmo tempo, adjunclo, secretario, e discípulo do primeiro.»

«Artigo xxi :
— Os médicos supranumerários são chamados naturalmente

a succeder aos médicos titulares. Uns e outros devem ser casados ou pelo me-

nos viúvos.»

O artigo XXII não tem importância.

«Artigo xxiii:— As leis, ordens, decretos e regulamentos concernentes

á prostituição clandestina continuam em vigor.»

Explicação

:

«Não pôde pôr-se em duvida a importância de todos os meios coercitivos

com que a administração publica procura enfraquecer, quanto lhe seja possível,

a intensidade de um contragio, tanto mais prejudicial, quanto é certo que os

seus estragos secretos, não sendo combatidos energicamente, se propagam com
espantosa rapidez.»

«Artigo xxív: — Toda a rapariga que se apresentar voluntariamente, ou

que de livre vontade se fizer apresentar também por uma dona de casa pu-

blica para ser inscripta nos registros da policia, será acolhida, apenas o pe-

dir, ficando a cargo do intendente tomou a respeito da postulante as medidas

que a prudência ou as circumstancias aconselharem.»

Nota de Beraud, a respeito do artigo precedente :

«Este artigo acha-se em opposição com as instrucções a que estão sub-

mettidas as casas de prostituição.

«Succede muitas vezes que uma rapariga, perdida pela miséria, pela pre-
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guiça, pela falta ile trabalho, ou por qualquer outro motivo, apresenta-se na

repartição de policia para se fazer inscrever como mulher publica.

«Essa mulher ó repellida quasi sempre pela administração publica, cujas

intenções e escrúpulos, que eu conheço perfeitamente, são decerto dignos de

louvor ; mas não se lembram esses senhores, que, para evitarem um perigo

incorrem n'outro maior.

«E, por outra parte, as razões que allega para recusar o pedido são más,

ou quando menos especiosas.

«Quando uma rapariga, qualquer que seja a sua cdade e a classe da

sociedade a que pertença, se decide a sollicitara sua inscripção como prostituta,

é claro que similhante desgraçada se entregou declaradamente á libertinagem.

É, portanto, um ser estranho á sociedade, e de certo não entrará outra vez no

seu grémio pelo acolhimento desfavorável que o seu pedido obteve na perfei-

tura.

«Õua! é, em ultima analyse, o resultado da recusa da repartição de po-

licia?

«Augmentar o numero das prostitutas isoladas. Dar largas á libertinagem

clandestina. A rapariga não tornará a cahir sob a vigilância da policia, senão

quando os seus agentes a surprelienderem em flagrante delicio de prostituição.

«Este rigor intempestivo poderá ainda dar origem a graves accidentes,

que não se teriam dado provavelmente, se essa mulher tivesse sido inscripla

como prostituta, ficando por conseguinte debaixo do jugo dos regulamentos sa-

nitários da policia.

«O mal e as suas consequências assumem ainda maior gravidade, se a

rapariga, repellida pela repartição da policia, estiver n'uma edade demasiado

juvenil, ou se seus pães forem honestos.

«O sentimento do dever prescreve uma continua e conscienciosa vigilân-

cia, em favor das raparigas a quem especiaes cuidados podem fazer voltar ao

bom caminho.

«Estas desgraçadas ou se deixaram perder por maus conselhos, ou en-

tão se subtrabiram á excessiva severidade de um pae ou de uma mãe inflexí-

veis. Repellil-as é, portanto, attrahir sobre suas cabeças todas as consequências

de um bárbaro e deshumano abandono.

«E prcferivel, portanto, matriculal-as, rodeal-as de toda a protecção e

vigilância da auctoridade, a arremessal-as a uma athmosphera de corrupção. E

dever da policia submetter estas pobres raparigas a uma vida regular, n'uma

casa especialmente destinada a recebel-as. A sua juventude fará esperar que

algumas dVilas se tornem dignas de ser restituídas ao seio da sociedade.

«Previnam-se seus pacs. Desde que elles souberem que a vida desregrada

de suas filhas permanecerá ignorada, que a administração publica guardará a

este respeito um religioso segredo, consentirão de bom grado em tornar a ad-

mitlil-as sob o tecto paterno.

«A'quellas (|ue derem provas de aptidão e de boa vontade, dar-lhe-heis

uma profissão qualquer; ás incorregiveis, a essas. . . deixae-as entrar na car-

reira da dissolução. E' este o seu único elemento, mas ainda assim, não serão
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obrigadas a submellerem-se a todos os regulamentos sanitários, nem ninguém

as fort'atá a proslituir-se clandestinamente. Mais ainda: muitas serão delidas

a tempo á beira do abysmo ! . . .

«As incorregiveis seguirão o destino que merecem, sujeitas a todas as

suas terríveis e fataes consequências. E ludo isto no interesse da saúde pu-

blica!

«Assim cumprireis os deveres do bomem c do magistrado, c longe de

receberdes censuras merecidas e bem cabidas, obtereis os justos suHragios dos

nossos concidadãos.»

Os artigos 2o a 31 não téem importância.

«Artigo xxxii : — A's doze da noite em ponto, todas as casas publicas

serão fecbadas e recusada a entrada ao publico, sem excepção para pessoa

alguma.»

«Artigo xxxiii :— A's onze da noite, a marcheuíe, quer dizer, a nuilber

que estaciona no bumbral da porta da casa publica, relirar-se-ba, entrando na

casa.»

Razões d'esle artigo

:

«Não é conveniente (juc á liora em que as duas terças parles dos bai)i-

tanles de 1'aris repousam das fadigas do dia, Ibes seja perturbado o somno pe-

las scenas ruidosas, que costuma baver em taes logares. Por isso deve reli-

rar-se a taboleta viva, que pode attrahir o transeunte retardatário. E' uma

questão de tolerância e de prudência.

«AmiGo xxxiv :—Nenbuma ca.sa publica poderá ser dirigida nem directa

nem indirectamente por qualquer bomem, nem sequer sollrer a sua iiitUiencia.

Por isso, nenbum individuo, qualquer que seja o titulo que apresente, com-

mensal, amigo, amante, tanto da dona da casa, como de alguma rapariga, ou

mesmo creada do estabelecimento, poderá alli viver. Exceptuam-se, todavia,

os bomens casados legitimamente com as donas das casas publicas. Não obs-

tante, de forma alguma poderão estes bomens intrometfer-se nas relações,

discussões e dilliculdades que surgem entre o publico, as donas de casa e as

suas pensionistas.

«Nas explicações que este artigo reclama reduzirei primeiramente ao seu

justo valor uma objecção que me foi dirigida, quando eu exerci o meu antigo cargo.

«Essa objecção era a seguinte :

«Como quer o senhor deixar exposta uma fraca mulber (a dona da casa

publica) ás exigências e insultos dos libertinos que s(3 costumam ir áquellas

casas excitados pelas libações das orgias? A posição d'essa mulber é insusten-

tável, desde o momento em que não tenba um bomem que a defenda, seja sob

que titulo fòr, e aliegando quaesquer direitos!»

«Embora estes receios sejam fundados, ainda assim não c uma razão

bastante poderosa para se fazer uma concessão d'esta espécie em favor das do-

nas das casas publicas. Tal concessão destruiria completamente o meu projecto

de extincção dos marlous.

«De resto, é preciso satisfazer á sociedade, arrancar do seu seio o can-

cro que a devora constantemente.

tllSTORIA DA 1'^0STITUICÃ0. ToMO IV— FuLHA 42,
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«Com poucas excepções, cada dona de casa publica lem o seu amante

que é sempre um inarlon. Já anteriormente indiquei a vida torpissima dos

iiomens designados por este nome, e chamei a attenção para os seus crimes,

geralmente ignorados. Pois bem, estes miseráveis, investidos da auctoridade

suprema nas casas publicas, na qualidade de seus protectores, são os que se

intromettem sempre nas discussões que surgem entre as donas de casa, as

hospedas e o publico.

«Taes discussões, cuja origem costuma ser indiííerente, insignilicante,

convertem-se a miúdo em collisões sangrentas, e isto por causa dos marlous,

que não desejam questões sem resultado, e que costumam sempre tiral-o das

rixas chegadas ao seu ponto mais elevado.

«Feliz do imprudente, que ao penetrar n'uma d'essas casas para satisfa-

zer um desejo vergonhoso, não deixa n'ellas mais que o seu dinheiro, e con-

segue salvar a vida ! Feliz também d'aquellc que só tem de curar-se da enfer-

midade que a prostituta lhe innoeulou! Muitas vezes as casas de prostituição

costumam ser guaridas de ladrões desalmados.

«A policia e a força armada devem ser os únicos defensores de taes ca-

sas. São a policia e a força armada que devem proteger os cidadãos a quem o

aguilhão das paixões arrasta a esses maus logares.

«Por isso, para evitar d'ahi avante todo o ponto de contacto entre ellas

e os uiarloiia, deve-se prohibir rigorosamente a estes o viverem nas ca.sas de

prostituição, serem commensaes d'essas casas, ou seus protectores.

«Parece-me tanto mais útil esta prohibição, que ella servirá para ex-

purgar a capital de uma multidão de malfeitores, que se acham por toda a

parte, e que em parte alguma se podem encontrar. E uma gente que arranja

documentos falsos e que não tem domicilio fixo, que anda sempre muito bem

vestida, e alguns até com luxo, que frequenta os melhores restaurantes, os

theatros de primeira ordem, e que nunca tem meios conhecidos de subsis-

tência. Em poucas palavras, são indivíduos que zombam da lei com a própria

lei, consequência da sua applicação absoluta á liberdade individual.

«Quando a dona de uma casa publica tivesse queixas graves e fundadas

dos homens que frequentam o estabelecimento, teria como qualquer outro ci-

dadão o direito de requerer a intervenção da auctoridade, assistida da força ar-

mada, para lhe prestar auxilio e protecção.

«.lá o disse n'outra parte: Os cidadãos mais honrados, insultados nas

suas moradas, não tem prerogativas mais amplas. Que tem pois a reclamar a

dona de uma casa de prostituição? Nada. Por isso, obteria em qualquer cir-

cumstancia os soccorros que a administração publica concede a toda a gente,

e as casas publicas não continuariam a servir, como ale agora, de cavernas de

bandidos.

«É isto o que ellas são ordinariamente.

«Além d'isso, as minhas observações tomam nova torça com o accideiile

succedido a 28 de agosto de 183S, e que foi relatado por um grande numero

lie periódicos, sem ()ue pessoa alguma o desmentisse.

«Foi o seguinte :
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«Ás quatro horas da tarde, ouviu-se na rua das Colomnes-Feydeau os

gritos de :

— «Soccorro! soccorro! Oh da guarda!. . .»

«E ao mesmo tempo um ruído de vidros que se partiam, e de moveis

que se despedaçavam . . .

«Não tardou a reunir-se muita gente, a ponto de se encher a rua e as

travessas circumvisinhas.

«Os curiosos viram então com tanta indignação como surpreza uns in-

divíduos que se esforçavam por atirar cá rua as mulheres de uma casa publica,

que tinha o numero 3 d'essa rua.

«Accudiram logo os agentes da policia, auxiliados por alguns soldados da

guarda próxima, que entraram na casa, onde encontraram cinco rapazes, que

eram os auetores do escândalo.

«Na occasião em que a força armada entrava na casa, uma rapariga ia

ser precipitada pela janella do primeiro andar, bastante elevado.

«Os cinco rapazes declararam ser estudantes e pretenderem vingar-se

do uma d'aquellas mulheres.

«Foram enviados á perfeitura da policia. Esta scena tão escandalosa hor-

rorisou todo o bairro.

«E bom observar que este acontecimento se deu sob o dominio das leis

actualmente em vigor, leis que não prohibem a presença nos togares de pros-

tituição de um homem, comtanto que se diga amante ou commensal da dona

da casa, ou de alguma das suas raparigas.

«E pois, provável, para não dizer certo, que um ou muitos d'aquelles

homens estivessem na casa, quando aquelles libertinos, inspirados, segundo dis-

seram, por um sentimento de vingança, passaram a vias de facto com as pros-

titutas, que alguns momentos antes apertavam sem duvida entre os braços.

«Pergunto, agora :

«Este facto— a presença dos marlous— impediu o tumulto? Não, talvez

mesmo o aggravasse.

«Isto prova que os logares mais infames, assim como os mais respeitáveis,

se encontram sob a protecção immediata da auctoridade, que nunca se recusa

a intervir n'uma questão para lhe dar um termo prompto, ou uma solução rá-

pida.

«EÍIectivamente, se aquelles estúrdios tivessem dado escândalo n'um res-

taurante, n'um café ou n'um theatro, a policia não teria sido mais sollicita do

que o foi com aquella dona de casa de prostituição.

«Por isso, repito :

«A objecção contra que estou fallando cáe por si própria, anie a força e

a verdade dos factos.»

Os artigos xxxv, xxxvi e xxxvii não téem importância.

«Artigo xxxviii: — Os livretes das prostitutas isoladas terão um numero,

que corresponderá ao do registro nominal da repartição de policia, assim como

os nomes e os appellidos da rapariga. Não se admittirá, sob pretexto algum,

qualquer alcunha ou pseudonymo.
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«o fim d'esfe artigo é bem claro. Em consequência dMsto, serão inúteis

e prolixas quaesquer explicações.»

Os artigos xxxix, xl, xli, xlii e xliii não téeni importância.

«Artigo XLiv : — Toda a dona de casa publica, que pela sua posição ele-

vada e excepcional quizer dar reuniões, bailes e concertos, deverá pedir para

isso uma permissão por um só dia. Esta licença será concedida pelo chefe de

repartição de ordem publica e approvada por mim.

«Licenças d'esta natureza não poderão ser concedidas á mesma pessoa,

mais de duas vezes por mez.

«De emolumentos d'estas licenças receber-se-hão de cada vez cincoenta

francos, que serão depositados como se dirá mais abaixo.

«Sabe-se que ha em difíerentes bairros da capital antros de patifes do

grande (om. É aili que se reúnem também essas mulheres perdidas, libertinas

e entregues ao luxo mais desenfreado, tanto mais perigosas para os rapazes

inexperientes e para os viajantes pouco instruídos nos costumes da capital,

quanto é certo que reúnem aos seus encantos a elegância das boas maneiras e

as seducçõcs da mais exquisita conversação.

«Sabem attrabir os olhares, provocar as homenagens, representar perfei-

tamenle o pudor; n'uma palavra, nada esquecem para exaltar a imaginação das

suas victimas e para lhe excitar os sentidos. Certa classe de homens dei-

xam-se apanhar n'esses laços, só pela rasão de que essas casas de reunião não

estão sob a inspecção da policia.

«E parece-lhes mais decente frequentar esses sitios do que ir buscar as

mesmas distracções nas casas publicas.

«Estas Messalinas são geralmente associadas a patifes que as sabem ex-

plorar perfeitamente, explorando juntamerte com ellas a cegueira da mocidade

e a boa fé dos estrangeiros.

«Pobres rapazes insensatos! Desgraçados im[)rudentes que se deixam ar-

rastar por similhantes laços ! . .

.

«Mais infelizes ainda os que são apanhados pelos laços da seducção em
volta do tapete verde! Sabirão d'alli completamente despojados, roubados por

meio de cartas de jogar preparadas para esse fim, e por outros muitos meios,

de que cada dia fazem um profundo estudo, para obterem em seu proveito os

favores da sorte.

«Só poderão livrar-se do abysmo, se o desejo de se desforrarem de uma
primeira perda não os arrastar a perdas cada vez mais funestas. Fica-lhes com-

prometlida a fortuna, e perderão bem depressa a honra, porque nos excessos

d'essa paixão fatal grande numero de exemplos justiKcarão sufticientemente o

provérbio.

On commence par Hre dupe,

On finil par êire fripon .'. .

.

«Tenho vislo bem de perlo esses antros infernaes. Penetrei n'elles mui-

tas vezes para arrancar d'alli algumas victimas, principalmente o filho de um
meu amigo, attrahido por uma d'essas prostitutas de elevada gerarchia.
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«Este moço, actualmente a gloria de sua família, e que segue com êxito

uma carreira brilhante, teria perdido talvez, sem a minha intervenção, a re-

putação, a fortuna e o porvir.

«Mas nem todos sahem com tanta fortuna de um tão intrincado dédalo.

«Fallo com conhecimento de causa. Observei com tranquiilidade o inte-

rior de taes antros, e quantas baixezas vi e infâmias e delírios e vergonhas!...

«Como são horríveis na sua alegria e na sua desesperação as physiono-

mias dos actores do ignóbil drama do tapete verde!. . .

»

Os artigos xlv a xlvii não téem importância.

«Artigo xlviii:— A somma de cincoenta francos, a que nos referimos

anteriormente, será destinada á prostituta de melhor comportamento, e que

manifestar maiores desejos de voltar á vida honesta.

«Artigo xlix :—Se, felizmente, fosse maior o numero das arrependidas

que o dos emolumentos percebidos, pedir-se-hia ao governo um fundo desti-

nado a completar essas gratificações, cuja importância é manifesta.»

O regulamento de Beraud acaba por algumas considerações, comprehen-

dídas no artigo l e ultimo.

Este projecto de regulamento do intendente de policia tinha, a nosso vér,

uma grande falta. Não perseguia a prostituição clandestina, a não ser quando

a sua organisação a assimilhava á prostituição publica.

Ora, na prostituição clandestina ha um crime revoltante que deveria e

poderia evitar-se, a prostituição dos menores. Efectivamente, em todos os tem-

pos se tem visto pobres raparigas de 10 a lo annos, enviadas de noite por

seus pães á rua publica, onde se approximam de velhos libertinos, que ás ve-

zes chegam a ter relações habítuaes com ellas, visto que um dia por semana

vão ás entrevistas aprazadas de antemão.

Estas pobres creanças téem assim freguezes certos; começam por onde

acabam muitas prostitutas. >'o principio da carreira do vicio, entram na

cathegoria infame das pierreuse.i

!

Sob o ponto de vista da libertinagem, estas desgraçadas, apenas sabidas

da íniancia, acham-se ao mesmo nível da mulher de sessenta annos> que se-

gundo a narrativa de Beraud, os seus agentes surprebenderam em flagrante

delicto detraz dos dois leões, que decoram a fonte da praça do palácio do Ins-

tituto.

Estas prostitutas menores nunca levam os homens a suas casas. Por-

que? Sem duvida, porque seus pães não querem parecer cúmplices das infâ-

mias, de cujo lucro vivem ! E por isso reservam-se o expediente de n'uma cir-

cumstancia critica ignorarem uma desordem, que em caso de apuro, os indi-

gnaria hypocritamente, pondo-os ao abrigo do castigo merecido.

Um velho libertino prefere que estes encontros se verifiquem nas som-

bras da noite e ao ar livre. Não gosta de levar as pobres raparigas para sua

casa, embora não tenha nem mulher, nem filhos, nem creadas.

E comprehende-se. As visitas d'aquellas prostitutas infantis poderiam

vir por fim a despertar a attenção dos visínhos... estímular-lhes a curiosi-
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(lade e a malidicencia, e por fim, se ellas conhecessem a sua morada, pode-

riam ter indiscrições que dessem perfeitamentamente a medida da sua mora-

lidade.

São factos positivos.

Estas relações infames e abjectas, nas ruas das cidades, protegidas pelas

trevas e pelo isolamento, são horrorosas; o libertino pôde ter em si o prin-

cipio de uma enfermidade, que communique ú pobre creança. Esta communi-

cará o mal recebido a outros libertinos. . . e d'este modo se irá propagando a

syphylis, sendo o attentado contra a moral bem caracterisado por estes pe-

rigos e horrores! . .

.

Eis uma das consequências da prostituição clandestina, ameaçando a so-

ciedade e horrorisando todos os corações bem formados.

Por conseguinte, deve reprimir-se cuidadosamente, tanto nas ruas, como

n'outra parle qualquer.

Antes de concluirmos este capitulo, vamos apresentar um estudo da fjri-

selie parisiense, tal como ella era, ahi pelo anno de 1840.

E ura typo verdadeiramente digno de estudo, e que não deixa de ter muita

relação com o assumpto d'esta obra.

A (jris-elle lioje quasi de todo perdida era a joven operaria, tendo geral-

mente fallando as seguintes caracterislicas: — virtude débil, tez fresca e ro-

sada, coquetle, viva, provocadora, vestida com gosto e simplicidade, talhe es-

belto, envolta n'um elegante chaile.

Era uma creatura excepcional, um ser aparte, que não poderia facilmente

confundir-se com outro.

Durante a semana trabalhava em casa, ou n'um atelier, e poupava com

afinco uma pequena quantia, que ia dispender no sabbado á noite, ou na se-

gunda-feira pela manhã. . .

Como?

Na companhia muito intima e quasi marital de um individuo escolhido

por ella. . .

De que modo?

Ouasi sempre n'um encontro fortuito.

Este amante da (iriselle era ordinariamente um empregado publico, um
escrevente de tabellião, um guarda-livros, um janota ou um estudante, e raras

vezes um artista.

Em companhia do homem da sua escolha, a linda (jriselle amava e go-

sava, sem preoccupações e sem constrangimento.

O seu amor, apesar de illicito, era decente, porque essa rapariga era fiel

ao homem que escolhera, embora esta atleição durasse apenas algumas sema-

nas, ou quando muito um anno.

Eniquanto durava, succedia ás vezes haver algumas tempestades, mas

a bonança e as pazes não se faziam esperar. Renascia a alegria e reduplicava

o prazer.

Separavam-se á noite, e tornavam a reunir-se de manhã, para se .sepa-
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rarem novamente à noite, e assim successi vãmente, e tudo isto sem niido nem

aitercagões, por piíantasia, por capricho, pelo amor da novidade.

Este género de prostituição desinteressada, producto de um sentimento

sabito, de um gosto passageiro, de uma combinação amigável, raras vezes pro-

duzia uma catastrophe, nem sequer uma ruptura azeda e ollensiva, mas ener-

vava a alma, relaxava os laços sociaes, enfraquecendo a inclinação das uniões

castas e razoáveis. Creava uma classe de indivíduos, gastos nos prazeres sen-

suaes, falseando a pureza dos costumes e escarnecendo do exercício da virtude.

Seja o que for, a grisette tinha o caracter tão fácil camo o coração. Não

era obstinada, nem imprudente, nem exigente, nem ambiciosa. Vivia feliz na

sua trapeira, um quarto mobilado com extrema simplicidade, cuja mobilia con-

sistia n'uma commoda, duas cadeiras, um espelho, uma estampa lithographica

pegada com massa na parede, e um cofresinhu, onde encerrava o recibo do se-

nhorio e três cartas de amor.

No sabbado á noite-, apressava-se a entrar em casa, e alli esperava o

amante, .\penas chegava, cedia-lhe metade da sua estreita cama, depois de ter

pendurado na janella, como diz Béranger, o seu cbaile em guisa de cortina.

Algumas vezes dirigia-se ella própria a casa do seu amante, convcrtendo-sc

por algum tempo na sua companheira, c alli explorava com elle as doces mar-

gens do rio da Ternura.

Em todo o caso, esta união prolongava-se até segunda-feira de manhã,

em que cada um dos improvisados cônjuges voltava ao seu trabalho.

No inverno iam de braço dado aos bailes e aos theatros, no verão para

o campo, para Passy, para Saint-Maur, para Belleville, ou para os bosquesi-

nhos de lioniainville.

Algumas vezes chegavam até Montmorency, as columnas de Hercules da

íjrisette.

Alli reinava o prazer mais estrondoso e o mais desafogado desembaraço.

Almoçava-se no hotel do Cavallo Branco, ia-se em burricos até aos bosques

visinhos da cidade, comia-se, brincava-se, passava-se o dia até á hora da par-

tida para Paris, onde á noite, a sós, e debaixo dos alvos Icnçoes de linho se

recordavam as doces aventuras d'aquelle passeio campestre.

Era raro que uma grisette renunciasse à sua trapeira e aos seus modestos

moveis, para ir occupar temporariamente o leito sumptuoso de algum grande

lidalgo.

A grisette não era a mesma em todos os bairros de Paris.

A do Bairro Latino não se parecia com a do centro, nem a do centro da

cidade com a do Marais, nem a do Marais com a da Chaussée d'Anlin.

Era sempre a operaria, de costumes mais ou menos dissolutos, de ma-

neiras e attitudes mais ou menos livres, de presença mais ou menos agradável,

de aspecto mais ou menos sympathico.

Percorramos rapidamente estes diversos matizes ou variedades da grisette

parisiense.

Primeiramente a do Bairro Latino

:

Esta não mantinha relações intimas senão com os estudantes das escho-
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las de direito e de medicina. Procedia para com elles como se fossem pessoas

com quem tivesse celebrado um contracto. Ao abandonar o trabalho, ia alegrar o

quarto do seu amado, e de ordinário só d'alli sabia na manhã seguinte, quando

tinha de voltar para o atelier.

Desde sabbado até segunda-feira, era ella quem fazia as despezas da sua

ligação passageira, porque o estudante, justificando o proloquio, nunca tinha

dinheiro.

No verão, iam até ao baile da Chaumière, onde comiam, dansavam, be-

biam e riam á farta, para o que costumavam tomar um gabinete particular.

De inverno, iam para o baile do Prado, ou para o theatro do Pantheon,

ou para o de Bobino, perto do Luxemburgo.

Em qualquer d'estes sitios, eram frequentes as rixas e a pancadaria. Um
olhar insultante, uma recusa para dançar com outro que não fosse o seu amante

daquelle dia, o encontro de um amanteabandonado, ou de um ingrato que ti-

vesse feito da joven uma nova Ariadna, a cousa mais insignificante emfim,

produzia peripécias altamente dramáticas, e a guarda urbana via-se obrigada a

intervir, quando soava uma bofetada, o que succedia com muita frequência.

Taes eram n'aquelle tempo aquelles locaes de prazer, onde toda a juven-

tude accudia alegre e satisfeita a despejar as algibeiras, e a dissipar qualquer

contrariedade da vida, ou a saturar-se de vapores alcoólicos, circumstancias

estas que a auetoridade tinha de apreciar devidamente para manter a ordem.

Via-se alii amiudadas vezes a policia occupada em socegar as discussões c as

rixas produzidas por aquellas danças lúbricas.

A (nizella dos Tribiinaes enchia por vezes as suas columnas com a nar-

ração d'aqueilas intermináveis pendências, donde a mocidade inexperiente po-

dia tirar proveitosas licções. Umas vezes era um novato que se havia arruinado

em voluptuosas orgias, d'onde a final era violentamente affastado por alguns

di.scolos petulantes. Outras vezes, era uma joven griselte, que um patife qual-

quer enganara e maltractara, ou abandonara, depois de a ter feito mãe, ou en-

tão, o que era mais raro, uma operaria muito dada á libertinagem, que não

contente de se vér perdida, queria também perder alguma das suas amigas,

uma prima, uma irmã, caso que parecia dar força á triste verdade expressa

n'estes versos

:

Dans le crime il suljll quAine fois nn debute;

Une chute enlraine loujoiírs une autre chulé;

Vhonneur esl comme une lie escarpée et sans bnrds:

On n'y peut plus rentrer, des qu'on en esl dehors.

Um só exemplo provará até que ponto de immoralidade pode levar a má

conducta.

Uma joven operaria de 22 annos de edade, depois de ler mantido rela-

ções quasi secretas com um joven estudante, seu visinho, fora por elle aban-

donada.

Desde aquelle dia, enlregou-se a todas as desordens que conduzem á pros-

tituição e ás suas horríveis consequências.
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A pobre rapariga, até então cheia de graça, de frescura e do i)elieza,

acliou-se dentro em pouco desgraçada, perdida e fanada pelo sopro devastador

da libertinagem. . . sem vergonha, sem remorsos talvez!. . .

Não contente, porém, de se ter envilecido e desbonrado, não contente de

se ter allastado da gente honesta e de bons costumes, quiz que uma sua irmã,

de 13 annos de edade, não podesse um dia lançar-lhe em rosto as suas desor-

dens, e para o conseguir, procurou fazer com que ella a imitasse.

Poz-se para isso em relações com um libertino, homem vil e infame, a

quem foi vender a virgindade da pobre victima.

Prepara-se uma orgia, a que as duas irmãs assistem. Fazem tomará ra-

pariga bebidas excitantes, que lhe transtornam a cabeça. A irmã mais velha

eclipsa-se durante alguns instantes, e o estupro consumma-sel

No dia seguinte, a pobre crcança vae para casa de uns honrados artistas,

emquanto a irmã mais velha ia continuar a sua vida depravada e dissoluta. A

desgraçada victima não tardou a adoecer, em consequência da orgia e do crime.

A boa gente que a recolhera sobrecarregava-a a todos os instantes com pergun-

tas, e ella acabou por contar tudo. A irmã culpada foi presa e levada para São

Lazaro, onde expiou duramente o seu crime. .

.

Terminemos esta digressão, apresentando aos leitores um quadro, onde

o senhor de la Bedolière pinta a largos traços as relações da griselte com o es-

tudante.

Diz este escriptor

:

«Os amores da grisette com o estudante não são d'essas paixões desca-

bclladas, que tantas vezes abi vemos chorar nos dramas românticos.

«Elle tracta-a exactamente como uma criada. Manda-lhe buscar tabaco,

aguardente, presunto, e quando convida alguns amigos para jantar é ella que

assa as costeletas e põe a meza.

«A grisette presta-se maravilhosamente a todos os serviços domésticos,

o que a torna indispensável, e lhe dá um certo aspecto de mulher casada.

Por feliz se dá, se apenas as ferias vèom interromper o curso das suas relações.

E a chorar que se despede do companheiro volúvel, que promette e jura sem-

pre escrever-lhe. . .

«Pobre rapariga, boa e dedicada, quantas vezes o ingrato, cansado d'a-

quella sujeição, corre a reconquistar a sua liberdade. . .

«Outras vezes procura um pretexto ou questão com ella, accusa-a de in-

fiel, e á força de rixas e coniendas, consegue emfim a ruptura definitiva.

«Succede-lhe um dos seus amigos, e a desgraçada vae passando de mão

em mão, como uma lettra endossada, como uma cautella de casa de penhores,

ate que a velhice vem surprebendel-a, arremessando-a ao ultimo grau de de-

pravação !...')

No centro de Paris, quer dizer, nos arredores do Palais-Royal e da tíolsa,

a grisette tinha um género de vida mais especial. O amante era quasi sempre

um' pelit-maHre, um escrevente de tabellião, ou um otlicial de alfaiate.

dUTOHlA DA Pkostituiçío. Tomo it—Folha 43
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O par amoroso não costumava vér-se durante a semana, mas só desde

sabbado á noite até segunda de manhã e ás vezes segunda á noite. De verão,

frequentava o bosque de Bolonha ou de Vincennes; de inverno, o baile Mon-

tesquieu, ou o Tivoli da rua Grenelle-Saint-Honoré, ou então o theatro do

Paiais-Royal.

Par extremamente alegre, despreoccupado, sem cuidados, mas dando

muito que fazer aos agentes da ordem publica, sobretudo se o amante perten-

cia á classe dos oíiiciaes de alfaiate.

Transportando-nos agora do centro de Paris ao Marais, encontraremos

outro typo da grisetle.

Esta é menos dissoluta, mais simples, mais submissa, mais affectuosa,

melhor rapariga, emfim.

O seu paraizo são os pequenos theatros dos boulei-ards do Temple, desde

a porta de Saint-Martin até á porta de Saint-Antoine.

Adorava o Ambigu, perdia-se por ir ao Franconi, á (laité, aos Funam-

bulos e á Courtille. Costumava também passeiar no bosque de Romainviiie,

onde, como diz o provérbio, iam dois e costumavam voltar trez . . .

Mas a grisette por excellencia, a griselte do bom tom, a que, apesar de

operaria, imitava perfeitamente a grande dama, era a que habitava na Chau-

sée d'Antin.

Pertencia a uma classe superior ás demais, gosava de maiores commodi-

dades, andava melhor vestida, achava-se em melhores condições de installação,

e tiniia sempre um protector, mas de elevava cathegoria . . .

A noite, depois do trabalho, passeava no boidei-ard dos Italianos. No in-

verno, os seus passeios mais frequentes eram as galerias da Opera, dcChoiseul

ou dos Panoramas.

De verão, frequentava o jardim do Tivoli, o das Tuiherias, ou o dos Cam-

pos Elysios, e não desdenhava apparecer alg'imas vezes no pequeno baile do

Caveau d'Idalie, no theatro Infantil, etc.

O nec plus ultra, porém, das suas distracções era o concerto Musard ou

o de Valentino.

No Carnaval, não deixava nunca de assistir aos bailes de mascaras, c

duas ou trez vezes pelo menos ia ao da Opera.

De resto, se trabalhava n'um armazém de modas, alli encontrava fre-

quentes occasiões de variar de prazeres, de gostos e de caprichos.

Algumas donas d'estes estabelecimentos permittiam ás suas operarias mais

([uoridas o promoverem uma espécie de assignatura, que dava aos habitues

o direito de ir fallar livremente com aquella de quem gostavam.

A este respeito, sabemos de um facto bastante original.

Um sujeito havia jantado n'um pequeno restaurante do Bairro Latino, e

estava pagando a conta, quando dois freguczes do mesmo estabelecimento, jo-

vens estudantes, se ergueram c foram pagar também ao mostrador, onde o ou-

tro estava.
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Um d'elles notou o nome de Júlia no bilhete do seu companheiro.

—«Ora esta ! exclamou elle. Dar-se-ha caso que tu sejas também assi-

(jnante de Júlia!»

— «Decerto, meu amigo! ...»

— «Eis uma cousa singular. . .»

— «Porque dizes isso?»

— «Porque somos quasi parentes!»

—«Que me dizes, homem?! ...»

O companheiro tirou do bolso do collete quatro ou cinco bilhetes, que

lhe restavam ainda da sua Júlia.

Eram para as terças e (juintas, emquanto que os do amigo eram para as

segundas e sabbados!. .

.

Não levaremos mais longe a explicação, porque receiamos ou dizer de-

masiado, ou não dizer ainda o bastante. Estamos caminhando sobre carvões

accesos, e apressamo-nos de tudo quanto temos dito a deduzir o seguinte:

Que os perigos que a mocidade corria na frequentação d'estas virtudes

vacillantes, eram muito maiores do que todos os que a ameaçavam, quando so

dirigia a prostitutas francamente matriculadas.

As (jriseltes sem sujeição ou obstáculo de espécie alguma, sem estarem

sujeitas á vigilância daauctoridade, estavam no caso de adquirir e de commu-

nicar aos seus amantes uma d'essas enfermidades secretas, de que tanto temos

fallado, enfermidades tanto mais obstinadas e prejudiciaes, quanto mais descu-

radas são.

E mister conhecel-as c combatel-as na sua origem. E um virus que se

introduz no sangue, e que envenena as fontes da vida.

Por outro lado, alguns dos rapazes que frequentavam as grisette.i namo-

ravam-se dos seus encantos, solTriam o jugo dos seus caprichos, e viam-se des-

viados por ellas dos seus deveres e dos seus trabalhos.

Outros arruinavam ao mesmo tempo o dinheiro e a saúde. . .

Licção terrível e da qual desgraçadamente a geração seguinte bem pequeno

proveito soube tirar!





CAPITULO XIII

SUMMARIO

Tiaasforniação da griselte em lorette.—O c|ue é a Zorefíe ?—Paralello entre as duas especialidades parisien-

ses.—Uivisío da grande larailia das toreltas.—k loretle sob o domínio paternal. —Como vivia.—A oLra de carne e a

obra de coiro.— l^uidados de família.—A educarão da lorette.—A andorinlia bate as azas e solta o vAo para longe do

uinLo.—A loretle emancipada.—A lorette plebeia.—A lorette Hdalga.—A lorette de pais imognítos.— Duas mil lo-

reltcs de l'aris, lilbis de coronéis do exercito imperial.—A lorette extrantíeira.-O sonho da lorette.—O Arthur das

loreltex. -Razão porque se lhe deu esle nome.—DílV.Mentes especías de Arlhurcs.—O correio de Paris e as toreltes.

—Extrauba mania das /oreiícs'.—Pedidos dirigidos á intendência geral dà -policia.— Cartas singulares.—A lorette e

os médicos.—A velba loretle.— Vire la loretle l - A prostituição e o Génesis.— Santo Agostinho e a prostituição.-

Opinião de ParentDuchatelet.—Causas da prostituição, geraes e particulare-, próximas e remotas. —.\ ignorância

publica.—O ahaudono.-A exploração dos menores.—Um texto da Bíblia : í/í d(i/o;"e/iar/(w /íííoí Íuos.—Conse-

i|uencias da condição inferior da mulher.— Desejos desordenados do homem.-Repugnância para com o matrimonio.

— fentações.- Insulliciencia dos salários.—As prostitutas oriundas dos campos.—Concorrência dos homens ãs di-

versas prolissões naturalmente destinadas á mulher.—O strugle for life. -Causus intimas.—A verdadeira miséria.

— Inportantissimas i-ausas da prostituição, que muita gente não descobre.—O orgulho.-A litteratura immoral. — Os

maus livros.— CoíftHiCíií siir un soplia, sans remords et snns peur, on ouvre à tout venant et sajambe et son
cwurl—i) proxeuetismo.— Como a policia sabe utilisar os serviços das proxenetas em bom sentido.— Correspondên-

cia com as proxenetas —Cartas de prostitutas que querem mudar de casa.-Cartas de donas de casas publicas ás

proxenetas.—O telegrapbo ao serviço da prostituição.—Telegrammas curiosos.—Cartas de directores de casas de

prostituição.—(Juem costumara ser as doaas das casas.—Agentes da piostituição.-Bilhetesde visita.— Photogra-

phias.—A prostituição nos restaurantes.—Aluguer de fatos.—Os parasitas das prostitutas.—Maridos condescenden-
tes.—Necessidade de uma grande vigilância policial.

QUE È uma. loretle .^ É dirticil a resposta.

A lorelle não se define, escapa a qualquer definição, por

mais simples que stja, mas pôde analysar-se, ciassificar-se.

A nosso vèr, a lorelle é a continuação, ou melhor, a trans-

formação da grisetle, typo que desappareceu para sempre. Os

costumes que lhe attribuimos no capitulo antecedente desappareceram da mu-

lher parisiense.

Não foi esta a ultima modificação. A lorette em nossos dias não eviste

também. Succedeu-lhe a cocotie. Não antecipemos, porém, as transforma-

ções.

A griselte era amiga do trabalho; a lorette odiava-o do intimo d'alma.

Começava ás vezes a bordar qualquer objecto, uma charuteira, uns sapatos,

mas nunca ninguém lhe viu terminar esses trabalhos encetados.

A grisette fumava cachimbo; a lorette, charuto, e fazia sabir o fumo

pela bocca ou pelo nariz, segundo o capricho dos seus adoradores.

A (jriseUe era doida pela cidra da Normandia; a lorette idolatrava o

obampagne.

A (jriselte poz em moda o can-can; a lorette só o dançava no carnaval.
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A grisetle ia de dia para os braços dos amantes ; a lorelle só se resolvia

a ir á noite.

A lorelte que ia para o theatro, em consequência da repugnância que tinha

por toda a espécie de trabalho, nunca poude aprender nem o primeiro verso

de um couplet, nem o estribilho de um coro.

Nunca permanecia mais de 29 dias no theatro, e o ordenado chegava-lhe

apenas para pagar as multas.

Vamos agora á classificação. A grande familia das lorettes pôde dividir-se

d'este modo

:

1 .° a lorelte sob o domínio paterno.

2." a lorelte emancipada.

Subdivisões

:

1
." a lorelte plebeia.

2." a lorelle de ascendentes nobres.

.'{.° a lorelte de pães anonymos.

4." a lorelte exótica.

A lorelle que dependia de seus pães vivia n'uma miserável trapeira. O
auctor dos seus dias era quasi sempre um sapateiro remendão, que exercia o

officio nas horas vagas do seu emprego de porteiro, dividindo a sua alfcição c

(IS seus cuidados entre a obra de carne e a obra de coiro.

O seu enthusiasmo dividia-se em duas doses eguaes— uma para os sa-

patos que fizera, outra para a filha que procreára.

Se no guarda-louça paterno havia por acaso uma chávena com asa, era

para a lorelte. A mãe tomava café na primeira tigella que apparecia. A aza do

meio frangão que se comia ao domingo era para a lorelle. Se a rapariga fazia

ceremonias, o pae zangava-se. O auctor dos seus dias dava-lhe também um
professor de dansa a quem pagava, remonfando-lbe as botas. Se a lorelle es-

treava um vestido novo, pedia ao filho do senhorio que a acompanhasse ao

theatro. O pae ia também para a plateia, para ver e admirar a sua obra, e só

occultava a sua qualidade de pae, porque temia que o nome do auctor preju-

dicasse a admiração pela obra.

Um dia o ditoso pae calculava que a tenra planta se estiolava no es-

treito cubículo de porteiro, e abandonava-a, mudando os tarecos para o quarto

andar.

Sabia uma noite a tomar o fresco, e ao voltar ao lar domestico, diziam-lhe

:

— «Sua mulher e sua filha não estão em casa.»

— «Ora essa! Disseram quando voltavam?»

— «Não voltam.»

— «Ahl E a chave?

— «Está aqui!»

— « Bem, vou-me até á cama. . .

»

— «A sua cama sahiu também ...»

— «Como! A cama . . . Oue quer dizer ?. . .

»

— «Sua mulher e sua filha levaram a mobilia ...»

— «E não deixaram dito para onde iam ?. . .

»
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— «Disseram que iam para o numero 23.»

— «De que rua ?»

— «Isso é que eilas não disseram ...»

— «Obrigado, visiniias, obrigado ...»

— «Não tem que agradecer, visinho. Sentimos ...»

— «Adeus, adeus, boas noites ! . . .

»

— «Boas noites, visinho I...»

O dialogo não precisa commentarios.

A lorette emancipada odcrece características Ião diíTerentes, que como se

viu tivemos de a subdividir. Vamos agora tractar da subdivisão.

A lorette plebeia era a espécie mais commum. Devia a si própria a sua

transformação. Aprendera não sabemos como a trazer o chaile posto de uma
maneira encantadora. Faliava detestavelmente e nunca particularisava pessoas,

por exemplo:

— «Hoje vêem buscar-me. Se soubessem que estava comsigo, ficariam

furiosos . . . Hoje deram-me de jantar no restaurant de . . . etc, etc.»

Uma excellente licvão de discrição dada ao nosso sexo.

A lorette de nobres ascendentes recebera uma boa educação, tinha ma-

neiras distinctas, e não se deixava perder, senão depois de ter estudado gram-

matica e de ter aprendido gymnastica.

No carnaval, só acceitava as homenagens dos homens disfarçados com

trajos da edade-media.

Nas suas relações habituaes, dava a cada nome uma partícula nobiliária,

por exemplo, se o seu amante se chamava Feliv, ella dava-lhe o nome de Saint-

Felix.

Se alguém chamado Durand lhe escrevia uma carta, ella, ao responder-

Ihe, punha no sobrescripto : ,1 Monsieur de Durand.

Montava a cavallo, e fazia-se seguir por um creado que lhe chamava

:

Senhora Baroneza.

Era artista, dava licções de piano a preços baratíssimos.

A lorette de pães anonymos era um typo curioso, e hoje ainda bastante

generalisado.

Havia duas mil lorettes em Paris, que se diziam filhas de coronéis do

exercito imperial, e se não revelavam o seu nome patronímico era porque ti-

nham jurado silencio e mysterio sobre o pedestal da columna Vendome.

A lorette exótica, finalmente, era um typo muito vulgar também. O solo

mais fecundo na sua exportação era a Bélgica.

Purante algum tempo, as lorettes fizeram-se passar também por polacas

refugiadas, e os agentes da ordem publica tiveram as lorettes do Norte, como

as sacerdotisas mais enlhusiastas do baile.

Toda a lorette tinha mobília, propriedade sua, e assim a sua vida era

uma continua passagem da nogueira ao mogno, do mogno ao pau santo, e ás

vezes do pau santo á nogueira.

O sonho dominante e còr de rosa da lorette era ter um quarto ricamente

mobilado, porque viver na sua trapeira era uma cousa verdadeiramente hor-
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rivel. N'essa trapeira medonha, via-se subraettida a um regimen cellular, que

não convinha de modo algum ao seu caracter independente.

No numero das pragas a que se via alli condemnada, contava-se inevi-

tavelmente:

1.° a deplorável e frequente periodicidade do pagamento do aluguer;
"2." as entradas de favor do commissario de policia do bairro, que como

sabemos tinha o privilegio de ir acordar ás doze da noite as que não dormiam
n'um quarto pago por outrem, para lhes perguntar se dormiam sós, ou se tinham

em o|-dem os seus papeis, ou se preparavam clandestinamente cartuchos;

3.° o interrogatório sobre o nome, appcllido e edade, que deviam figurar

no registo do dono da casa.

A lorelle tinha também por costume adoptar um nome de phanlasia. ISo

verão, costumava chamar-se Madame de TÉtang, porque era um appcllido

fresco.

Se os seus lucros lhe pcrmiftiam edificar uma casa, adoptava o nome de

Maisonneuve.

Outras vezes tomava o nome da cidade onde nascera.

Assim, era Madame de Toulouse, de Bourges, d'Amboise, ele . . .

Outras tomavam o nome de um pateo on de um poço, e eram

:

Madame de Lacour, ou Madame Diipuis.

Finalmente, outras havia que tomavam o nome da sua freguezia, e assim

eram

Madame de Saint-Hoch, ou de Saint-Salpice.

Não foi certamente um capricho, ou uma phantasia irrcílectida e espon-

tânea que fez dar o nome genérico de Ãrihnr, ao individuo ([ue a lorelle cos-

tumava chamar a seijunda metade da sua alma.

Da experiência feita pelas lorettes veio a averiguar-se que a maioria dos

que adoptavam na correspondência amorosa um pseudonymo, tomavam, sem sa-

ber porque, o nome de Arlhur.

Havia 29 Arthures por 7 tiustavos, 19 por 3 Adrianos, 20 por 2 Joões,

13 por 1 Paulo, etc.

Classifiquemos agora esses Arthures, visto que o assumpto o merece. O
\riliur da lorelte não emancipada era (juasi sempie ou um escrevente de (a-

bellião, ou um auctor de Vaudevilles, ou um praticante de pharmacia.

No primeiro dos casos, accumulava as funcções de checliisbeu e as de

Mercúrio judicial ao mesmo tempo.

Levava olficios, ao tempo em que dava um passeio com a sua amada.

Ouando tinha de fazer alguma cila(,'ão, a lorelle esperava-o á porta, em quanto

elle procurava a pessoa que ia citar.

Pelo caminho, raro era o dia em que o Arlhur não encontrava alguma

pessoa com quem o patrão não tivesse que ver, e dizia á sua amada :

— «Vès aquellc sujeito? Pois amanhã ramos peniioral-o!»

O Arlhur, aucior de vandevilks, era muito procurado pela lorelle nào

cmancipaua, porque sabia que os bastidores dão a mais com|»k'ta liberdade.
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Queria ser contractada, ainda que fosse só para os coros, persuadida de

que o seu talento e a protecção dispensada por alguém a fariam passar em
breve para melhor posição.

O Arthur ensaiava-a. Durante um mez, fazia-a recitar a Torre de Nesle,

c a íorette nunca entrava n'um omnibus sem levar uma comedia na mão. Á
noite nunca deixava de ir ao theatro, e a cada actriz que via apparecer em
scena, dizia sempre

:

—«Meu Deus! Que mulher tão detestável!... Se eu soubesse que era

assim, em vez de pretender entrar no theatro, preferiria fazer caixas de phos-

phoros I . . .

»

Ouando voltava para casa, a loretti' cantava, voz em grita, os couplels

mais em voga.

O pae chorava e applaudia freneticamente, e a mãe dizia ao Arthur:
— «E preciso fazel-a entrar na Opera! ...»

—«Não, minha cara senhora, isso para uma estreia, parece-me de-

mais ! . . .

»

— «Mas então, n'outro theatro. . .

»

— «.4h! Isso é dilíerentel. . .»

—«Pois bem, a questão é leval-a para o theatro. Veja a Rachel, a grande

Rachel. . . Se não houvesse quem a decidisse a entrar no theatro, talvez hoje a

víssemos a ganhar a sua vida no mister de engommadeira.»

—«Decerto... decerto!»

Finalmente, depois de haver estudado as tradicçôes de um papel em casa

de uma pseudo-actriz de província, a loretle fazia a sua estreia, c assignava

um contracto pelo qual a empreza se obrigava por escripto a pagar-lhe 1:200

francos por anno. Em compensação, porém, a rapariga assignava um outro con-

tracto com a empreza, no qual declarava haver recebido adiantadamente aquella

quantia, e que por conseguinte nada tinha que reclamar em paga dos seus ser-

viços.

O director auctorisava verbalmente a actriz a dizer a todos os Arthiireu

que encontrasse

:

— «Estou escripturada, não preciso de ninguém, teniio 1:200 francos de

ordenado, e o director é muito meu amigo .

»

E assim os patos cabiam melhor no laço.

O Anhiir, praticante de pharmacia, era quasi sempre o rival encarniçado

dos outros Arihiwes. Na grande maioria dos casos, era avarento. Um typo cu-

rioso ! . .

.

Um d"estes Arthures convi;lou um dia três lorelles para jantar, mas an-

tes de se sentar à meza teve o cuidado de chamar á parte o moço do restaurante,

e disse-lhe:

— «Todas as vezes que te pedir vinho de Volnay, dá-nos Beaune, que é

mais barato.»

Ai;abado o jantar, o amphytrião pede a conta. Trazem-lha, e elle ao vela

dá um pulo.

Primeiramente procura fazer comprehender ao creado por signaes o erro

Historia d\ Pbostiiuição. Tomo iv—Kulhx 41
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em que incorreu. O rapaz lingiu não eompreliender. Por fim o Arlliur deei

diu-se, e disse-Uie:

—«Ha engano a respeito do viniio.»

—«Parece-me que não.»

— «Aííirmo-lhe que se enganou.»

— «O senhor não me pediu por três vezes vinlio de Volna^ ?.. .»

— «Decerto, decerto. . .«gaguejou o Artliur fazendo signaes ao criado.

— «Pois n'esse caso a conta é bem explicita. Vém lá as Ires garrafas de

Volna) .

»

—«É verdade,» dizem as damas.

E o Arthur nada piide responder, porque se dissesse alguma cousa, vi-

ria a conhecer-se a sua avareza, e tem de pagar o Beaune pelo preço do Vol-

nay.

Ha uma tradicção de um Arlliur d'e.sta espécie que fez marcar com o seu

nome a roupa branca da sua lorelte.

No rol da roupa suja d'esta mulher, viam-se sempre cousas verdadeira-

mente excêntricas, por exemplo, camisas de mulher e saias, marcadas com o

nome de Julião >'»#*.

Querem saber o motivo d'esta precaução?

Ouando chegou o dia da tormenta, exigiu perante o juiz aquellas roupas,

como se lhe pertencessem.

Se a pequena posta não tivesse ainda sido inventada, a lorelte teria for-

çosamente de a inventar.

Das 19:7.j3 cartas que n'essa epocha se distribuíam diariamente em Pa-

ris, pelo menos o:000 eram escriptas pelas loreltes. Entre elias, 1:000 e tantas

eram recusadas por causa de ausência dos destinatários, prejuízos, ou faltas de

dinheiro.

O perfeito da policia era quem mais d'estas cartas recebia.

Naquelle tempo houve entre as lorettes de Paris uma mania verdadeira-

mente extravagante, e demasiado curiosa.

Essa mania era vestirem-se de homem, e a policia chegou a prohibil-o

severamente.

Nas repartições de policia recebiam-se todos os dias cartas d'este género:

«Senhor (Iommissario:

«Desejando dar algumas bengaladas a uma pessoa que me insultou, peço-

Ihe que me permitia vestir-me de homem.

íAdolpliina.»

«Senhor Gommissario :

«Tendo necessidade de ir a um café tomar uma chávena d'este liquido

estomaclial, rogo-lhe a auctorisação de poder vestir fato masculino.

"Clara.»
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«Senhor Prefeito :

«A natureza dotou-me de um bigode, de que nenhum depilatorio p(')de li-

vrar-me. Como elle me obriga a fazer a barba, rogo-ihe o obsequio de me per-

miltir o uso dos fatos próprios do sexo a que v. ex.'' pertence.

«Evelina.»

Todas estas cartas são aulhenticas.

Um dia o prefeito de policia viu-se obrigado a responder á mais teimosa

das postulantes

:

«Mademoiseli.e:

«O conselheiro de Estado, chefe da policia, sente immensamente não po-

der conceder-lhe a permissão sollicitada.

«Essa permissão só pode ser concedida por motivos sanitários.»

No dia seguinte, uma ioretle, mais audaz que todas as outras, dirigiu ao

funecionario a seguinte carta :

«Senhor Prefeito:

«A bra^'os com a agonia, chegada aos últimos momentos da vida, peço

a V. ex." que se digne conceder-mc a íineza de me auctorisar a usar durante

dois annos os trajos masculinos.

«.lunto attestados de três médicos.»

A propósito d'isto, temos cousas verdadeiramente curiosas a contar.

A clientella de um medico de loreties augmentava pela diligencia espe-

cial de muitas doentes, que consideravam o doutor como um amigo, com quem
conversavam á sua vontade, tanto a respeito das doenças, como da ultima re-

presentação thealral.

— «Doutor, dizia-lhe uma d'ellas, estou encarregada por Malhilde de

lhe agradecer todos os seus cuidados e attenções.»

— "Ha muito tempo que não a vejo. Como está ella?»

— «Já não precisa de vir procural-o, meu querido doutor ...»

— «Como assim ?. . .»

— «Está prompla.»

— - «Ainda bem.»

— «Quem me dera estar no caso dVila, meu querido doutor!. ..»

— «Porque ! Está peior ?. . .

»

— «Ai, doutor, soffro horrivelmente!...»

— «Vamos vèr isso, minha querida, vamos vér isso!. . .»

A loretie contava então ao condescendente medico a historia dos seus

padecimentos, e o homem da sciencia apressava-se a proscrever-lhe um tracta-

mento adequado, que ella (içava logo bem resolvida a não seguir, mas no em-
tanto dizia ao medico :

— «Agradecida, doutor, agradecida. One'' Tue diga alguma cousa da sua



:ilfS HISTORIA

parte a Mathilde ? É verdade, parece-me que vae chover . . . Empresta-me o

seu guarda-chuva?. . .

»

Á segunda visita esquecia-se de restituir o guarda-chuva, e em compen-

sação levava um quadro ou uma estatueta, que qualquer doente havia oflere-

cido ao Esculápio, e á sahida dizia-lhe :

—«Doutor, deixc-me levar isto para me lembrar que lhe devo duas visi-

tas ...

»

Á terceira visita, a lorelte apresentava-se á porta do medico em cabriolei,

o dizia logo á entrada:

—«O doutor, dé-me ahi qualquer cousa com que possa pagar ao bruto

(lo meu cocheiro!. . .»

E sem esperar resposta, apoderava-se de 20 francos que vira sobre o fo-

gão da sala. Dava a quarta parte ao cocheiro, e metlia por distracção o resto

no seu bolsinho.

De maneira que o pobre medico era quem pagavayas visitas da sua doente.

Pelo Natal, a lorelte sentia desejos de testemunhar ao medico a sua gra-

tidão, e mandava-lhe uma gravura, cujo assumpto obrigado era Hippocrates

recusando os presentes de Artaxerxcs.

N'aquelle dia, o doutor recebia o mesmo presente da parte de vinte e

cinco dos seus clientes d'esta espécie, de vinte e cinco loreltes.

Quando a doença condemnava a lorelte a ficar em casa, ella que receiava

converter a sua alcova em enfermaria, recorria ao medico para que lhe ob-

tivesse a admissão n'um d'esses templos abertos^ enfermidades humanas.

Fazia-se conduzir ao Parvis-Notre-Dame, entrava com todo o desemba-

raço no gabinete do medico de serviço, e rompendo a massaje proletários, que

esperavam alli resignadamente a sua vez, dizia-lhe:

—«Doutor, em nome de um collega seu, venho pedir-llíe a fineza de me
dar um dos trinta leitos gratuitos, que a philantropia concede aos que não gos-

tam de morrer em casa.»

—«Mas a menina não está inscripta no registro das indigentes. . .»

—«E certo, mas tenho direito á mercê que sollicito!. ..»

—«Como!. . .»

—«Hontem perdi tudo ao jogo.»

—«Ah ! Então é dillerente ! . . .

»

— «Ora ainda bem!. . .

»

— «Vejamos uma cousa. . .

»

—«O que é, doutor?. . .

»

—«Faremos com que a admitiam no Hospital geral. . . >

—«No Hospital geral, diz!'!. . .

«

— «Siml...»

— « Diabo ! Preferia outro ! . . .

»

—«Qual ?. . .

»

—«Eu,sei lá ! Qualquer. . .»

—«O da Caridade ?. . .

»

—«Esse!. . Nem por prnsamentos! . . .

»
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— «Então escolha. • • v
—«Prefiro o de Beaujon.»

— «Porque?. . .

»

— «Porque alli a galanteria administrativa creou uma clinica perfumada,

esplendida!" Alli as minhas companlieiras encontram um asylo magnifico. Mor-

re-sc a beber Champagnel»

Aulhentico ! . . .

Chegamos ao escolho mais terrivel da lorette:—a velhice. Oh! mas as la-

dinas tinham também recursos para ellal Saber envelhecer era uma arte de que

a loretíe tinha o segredo^ mais que outra qualquer mulher do mundo.

Quando a borboleta envelhece, cáe n'ura doce lethargo sobre a ultima

llòr cujo néctar Jibou... E morre alli, sem o menor esforço para voltar de

novo á vida.

A loretíe via caminhar o tempo sem se assustar. Aos quarenta annos,

acordava uma manhã com a cabeça completamente cheia de protestos ambicio-

sos. Recordava os nomes dos 20 Arlhures, que haviam chegado a ser prefei-

tos, magistrados, deputados ou ministros, e lembrando-se de obter um estanco,

alcançava-o com uma condição— a de não publicar as suas Memorias, cquei-,

mar todas as cartas amorosas.

Os homens que altingem uma boa posição téem um medo atroz das re-

cordações da juventude.

A velha loretíe tinha uma boa clientela entre os hypocondriacos, porque

habituada a supportar as vicissitudes da vida, tinha um bom humor, que

cousa alguma podia destruir.

A loreiíe, que encontrava um antigo estudante convertido em tabellião,

fazia um contracto com elle, e chegava a ter um armazém de fazendas, ou

fundava um restaurante, onde o tabellião ia comer, pagando-se assim dos seus

adiantamentos pecuniários.

A loretíe, que linha vivido intimamente com jovens auctores de imurle-

villes, encontrava-os, aos quarenta annos, convertidos em directores de theatros.

r.ollocava-se sob a sua protecção e obtinha o cargo de ouvrense.

A lorelte aos quarenta annos encontrava-se em cada degrau da escatia

social ou conjugal. Guando o alfaiate enviava por exemplo uma conta por meio

de sua velha esposa, reconhecia -se na portadora uma loretíe aposentada.

Os príncipes estrangeiros e os sub-perfeitos francezes faziam também uma

prodigiosa importação e exportação da loretíe.

Havia províncias em que a loretíe chegava a ser esposa do prefeito, e

.seu marido descançava n'ella do peso dos negócios públicos.

As vezes a lor.elte mantinha correspondência com o ministro, que dizia;

— «Esta lettra não me é desconhecida ...»

Chegava a occasião da visita ministerial, o ministro encarava na prefeita,

e não podia deixar de exclamar:

— «Toma! Pois és tu, Elisa!...»

Mas s. ex." era logo chamado á ordem por um
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— «Pschut!. . .

»

da dama, e pela faxa tricolor do magistrado do departamento.

O ministro fazia um rasgado cumprimento, e dizia

:

— «Minha senhora, tenho a honra de lhe apresentar os meus respeitos I . .

.

Folgo de vér o zelo e a intelligencia com que é administrado o departamento ! . . .

»

E accrescentava em voz baixa

:

— «Se queres, queridinha, poderemos ainda resuscitar os tempos anti-

gos ! . . .

»

E emquanto se trocavam estas palavras breves e conspícuas, o prefeito

dizia satisfeitíssimo ao ministro :

— «Senhor ministro, v. ex." honra-me sobremaneira !-•. »

Scena dignisssima, na verdade i . .

.

Vamos transcrever agora uns versos publicados no anno de 1848, em

honra das loretles.

São os seguintes

:

Excellent cíeurs, niauvaines lêles,

Sans riiison, comine satiií chugrin,

fíu matin jusqu'aii snir en feles,

En noce du soir au malin:

Vnilã les Lolo, les Lolo, les Lulo . .

.

Les lorelles

!

Vitenl les Inreltesí

Qiielles femines, parfois discrètes,

A jin d'alleguer leiírs trousseaux,

Porleiíl dans les jours de diseltes,

Leurs bournous, rue des Blancs-Manleaux .'

Ce snnt les Lolo, les Lolo, les Lolo . . .

Les LoreUes

!

Viveyit les loretles!

(Jui les premiers donnent aux quêles

L'exeiiiple de la Chariié?

Quels sonl les danseiirs loujonrs preles.

A sauler par huinanité .'

Ce sonl les Lolo, les Lolo, les Lolo ...

Les loretles!

Vivenl les loretles!

L'auleur de celle chansonnelte

N'esl pas un enfanl dAppollon:

Ce nesl pas IJéranger, le poete,

('e nest pas ce farceur de Piron,

Cest un Lolo, bien Jjolo, Crés Lolo,

l'ne Inretle . .

Vive la loretle I

A prostituição tal como a conhecemos ainda hoje vem descrlpta no (le-

ncsis e nos outros livros santos, e encontra-se nas mais antigas tradicções ro-

manas.
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A necessidade d'esta pra^M chronica da humanidade, reconhecida pelos

philosophos antigos, foi tamhetn confessada por Santo Agostinho.

Os moralistas concordam n'este ponto com os estadistas e com os hygie-

nislas mais celebres.

Parent-Duchateiet diz:

«As prostitutas são tão inevitáveis n'uma aggiomeração de homens, como

os urinoes, as cloacas e os depósitos de immundicies.»

Fica, portanto, sobejamente demonstrado por documentos históricos, e

está admittido pelos philosophos, moralistas, estadistas e hygienistas que a pros-

tituifão é um mal inherente ás sociedades humanas.

Mas, se a civilisação consiste no progresso moral e pbysico, não pôde

negar-se que a prostituição pôde diminuir.

Para os que pregam o respeito do individuo humano, bem como o de-

ver, a abnegação e todas as virtudes christãs, é obvia a necessidade de res-

tringir a prostituição como consequência da preguiça, do egoismo e da luxuria.

Os políticos c economistas teem o dever de a extirpar como uma conse-

quência de instituições viciosas, taes como as excessivas aggiomcráções urba-

nas, o predomínio da industria manufactureira, a ignorância publica, o aban-

dono, a exploração de menores, a excitação á libertinagem, etc.

Para os hygienistas e médicos, ha a necessidade de evitar os perigos

physicos, resultantes das enfermidades contagiosas que a prostituição pro-

paga.

Mas, evidentemente, para descobrir os meios de a combater eílicazmente

é preciso começar por lhe conhecer as causas.

Primeiramente, e como these geral

:

A mulher, menos apta para o trabalho (|ue possa occorrer á sua subsis-

tência, é ao mesmo tempo menos imperiosamente dominada que o homem pelo

desejo dos gosos sensuaes.

Estes gosos acarretam-lhe penosas consequências, além dos encargos e

dores da maternidade.

Diz a Escriptura :

«In dolore paries filiou tuos el sub ciri potes lale eris {He.iiesís, iii, !().)»

D'aqui provém a tendência que a mulher manifesta para sollicitar uma

recompensa, e o homem para oíTerecer uma parte do fructo do seu trabalho.

Eis o motivo, sem duvida, porque a rigorosa eliminação da prostituição

é impossível ou arbitraria, e também porque as leis não podem regular senão

um género de prostituição

—

a publica.

Existem infinitos graus de distancia entre a mulher, que se entrega e sa-

crifica para tesmunhar o seu amor, e o trafico torpíssimo da prostituta, que se

entrega por uma quantia qualquer.

Entre a abnegação e o egoismo, a distancia é enorme; tanta como entre

o espirito e a matéria.

«Não foi o homem creado para a mulher, diz S. Paulo, mas sim a mu-

lher para o homem: «Elenim non est creaíusvir propíer malier sed mulier pro-

p(er cirum {Corinth., i. xi., 9)».
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N'esfas palavras cncerra-se uma das grandes razões da proslitui^-ão. Esta

dilleren^a pliysiologica entre o homem e a mulher levou o famoso hygienista

inglez Acton, a considerar a prostituição sob o duplo ponto de vista do homem
que a sollicita e da mulher que a subministra.

Quer dizer, sob o ponto de vista da procura e da oíTerta.

Os desejos desordenados do homem, que provocaram, e manteein ainda

lioje a prostituição, são ;

i ." o instincto genital;

2." um caracter corrompido :

3." o estado artificial da sociedade civilisada, que torna dillicil senão im-

possível o matrimonio de duas pessoas que se amam;
4.° a repugnância d'aquelles que poderiam casar para acceitarem as obri-

gações e os deveres do matrimonio
;

5." as profissões que desviam o homem do matrimonio, ou que, se c ca-

sado, o aflastam da vida conjugal.

Por parte da mulher, as causas da sua óHerta á concupiscência do homem
são as seguintes

:

I ." o instincto genital
;

2.° a prcversão natural

:

3." a indolência

;

4." a preguiça.

ò.° a má educação, que desenvolve as inclinações viciosas :

6." os maus evemplos e a indecencia da promiscuidade deplorável da

vida em commum, entre as classes proletárias;

7." a necessidade, que provem da incapacidade de altendcr ás necessi-

dades da vida por meios honrados, ou de uma extrema miséria;

8.° a embriaguez;

9.° a leviandade

;

10." o amor do prazer;

M." o amor a um d'esses entes indignos e abjectos que se comprazem

em arruinar e perder completamente uma mulher;

12." certas profissões, que expõem particularmente as mulheres ás seduc-

ções e ás tentações.

Vintras enumera também do seguinte modo as causas da prostituição na

Inglaterra.

Causas immcdiatas

:

1." a demasiada liberdade concedida ás raparigas;

2." a ausência quasi completa de vigilância da parte dos pães nas clas-

ses pobres;

3." as más companhias;

4.* as tentações quasi irresistíveis a que se vécm expostas, quando são

demasiado jovens, e demasiado inexperientes para comprehenderem as conse-

quências de uma primeira falta:

-").* a deplorável leviandade com (|uc as raparigas e as mulheres virtuo-

,sas acceitam o otlcrecimento de bebidas alcoólicas:
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0.'^ o grande numero de casas de bebidas de apparencia decente i|iie

existem em Londres, onde as raparigas podem ser arrastatlas c seduzidas.

Causas remelas:

1.* a lei a respeito da ruptura dos esponsaes, que induz indircclamcnlc

as raparigas a cederem ás instancias dos seductores;

2." a apparenfe protecção concedida ás muilieres gravidas pela referida

lei, que não c applicavel senão na metade dos casos; ou que, sendo mal appli-

cada, favorece quedas premeditadas, c induz á prostituição muitas raparigas.

Nos Estados Unidos existem as mesmas causas, mas da prostituição dos

diílerentes paizes trataremos n'um dos capítulos próximos-

Examinemos agora as causas mais geraes da desmoralisação dos operá-

rios c das raparigas pobres, causas que parecem determinar melhor que qual-

quer outra cousa a prostituição nas cidades.

1.'' a insuniciencia dos salários e a deserção das raparigas do campo para

a capital.

Está provado que não podendo uma mulher viver, senão muito diíTicil-

mente, com o producto do seu trabaliio nas grandes cidades, é fatalmente ar-

rastada a procurar os recursos, que lhe faltam, nos lucros da prostituição.

Depois, estes lucros supplementares, que excedem então o salário prin-

cipal, tornam possível da sua parte o acceifar remunerações, tanto mais limi-

tadas, quanto maior c a sua constância no trabalho.

Assim, antes de conseguir degradar as operarias até à prostituição, a li-

bertinagem representa um papel indirecto, intervindo como causa económica

na diminuição dos salários acceitc por cilas, e reciprocamente nos salários oITc-

rccidos pelos patrões.

Pelo que respeita á deserção das raparigas do campo, sobejam-nos as

provas. Daremos apenas as seguintes:

Durante o periodo de i8-)o a I8G9, em 2S:oG9 prostitutas clandestinas

detidas em Paris, apenas J:<S9() eram oriundas do departamento do Sena.

23:676 eram das províncias ou do estrangeiro; quer dizer, que, na proporção

de 1:000, 797 eram extranhas ao departamento do Sena, e 206 d'esle departa-

mento.

Esta estatística contém a prova mathcmatica das causas principaes da

prostituição, que acabamos de expor, a saber, a deserção das raparigas do

campo e adilliculdadede viver honradamente, que encontram as raparigas attra-

iiidas a Paris pela ideia do prazer e dos salários mais avultados.

Mais de metade acharam-se na grande cidade sem família e sem guia,

tendo ido para alli com a ideia de encontrarem trabalho productivo e de vive-

rem mais fácil e commodamente que nas suas aldeias.

Mas o trabalho falta, e a miséria, e sobretudo a leviandade unida á pre-

guiça, tornam essas raparigas abjectas prostitutas.

2." a concorrência nas profissões a que as mulheres parecem natural-

mente destinadas, e a invasão dos homens, vergonha é dizel-o, nas profissões

sedentárias c delicadas, puramente manuacs, como por exemplo a costura, as

flores artificiaes, o fabrico de leques, a venda de objectos de loiktle.

UmoWA DA PnosTlTOicÃP. Tomo ií—Folha i5.
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Devemos lambem citar as ollicinas das prisões, onde os trabalhos gros-

seiros que exigem pouca destreza e pequeno dispêndio de intelligencia, são exe-

cutados em grande escala e a preços excessivamente reduzidos.

Finalmente, ale as mulheres da classe media empregam os seus momen-

tos de ócio cm trabalhos de costura e de bordados, que reduzem singularmente

o trabalho das operarias d'estas profissões.

As interrupções do trabalho, causadas pela doença, pelos deveres de l'a-

milia, e por todas as condições de aptidão, que erradamente se suppõem iguacs,

condemnam as mulheres á inferioridade na concorrência industrial, que não é

mais do que a forma civilisada do slruçigle for lije, eternamente empenhada

para conservar a vida entre todos os entes animados.

O trabalho das mulheres em certas prolissões para que são próprias é ás

vezes impedido pelas greves dos operários.

Em Paris, os impressores que desejaram abrir as suas ollicinas ás mu-

lheres viram-se obrigados a renunciar á execução deste projecto cm consequên-

cia da allitude dos operários, tanto que certos editores de l'aris tomaram a re-

solução de fazer imprimir os seus livros nas províncias, e ate mesmo no es-

trangeiro. Por isso as greves insullicientemenle reprimidas nos seus abusos

tornam-se oppressivas, e oppõem um obstáculo gravissimo ao desenvolvimento

da riqueza nacional, contribuindo além d'isso indirectamente pari o recruta-

menlo da prostituição, por isso que fecham ás mulheres o accesso em certas

olficinas, onde poderiam ganhar honradamente a vida.

3." a indecencia e a promiscuidade nas famílias pobres.

Em muilas famílias miseráveis, a pequenez das habitações produz a mais

ignóbil promiscuidade.

Áquelles entes grosseiros e miseráveis faltam-lhes as commodidades ma-

teriacs. Toda a família vive amontoada n'um único quarto, onde o pudor é des-

truído pelo habilo da indecencia. Os habilos obscenos succedem-se facilmente ás

|)alavras e aos gestos. O incesto entre irmãos é lambem uma consequência da

mesma miséria, e succede vezes a miúdo, que entrando o pae mais tarde que

os outros, e mais ou menos embriagado, abusa de sua própria (ilha, na ausên-

cia da mãe ou emquanto esta dorme.

Por isso, um dos meios empregados pelas as.sociações de beneTicencia para

luctarem contra a horrível depravação que resulta do pauperismo, consiste em

fornecer aos proletários camas e outros objectos materiaes, destinados a evitar

a promiscuidade.

i." a origem illegitima.

As filhas nascidas de uniões illegitimas, quasi sempre privadas da benc-

íica educação da familia, e a miúdo dcsmoralisadas pelo mau exemplo, confia-

das ou abandonadas a exlranhos, na edade em que maior necessidade tinham

da sollicilude maternal, acham-se evidentemente muito mais expostas a cahir

na proslituição, do que as lilhas do matrimonio.

Apesar d'isso, nem todas estas iniluencias .são tão perniciosas, como po-

deria suspeilar-se ii priori.

'•)." a privação dos cuidados malcrnaes.



Promiscuidade hori ivel !

.





DA PROSTITUIÇÃO :íor)

As filhas dos viúvos ministram á prostituição um contingente relativa-

mente numeroso. O viuvo que resolve casar, e com maior rasão o que vive

amancebado, perde muitas vezes o sentimento dos seus deveres, para com os

filhos do primeiro matrimonio.

Uma menina, amimada durante alguns annos pelo amor e ternura de sua

mãe, quando este amor sollicito e extremoso lhe falta, e se vè sacrificada aos

ciúmes e ao ódio de uma extranha, indigna-se contra os novos membros da

familia, que a excluem do seu logar legitimo.

O exemplo que tem ante os olhos preverte-a, e se alguns bons conselhos

não vêem adoçar-lhe as maguas e dar-lhe a resignação indispensável, o ódio

e a inveja azedam-lhe o espirito, revolta-se, e nos seus sonhos o amor da

emancipação e o amor do homem, que considera como o seu libertador, con-

fundem-se. O seu desejo é ser seduzida.

As filhas das viuvas, que tornam a casar, solírem quasi sempre um des-

tino análogo.

O padrasto raríssimas vezes as adopta. As recordações que ellas evocam

são o receio constante, o pesadello de sua mãe. Conliecem que os aííectos e a

ternura materna pertencem aos íilhos do novo enlace. Torturadas por uma U-\ef.a.

injusta, ou pelos maus tractos que lhes envenenam a existência, pouco vigiadas,

ou para melhor dizer, nada vigiadas, sem direcção nem conselhos, o que lhes

succede ? Perderem-se em busca de uma ventura imaginaria, e soffrerem a sorte

das pobres raparigas seduzidas.

Quando a viuva se deixa arrastar a viver em concubinato, as consequên-

cias da sua má conducta são ainda mais fataes para as filhas legitimas, nasci-

das do seu matrimonio.

Não ha respeito algum para a infância n'aquelle par, cuja vida é um con-

tinuo exemplo de desordem. E a joven assim fica entregue ás seducçôes dos

homens, quando não ás perseguições e tentativas do próprio amante de sua

mãe, do homem que vive debaixo do mesmo teclo que ella, e que não respeita

nenhum dever moral

!

"Quando se começam a descobrir as origens, diz Maxime du Camp, ave-

rigua-se quasi invariavelmente que a rapariga dada á prostituição pertence a

um pae ou a uma mãe que contrahiram segundo matrimonio.

«Na classe operaria, existe uma causa primordial, essencial, de desmora-

lisação. Quando a mãe torna a casar e a filha é bonita, succede frequentemente

o padrasto intentar perdel-a. A mãe, que antes de tudo é mulher, tem ciúmes,

e expulsa-a de casa.

«Se é o pae i|ue contrahiu segundas núpcias, sua esposa, como verda-

deira madrasta, maltracta a rapariga, e esta foge de casa. Em qualquer dos

casos, a pobre creança cáe no tremedal, se alguma alma caritativa não se com-

padece d'elia, e a saiva para a virtude e para a sociedade, dando trabalho ho-

nesto e educação apropriada.

«Vagueia pelas ruas como um cão perdido, dorme debaixo das pontes,

" pedreiras, nos edifícios em conslrucção, onde se encontra com a população

^^'
e dada á rapinagem. Desce de miséria em miséria, de aventura em aven-
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lura, ató onde? Até á rLifeiUira da Policia, que se apodera d'eila em nome da

saúde publica.»

Se os trlbunaes revelassem os seus segredos, adquirir-se-hia a espan-

tosa convicção de que muitos |iaes, oli bL'stiaiidade monstruosa! foram os pri-

meiros a impellir suas filhas á liberlinageni c á vergonha!...

G.° a aprendisagem.

As j(jvens aprendizas orphãs, ou aquellas a quem seus pães, sujeitos

aos deveres do trabalho industrial não podem vigiar, acham-se expostas nas

olli.inas, ou ao sabirem d'ellas, ás seducções dos operários.

Frequentes vezes sãovictimas dos ataques de seus chefes, que abusando

da sua auctoridade, fazem comprar a sua protecção ao preço de ignóbeis com-

placências.

Estes contractos clandestinos são verdadeiros actos de prostituição. A ra-

pariga que os acceila, ou a que os solhe, prepara-sc inevitavelmente para corn-

nierciar com o seu corpo.

Muita gente julga que as pessoas ricas são as que perdem as raparigas

da classe operaria. iN'este ponto certos escri()lorcs scnlimcnlaes faliam constan-

temente do ouro corruptor. INão é a verdade em absoluto. As tilhas do povo são

j)erdidas pelo próprio povo, nas casas de malta cm que habitam, nas ollicinas

onde trabalham, nos immundos baiks onde as levam, nas tascas onde comem, c

n'outros muitos silios, onde o mau exemplo se encontra sempre diante dos

seus olhos.

Tcem que repcilir constantemente muitas scliicitaçõts, que sustentar

muitos combales, que evitar muitas astúcias, que soffrer muitos ataques vio-

lentos.

N'esla classe da sociedade, onde a inslrucção é embrionária, nuUa a edu-

cação c a moral uma convenção desconhecida, onde a necessidade de ganhar

a vida desde a infância dá uma liberdade de conducla excepcional, onde a ope-

raria se vc, geralmente fallando, collocada sob a immediata auctoridade do chefe

da fabrica de que depende o seu destino, onde o mal não é uma nódoa, se-

não quando chega a tornar-se publico, a viilude de uma mulhei- corre lanio

maior risco, quanto c certo que ninguém a respeita, e que lodos parecem

comprazcr-se em tcnlal-a!. . .

Basta consultar a eslalislica criminal. Poi' cada 100 allcnlados contra os

costumes, Oo foram commctlidos pela clases operarias.

7." o serviço domestico.

Alguns moralistas prelenderam provar que ascducção, seguida da cxpul-

sio das creadas gravidas, por amos egoístas e depravados, era uma das cousas

mais poderosas da prostituição. As ap()arencias enganam, porém, e a discussão

demonstra completamente que a conclusão d'esles moralistas c errónea.

Vejamos porque :

1
." as raparigas que se dedicam ao serviço domestico foram quasi scm-

])H' seduzidas antes de entrarem na condição de serviçaes.

f ." eslá provado que a desmoralisação dos costumes das famílias pobr

cjiidu/. muitas vezes essas raparigas ao mister de creadas.
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3." a falta de intclligencia, de boa condiiota e de moralidade, que de-

grada as raparigas alé in-m inscrever-se como prostitutas, encoiitram-se em

certo grau nas creadas de servir.

Nas famílias dos lavradores, quando uma rapariga é preguiçosa, glotona,

estúpida, os pães costuram consolar-se, dizendo:

—«Havemos de arrumal-a na cidade!...»

E que fazem d'ella!

Uma creada de servir.

í." apresentando as prostitutas uma proporção, relativamente muito fraca,

de raparigas que tenham dado á luz uma ou muitas vezes, o argumento de-

duzido da scducção, seguida de gravidez e de expulsão, perde quasi todo o sen

valor.

ElTeclivamente, por cada 100 prostitutas, 40 foram creadas; mas por

cada 40 creadas convertidas em prostitutas, s() 14 pariram uma ou muitas

vezes.

Em resumo, as creadas costumam ordinariamente ser desfloradas na sua

aldeia antes de começarem a servir, e é enluo quando a sua má conducta as

obriga a abandonar a sua terra natal.

Outras vezes, pertencem a famílias de moralidade duvidosa, e acham-

se moral eintellectualmente muito abaixo das filhas do povo que vivem em Paris.

Concluiremos, pois, que a seducção das creadas por seus amos e a sua

expulsão, quando chegam a estar gravidas, não foi nunca, nem acreditamos que

sei-á jamais uma causa real e verdadeira de prostituição.

Maxime du Canip, cujas observações são tão curiosas e bem fundadas,

não admíltc tambcm essa novella das creadas seduzidas e expulsas, tão fre-

quentes vezes ministrada ao publico pelos auctores de melodramas e por alguns

moralistas de trapeira.

Diz o dislinclo escriptor:

«.4 maior parte chegam da província, do campo, onde ouviram dizer mui-

tas vezes que em Paris se ganhava muito dinheiro.

«Começam a servir como cosinlieíras, ou como creadas para todo o ser-

viço n'uma família económica. As amigas arrastam-nas. Vão aos bailes, tra-

vam alli relações perigosas, os amos não fardam a conhecera sua má conducta,

e despedem-nas sem atteslado e sem recursos.

«Lucfam durante muito tempo, vivem ao a(;aso, envergonham-se e não se

atrevem a voltar para a sua terra.»

Por outro lado, a libertinagem, a leviandade, o desejo de agradar aos

homens, a indolência, manifestam quasi sempre um profundo desdém i)cIo

serviço domestico.

Uma rapariga de vinte annos, orphã e bonita, vae buscar á Prefeitura o

livrete de prostituta. O chefe da repartição procura dissuadil-a do seu propó-

sito, aconselhando-a a que procure uma collocação como creada. Ella ollende-

se c responde com um tom muito sacudido:

— «Creada! Ora obrigado I Na minha família nunca houve creadas de .ser-

vir! Não chegamos ainda, felizmente, a essa necessidade!...»
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Esta ancdocfa é pcrfeilamente authentica.

8." a lilleralura immoral.

A litterafura que põe cm voga o munJo das coilozãs tem a maior

parte da responsal^ilidade na má conducta de muitas d'essas raparigas, cuja

cabeça transtornou.

A lilleratura, adulando as más paixões, para crear fama e para se fazer

comprar, não é o menos importante dos elementos dissolventes da moralidade

dos costumes.

Eis como um poeta notável, Augusto Barbier, nas suas Ode.s e Poemas,

descreveu esta perigosíssima corrupção litteraria :

Cesl à qui cluLijue soir sur les planclies hanales

Élalera le plus de honte e de scandales

A ijiii déroulcra dans un roínunpileux

Diín pliis grossiers míftirs leu traiU íes phi^ hoiilni.r.

. . . Vous y verrez sous Vwil du, pire de fainiUc,

Des liibriques lableaux enseigner à sa filie,

Coinment snr un sopha, sans reinords et sans peui\

Oii líuvre II tiiiil oenanl et sa jainhe et son cirur. . .

É certo que os maus livros e as más comedias são um elemento de cor-

rupção social, mas não será a litteratura lambem um (juadro dos costumes?

Ouem o nega?

(^omo poderão bem aquilalar-se e classificar-se as responsabilidades n'esla

sociedade tão profundamente perturbada?

Qualquer tendência de revolta de uma consciência lionesla contra a li-

berdade desenfreada do vicio e da corrupção, é para logo considerada como

um altentado contra a liberdade.

Os maus livros e os maus quadros pullulam, sem que seja possível im-

pedi r-l lies a circulação.

Mas deixemos este assumpto, porque considerações d'esta espécie .são

perfeitamente perdidas.

As mulberes que vivem da corretagem da prostituição não figuram entre

as causas que acabamos de examinar. Raro é, com elleito, que uma rapariga

entre de cliofre na prostituição publica por instigação d'essas mullieres.

As operarias e as creadas que sabem dos bospitaes ou dos cárceres, as

(|ue são expulsas das ollicinas, dos armazéns ou das casas particulares, e que

r(>correm ao registro da policia; as raparigas abandonadas por seus pães, orpbãs

011 não, a(iu.'llas a quem o seu mau porte privou da protecção das pessoas lion-

radas e da tulclla das instituições caritativas; em poucas palavras, todas as ra-

parigas abandonadas, estão expostas aos perniciosos coiiselbos e ás seducções

das alcoviteiras.

A preguiça, a gula, a libertinagem bereditária, a prostituição clandestina,

o abandono completo, e o horror ao trabalbo, taes são como vimos e como tor-

naremns a demonstrar as verdadeiras fontes da |)r()sliliiiç;lo publica.
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A parle principal do lucro das intermediarias provém do iiue recebcin

pela mudança de casa das prostitutas matriculadas.

O dinheiro recebido por occasião da matricula ilas raparigas, que se apre-

sentam pela primeira vez a instigação d'essas mulheres na repartições de po-

licia, não llies chegaria para viver.

As intermediarias recebem uma retribuição de 10 a 40 francos por cada

mulher que ajustam.

Eis o mecanismo d'csta industria:

Informadas pela besbilhotice das outras prostitutas, por cartas, ou por

qualquer outro modo, de que uma d'ellas deseja mudar de casa, na mesma ci-

dade, vão otlerecel-a ás donas de casas publicas a quem lhes parece que pôde

convir, e preparam uma entrevista para as duas partes contratantes, ou cm sua

casa, ou n'um café, ou simplesmente na rua.

Se a prostituta quer mudar de cidade ou de paiz, propõe a mudança por

meio de carta, descrevendo as suas qualidades physicas, c mandando a sua

pliotograpliia.

Õuando o contracto se ajusta, as intermediarias arranjam-lhe um passa-

porte, e ajudam-na a cumprir as formalidades administrativas necessárias para

a sua partida.

Se a joven c bella, se promette importantes lucros à casa em que vae en-

trar, a intermediaria apressa-se a conduzil-a ella própria ao seu destino, (|uando

a dona da casa não a vae buscar, ou não envia pessoa encarregada de a acom-

panhar, porque a prostituta em viagem acha -se exposta a mil aventuras.

O seu ideal é encontrar um amante que se encarregue de a sustentar, de

occorrer a todas as suas necessidades.

Todas as despezas da viagem são escrupulosamente pagas ás intermedia-

rias, que recebem além da corretagem convencionada uma indemnisação se-

gundo a distancia percorrida, o tempo consummido, etc.

Estas mulheres, designadas ollicialmente em França com o nome de cor-

retoras da prostituição, são toleradas e vigiadas.

Algumas vezes prestam bons serviços, como por exemplo, dar a conhecer

o asylo das prostitutas que pretendem escapar á visita sanitária, e pôr a poli-

cia na pista dos ladrões.

Muitas vezes as raparigas dirigem-se ás corretoras por meio do correio.

Vamos transcrever aqui algumas d'cssas cartas, cujos originaes estão em

nosso poder, e que darão a conhecer a um tempo o estylo d'estas correspon-

dências e alguns pormenores dos costumes.

CARTAS DE PROSTITUTAS QDE DESEJAM MUDAR DE CASA

«Ml.NH\ SENHOIIA :

«Kemelto-lhe a minha pliotograpliia, para me procurar cidiocação. l>cvo

iOO francos, e tenho alguma roupa branca e alguns vestidos cm bom estado.

«Parece-mc que estou no caso de convir.
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«Por isso, rogo-llie (|uo me procure casa cm (|iial(|ucr cidade, evceplo

em casas de 1 franco.

«Colloque-me o mais depressa que puder, que hei de recompensal-a bem.

Aqui cm Cliatellcrault enfaslio-me liorrivelmcnie. Espero a sua resposta, para

casa de Madame G. R. P. em Cliatellcrault.

('Ernestina.^)

«MiMiA Senhora •

«Como desejo sahir de Poitiers, vou saber se precisa do uma rapariga.

Parece-me estar nos casos de convir. Tenho fato e roupa branca. Devo GoO

francos. Sou alta, morena e bem feita de corpo. Tenho 2! annos. Esperando a

sua resposta, apresento-lhe os meus sinceros cumprimentos.

«liachel, cm casa de Madame L.»

«MmiiA Senhora :

"Escrevo-lhe cslas linhas, para lhe pedir que me faça sahir o mais de-

pressa que puder d'csla casa. Estou em I.ivourne, em cisa do Madame L'aima-

hle. Pevo 38o francos, mas tenho bastante roupa branca para segurança da

somma que me adiantarem. Tenho 22 annos. Procure fazer-me partir d'aqui o

mais depressa possível.

«Se em Poitiers houvesse necessidade de mulheres, gostava mais de ir

para lá do que para qualquer outra parte.

«Conto com os seus serviços e parece-me que não ficará descontente

cornmigo.

«A. L.»

«Minha Senhora :

«Chatellerault, \ú de março de 1868.

«Uemelto-lhe a minha photographia, para me obter eolloeação. Devo 406

francos. Se não poder colloear-me, seja onde fòr, devolva-me o retrato, porque

não tenho outro agora.

(uValentina, em casa de Madame G.»

«Minha Senhora :

«Agen, 7 de junho de 1869.

«Escrevo esta carta para lhe pedir o obsequio de me collocar em Bor-

déus. Foi Maria que me deu informações a seu respeito. Sou muito bonita, e

as minhas formas chamam bastante a attenção. Sou loura e posso lisongear-mc

de ter agradado a lodos os que me preferein. Nunca deixei ninguém descon-

tente, e ninguém se queixou de mim. Devo a|)enas 160 francos, nada mais.
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«Se não poder cullocar-me cm Bordéus, ao menos n'alguma lerra pró-

xima.

«Espero que me responderá o mais depressa possível.

«Malhiltiet.

«Minha Senhora :

«Paris, 30 de junho de 1870.

"Desejaria entrar n'uma casa afreguezada e de uma certa ordem, onde

podessem adiantar me a quantia de 400 francos.

«.4 senliora viu-me apenas uma vez, e de certo não se lembra de mim,

por isso vejo-me obrigada a recordar alguns pormenores. Sou a Pequena, que

estava em casa de Branca, e que a senhora apresentou em casa da Marquesa.

No dia seguinte, tive occasião de voltar a Paris, e voltei. Lembro-me que .Ma-

dame Currentin me tinha mandado bnscar pela senhora, e queria adiantar-me

o que devia a Branca.

«Conheço também uma rapariga, minha amiga, que está resolvida a par-

tir na minha companhia, mas deve -lOO francos. Se poder collocal-a, ficar-lhe-

hei muito agradecida. E' uma trigueirinha muito bonita, e tem 21 annos. Eu

tenho 18.

«Espero que fará por mis ambas o que poder, e desde já lhe asseguro a

minha gratidão.

«Adeus, minha querida senhora, responda o mais depressa que lhe fôr

possível.

«Rua dos Martvres, casa P.. . em Paris.

oP. S. -\"ão temos roupa.»

«Lui^a I\.v

Minha senhora:

«Recebi a sua carta. Pergunta-rae se conheço Bayonna ou Bordéus; nem
uma nem outra. Pcço-lhe o favor de me vir buscar ímmediatamente. Espero-a

com impaciência.

«Adriana. f>

Cartas das donas de casas publicas ás corretoras

-Muitas vezes as donas de casas dirigem-se ás corretoras.

Eis algumas das suas cartas, que darão a conhecer os mysterios deste

odioso commercio; e ao mesmo tempo o caracter de algumas d'essas famosas

megeras :

1 Minha senhora :

«Soube por uma das meninas que tenho em casa que a senhora é cor-

retora.

Historia da PHosTinigÃo. Tomo iv—Folha 46.
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«Sc tiver a bondailo de mi' airaiijar alguma rapariga que nào deva muitu,

prestar-me-lia um bom serviço. O que uiais me conviria n'esta occasião senão

algumas griseltes bonitas.

«Montauban.»
«.1. M.»

«iMlIVHA SENHORA.

«Toulon, 30 de agosto de 1863.

«Se não respondi mais cedo, foi por estar no campo.

«Quando voltei, encontrei a carta que me escreveu, e apresso-me a res-

ponder-lhe.

«Do que preciso agora é de uma ou duas raparigas nem muito altas nem

muito gordas, que devam o menos possível, e que tenham de lí> a ÍO annos.

«Veja se tem o ijue desejo. E se me servir bem, nunca mais recorrerei

a outra pessoa. l'eço-llie que as escolha não muito gordas, esbeltas, bonitas e

elegantes, e sobretudo que não devam muito.

«Adeus. Espero a sua resposta.

«ClairtlU C* * *»

Também se fazem estas encommendas pelo telegrapho. Por exemplo :

«C. . . cm casa de F. . .. rua do Norte, 76— Cognac:

«Mande rapariga. Diga condiyões da casa. Usam bafa. Só sabem carroagem.

« / rua lí . . . — Bordéus»

«.Madame C . ., rua B. . ., n." 30, Hordeus:

«Prepare o meninas. Parto hoje de Marselha. Resposta paga.»

«liaroiieza, rua Saint-Roncé, 12 — Marselha.»

(Cartas he homens que dirigem as casas de prostituição ás corretoras

Em algumas capitães, as casas de prostituição são dirigidas por homens.

Eis aqui também alguns specimens d'este estylo epistolar. Os mais honrados

industiiaes não se expressariam melhor!

«Minha Senhora.

l.yon, 7 de maio de 1870.

«Respondo á sua carta na (|ual me diz que tem em Bordéus mulhe-

res iniiilo himitas. Espero dever-lbe o lavor de me dizer na volta do correio
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quantas pôde enviar-me, isto acompanhado da nota de quanto deve cada uma
d'ellas, e de algumas informavões a respeito do seu género de belleza.

«Espero a sua resposta, e aqui lico muito ás suas ordens.

« í.ernii».

«Minha oufiuda (',.

«Cognac, lo de novembro de 1868.

«Peco-lhe me desculpe de não llie ter escripto lia mais tempo, mas tive

ultimamente um grande dissabor. Leontina, apenas chegou, foi declarada con-

tagiada pela visita sanitária, e por isso não começou ainda a ganhar dinheiro,

e creio que não o gan liará tão cedo, por estar em deplorável estado. O mal

sahe-lhe por todas as partes. Emfim, pode dizer a Madame Joseph que repre-

sentou perfeitamente o seu papel para me apanhar o dinheiro I

«Emquanto a Celina, tem o nariz muito doente, e não pôde apparecer

diante de ninguém, porque aquella doença desfigura-a completamente.

«Em summa, depois de tudo isto, bem pode comprehender que não devo

estar muito contente.

«Pôde dizer a Madame Joseph que, se Leontina lhe deve 300 francos, os

peça á dona da casa em que ella esteve anteriormente, porque ganhou bastante

com essa rapariga.

«Pela minha parle, bem bastam os adiantamentos que lhe fiz, sem que

tenha esperança de tirar delia o menor proveito.

"Todo seu,

(n.idolpho».

Os donos d'cstas casas são ordinariamente os maridos ou os amantes das

antigas prostitutas já retiradas do commercio.

As donas das casas, chamadas n'outros tempos, como vimos, abhadessas,

e hoje matronas, proxenetas, e alcoviteiras, em estylo vulgar, são quasi sem-

pre antigas pro.stitutas, que lograram reunir um pecúlio, e que tendo ad(|uirido

por meio de uma larga pratica a experiência da prostituição, obtiveram a per-

missão de abrir uma casa, onde as prostitutas vivem em communidade.

X policia nunca auctorisa a installação de uma alcoviteira n"uma casa

nova, sem se ter assegurado da conveniência do local, sob o ponto de vista da

hygiene.

Nunca deve abrir-se uma casa d'estas com duas portas, afim de que nin-

guém possa esquivar-se por occasião das visitas domiciliarias que os inspecto-

res teem o direito de fazer, e que fazem a miúdo, com o fim de se certificarem

de que o estabelecimento não contem nenhuma prostituta ainda não matriculada.

Não é raro terem estas matronas uma casa de campo nas immediações

da cidade.
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As que estão n'este caso dão ás vezes a todo o pessoal do estabelecimento

a diversão de um jantar no campo.

Estas diversões parecem muito recatadas. As prostitutas apresentam-sc

modestamente vestidas. Qualquer as tomaria, ao vel-as d'esle modo, por uma

familia de burguezes, que fosse passar o dia ao campo. Não se demoram muito

tempo, e apressam-se a voltar a casa por causa do commercio.

As donas de casas publicas são obrigadas a ter um livro para a inscri-

pção das suas raparigas, assim como os donos de boteis para os seus bospedes.

A rigorosa vigilância de que são objecto por parte da policia, que as torna

responsáveis de todas as contravenções commetlidas no seu estabelecimento, e

que pôde accrescentar ao castigo comminado pelo tribunal um encarceramento

de 20 dias, e ainda a pena de encerramento da casa, obriga-as a vigiar por si

próprias a manutenção da ordem, e a evitar toda a espécie de escândalo.

Entregues ao desprezo publico, evitam as manifestações insultanies com

uma conducta relativamente bonesfa, e quasi sempre tranquilia e reservada.

Avarentas, pensando continuamente no lucro, endurecidas pelo habito do

vicio, as suas palavras costumam ser doces e meliíluas, a não ser que a exci-

tação de uma resposta, ou de uma questão, não descubra de repente o .seu in-

digno oíTicio pelas obscenidades de um vocabulário especial.

Quando cbegam a enriquecer, o que acontece frequentemente, retiram-se

para o campo, para as suas propriedades, onde procuram occultar cuidadosa-

mente a sua origem.

Convertem-se enião em damas caritativas, dotam raparigas virtuosas, e

dão-se á pratica frequentes de obras de caridade.

Muitas vezes as donas de casas de prostituição vivem com seus maridos,

ou com seus amantes, sem que estes representem algum papel ostensivo. No

emtanto, intervéem em todas as altercações, e apparecem de repente para to-

marem a defeza das alcoviteiras ou das rameiras.

Antes de receberem uma prostituta nova, as donas de casa, sujeitam-na

a uma revista corporal, como se costuma fazer aos mancebos sorteados.

Traclam de examinar se os papeis da mercadoria estão em regra, e so-

bretudo, se tem mais de 21 annos, porque sabem que de contrario .se arriscam

a ter que ver com a justiça por corrupção de menores.

Recusam as que sã" feias, ou lhe parecem muito gastas, ou as que es-

tão atacadas de alguma enfermidade.

As donas de casa e as suas ajudantes adquirem uma notável experiência

no exame sanitário das prostitutas. A maior parte d'ellas sabem fazer uma excel-

lentc e justa applicação do specnluw.

Inspeccionam as mulheres muitas vezes por semana, sobretudo antes de

as mandarem á visita medica hebdomadaria.

As prostitutas estabelecidas n'aquellas casas não vão, geralmente fallando,

procurar os homens á rua, e mesmo os donas de casa não costumam mandar

emissárias a arranjai -os.

l'ma mulher de edade colloca-se durante a noile á porta da casa, c alli

chama a meia voz os transeuntes.
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Os rapazes transmitlom uns aos outros os signaes das dillerentes casas

de prostituição, onde mutuamente se arrastam :

Qui liiiH ilidiu ainabant, forle, ila ul fil filiuin

Perduxere illuc secum, ul una essenl, nieuni;

«Um dia, os que a frequentavam levaram comsigo meu filho, como tan-

tas vezes succede, para aili juntos se entregarem á libertinagem», diz Terêncio

(.1/1'/. I, 1,íí:)).

Os creados de cafés, de restaurantes e dos hotéis dão de bom grado

as indicaç^MJes, que a este respeito se lhes pede, e ollerecem-se aos estrangei-

ros para os conduzirem ás casas mais afamadas. .4s donas das casas, c claro,

pagam este serviço com uma gorgeta, que varia de 3 a -i francos, sígundo as

apparencias de generosidade do freguez.

Os cocheiros de trens de praça fazem o mesmo que os creados dos ho-

téis, e recebem como ellcs boas gratificações.

As donas de casa procuram dar a conhecer os seus estabelecimentos, dis-

tribuindo annuncios em forma de cartões de visita.

Temos em nosso poder três, que vamos apresentar ao leitor.

O primeiro é um cartão branco, brilhante, impresso a tinta preta, e diz o

seguinte

:

CASA NOVA

'"Ía/T. -A. TNT o rr L -^

Rii;i dt.'.s IVIils-PiMes, 17

O segundo é impresso a leltras de ouro, e diz o seguinte

Á RAINHA DE NAVARRA
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velmenle da parte de denlro, iiias os LM-eados propinam algumas vezos mulheres,

cujo pagamento vem depois ineluido na eonla.

O aluguel a mulheres, que vivem da prostitui(,'ão, de moveis, vestidos c

outros artigos mais ou menos preciosos, eonstitue uma forma especial do pro-

xenetismo.

Alguns estofadores mohilam casas sumptuosas, e inslallam alli raparigas,

fruindo, sob o disfarce do aluguer dos moveis, uma somma diária do commercio

da prosliluii,'ão, o que equivale, ao cabo de algumas semanas, ao valor total da

mobília. O aluguer de uma casa de mulheres bonitas e libertinas é lucrativo

em alto grau para o proprietário. Não só recebe um preço exaggerado, mas o

porteiro impõe uma contribui(,'ão, digamol o assim, a certo género de visitas,

e ás próprias inquilinas.

iN'uma casa da rua de Sainl-Denis, um gabinete de uma superfície de 8

melros, approximadamente, foi alugado pelo preço de 1:5-00 francos.

Certos commercianles de quinquilheria e os revendedores alugam, a pre-

gos incríveis, chailes e outras alfaias para ellas apresentarem no Iheatro uma

noite só.

Vamos dar aqui alguns d'esses preços, por noite:

Um chaile 10 francos

Um annel -iO »

Um leque 10 »

Um bracelete I
•"> »

Um diadema 1 00 »

Um relógio W) »

Um broche 10 »

Uma cadeia :iO »

A proxeneta opulenta pôde n'um abrir e fechar de olhos converter em

faustuosa cortezã uma joven indigente e desprezível, á qual venderá peça a

peça e a preços fabulosos roupa branca, trajos e mobilia.

Eis alguns preços authenticos :

Uma bata 300 francos

Uma camisa de dormir 110 »

Seis camisas vulgares 210 »

Doze pares de meias • 330 »

No calão das prostitutas, estas usurárias tèem o nome de sangue-sugas.

Este costume dos alugueres chegou a ser habitual na classe operaria de

Paris, entre qual os salários excessivos desenvolveram o amor do luxo. O alu-

guer de fracs e de vestidos de baile veio a ser uma iuduslria especial, (|ue

tinha annuncios nas esquinas das ruas dos bairros mais populosos.

Se até se alugavam notas de banco, para serem mostradas nas grandes

solemnidadesl. . .

Coroas de larangeira, véus e vestidos de noivado são alugados fre(|uen-

tes vezes. Certas lavadeiras alugam a roupa branca da sua clientella, compre-

hendendo: — lençoes de musselina, colchas, lenços, saias, camisas, guardana-

pos, meias, etc.,elc.
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E a quem aluj^am ludo isto, coinmeltendo um verdadeiro abuso de eon-

liança? A crcadas sem collocação, a operarias sem trabalho, a caixeiras sem em-

prego, que desejam fazer uma conquisla nos passeios e bailes públicos.

Um destes honradíssimos indusfriaes annuncia o aluguer de roupa branca,

por meio de uma tabolela pintada com grossos caracteres, coUocada detraz da

carroça de que se serve para ir buscar a roupa aos domicilies dos freguezes.

Esta espécie de lavadeiras exigem sempre para satisfazerem os freguezes

o prazo de duas ou três semanas, dando por desculpa a muita freguezia, a hu-

midade que impede a roupa de seccar, a falta de agua, o muito trabalho das

engommadeiras, etc, etc.

Passemos agora a tractar dos amantes das prostituías c dos seus defen-

sores, os quaes se chamam na linguagem da proslitui<,'ão parisiense:

Maqnereanx,

Michés,

Marlous,

Marlouziers,

Hois.tons,

liufians,

Barbillons,

llreluchoH.s

,

MaiKjeurs de bianc,

c mil outros nomes, por egual apropriados e pittorescos ! . .

.

Estes miseráveis ajudam as prostitutas a receber a paga dos seus fre-

guezes, defendem-nas nas suas frequentes rixas, protegem-nas contra a policia,

e vivem á sua cusla.

Lecour, chefe de secção na Prefeitura de policia, Maxime du Camp c

outros, ainda que menos extensamente que estes, dão a respeito d'estas ignó-

beis e perigosas parasitas da prostituição noticias authenticas e de grande in-

teresse, sob o ponto de vista social.

Mostram um quadro verdadeiro, um quadro admiravelmente pintado dos

actos que diariamente são praticados na cidade de Paris, por esta espécie de

malfeitores, das violências que exercem, dos crimes que meditam, e declaram

que a força publica é incapaz de por termo a estes escândalos, e por isso deve

tolerai-os, a fim de evitar calamidades peiores.

Eis o que elles nos dizem :

«Ás vezes o defensor de prostitutas protege ao mesmo tempo e de igual

modo muitas d'eslas desgraçadas.

«Antigamente era um nocetão, um athicta, uma espécie de cão de llla,

sempre disposto a morder o adversário (|uc se lhe designava. Hoje é um rapa-

zole de blusa, no qual a astúcia e a ferocidade supprem a força, e talvez seja

mais tcmivel que o seu antecessor.

«N'outros tempos, o defensor ia diariamente á casa publica receber da

desgraçada, que opprimia sob o pretexto de a defender, o dinheiro que ella lhe

destinava do produclo do seu commercio.
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«Hujcaml)os elles combinam as saliidas e cntrcvislas, cm que ajuslain c

regulam as suas contas.

«Se se Iracla de uma prostiUita isolada, o defensor vigia-a cscrupulosa-

mcnle, segue-a por toda a parte, e regateia o preyo dos seus favores, dos (|uaes

íica sempre com o melhor quinlião.

«Quando lia resistência no debate, dá um escândalo e maltrata a sua vi-

clima, dcixando-a ás vezes sem vintém. Ella tem de consentir em tudo, sob

pena de ser violentamente maltratada, sem que excite a compaixão de ninguém.

«Uma vez houve alguém, que procurava arrancar uma pobre creatura das

mãos de um d'esses bandidos, explicando-lhe o que era esse patife, e ella que

respondeu?

«Oue bem o sabia ! . . .»

—«Mas então, disseram-lhe, porque não se livra d'ellc?»

— «Porque, se não amar ninguém, nada serei n'estc mundo!.. .»

Pobre rapariga ! . . .

N'uma carta escripta por um preso do cárcere de Mazas, c encontrada

cm poder de uma prostituta, lè-se o seguinte :

«Não sou muito desgraç^ado. A minha rapariga vem vèr-me duas vezes

por semana. E' a melhor de Iodas quantas tenho tido.»

Alguns d'estes esteios de prostitutas especulam com a prostituição clan-

destina. Seduzem raparigas menores, obrigando-as depois a prostituirem-se em
seu proveito. Todas as vezes que poaem, depennam, arranjando disputas, os po-

bres diabos, que os seus cúmplices arrastaram a uma trapeira, ou a um sitio

qualquer despovoado.

Nunca o escravo, sob o látego do cenhor da roça, nunca o grilheta, sob

a,va_ra do cal)o de secção, foram mais escravisados c ^nj)r'midos, de que o c a

prostituta por este individuo, a quem, no emtanto, paga a sua protecção!

iíffl these, o defensor é o castigo da prostituição, que opprime sem cessar

para satisfazer a sua preguiça e os seus vicios; e, não obstante, no fundo do

coraçtío de todas as prostitutas, quer sejam consideradas como duquezas, quer

mall "actadas como escravas, ha sempre um pouco de amor para um patife

d'csta laia

!

«O coração das mulheres não vive senão de amor,» diz algures Madame

de Slael.

As miseráveis que pertencem a todo o mundo tcem de ter um homem,

ao menos, para si próprias ; é preciso que o tenham, não podem passar sem

elle, e como não podem attrahir um amante por meio do amor exclusivo e sem

partilha, reteem-no por meio do interesse, e dão-lhe tudo quanto possuem.

Quando uma prostituta acceitou uma dependência d'esta natureza, ha

para ella um verdadeiro perigo, um perigo de morte, em pretender subtrahir-se

a ella.

Algumas vezes o próprio marido representa este papel de defensor e

mante de prostitutas.

Eis como uma d'estas desgraçadas conta a sua triste sorte:

«Meu marido não quer trabalhar, eu tenho de ganhar a vida com o corpo,

UíSToniA DA Prostituição. Tomo iv—Kolha \~i.
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para suslciilar os lillios. Meu marido espreita dclraz da porta, observando o que

se passa, pelo buraco da fechadura. .

.

«Um dia d'esles, entrou bruscamente á meia noite no quarto em que cu

estava deitada com um liomcm, que encontrara no baile Mabille. Metteu-lhe

medo, e exlorquiu-lho algum dinheiro.

«í^omo disse, havia encontrado esse homem n'um baile publico. Metli-mc

com elle n'uma carroagem para irmos para casa. Meu marido seguiu a carroa-

gem a correr, e entrou cm casa, atraz de nós. .. Outras vezes costuma cs-

conder-se atraz das cortinas da cama.»

Alguns d'estcs defensores teem costumes sinistros. O roubo, o assassínio

e a pederastia, tudo isto lhes é familiar. Encontram-se em Iodas as disputas e

em todas as desordens. Muitos acabam nos cárceres a sua vida de infâmias.

O defensor é para as prostitutas um recurso possível, ou immediato, ou

para o futuro; uma ameaça de reprczalias no que respeita aos actos de violên-

cia, e finalmente um protector, que cm tudo intervém, e esta consideração

basta muitas vezes para impedir actos de brutalidade.

Ora este estado de cousas exige da parte da policia uma grande vigilân-

cia, e medidas cspeciaes.

No interesse da moral e da ordem publica, é conveniente entrar nos por-

menores mais vergonhosos c nas scenas mais escandalosas. A policia tem de-

ver de tolerar o mau, quando da sua suppressão pode provir o peior: por isso,

não piide prohibir em absoluto as relações das prostitutas com os seus infames

campeões. Seria uma medida impraticável.

Ha quem pense em atalhar uma grande parle dos males que d'aqui re-

sultam, prohibindo as matronas de receber em suas casas osta gente infame.

As prostitutas isoladas devem viver sem elles, e por isso a sua cohabi-

tação com um defensor é severamente castigada.

Pelo que se refere aos casos em que as prostitutas maltratadas se vêem

na necessidade de recorrer aos taes vis defensores, de que temos fallado^ o me-

lhor seria reprimir essas violências, por meio de uma incessante vigilância

policial. . -j

Verdade seja que tal vigilância seria muitas vezes inútil, porque o inedo

impede as prostitutas de se (íueixarem.

A Gazeia dos Tribunaes costuma narrar casos bem curiosos, e que com-

provam o que acabamos de dizer.

Lucrécia B. . . era uma prostituta residente n'uriia Jas oasas mais escan-

dalosas da rua de Suresnes. Tivera durante dois annos um defensor, que lhe

exhauria todo o dinheiro, siijeitando-a a uma verdadeir? escravidão.

Um dia a pobre rapariga pretendeu emancipar-se, e declarou terminan-

temente ao miserável que nunca mais lhe daria um sou. Elle ameaçou-a, es-

pancou-a brutalmente, e jurou vingar-se. l.uciecia, porém, eslava resolvida a

tudo, e soube resistir corajosamente tanto ás ameaças como aos maus tractos.

Seria horrível a narração de tudo quanto aquella desgraçada soUreu, em

con.sequencia da sua revolta I Ouando resolveu invocar o soccorro da policia,

apresentava o corpo n'um estado vcidadeiramcnfe deplorável. Largas feridas
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goltejantes, escoriagões medonhas e contusões numerosas, davam-lhe um as-

pecto horrível

!

A policia lançou mão do criminoso e encerrou-o cm Mazas. Nos interro-

gatórios, declarou cynicamente (|ue o seu Fim era dai- cabo iVaquella p. . .,

que tivera a pouca cenjonha de não o querer austeníar, como devia!

Mas ale se resolver a invocar a protecção da lei, quantos inarlyrios não

soflrou em silencio aquella desvenhiradal

Os registos dos tribunaes são férteis cm casos d"csle gcnero. Infeliz da

prostituta, que assim so colloca sob a protecção de similhantcs miseráveis, a

escoria social, que precisava de ser com(tletamenle exterminada!. .

.

Não ha sollrimento egual ao d'essas pobres mulheres á mercê dos capri-

chos brufaes d'estes facínoras !

Emquanlo existirem esles cancros sociaes, consentidos em plena civili-

sação, a hnnianiilade não tem o direito de se gloriar das suas conquistas mo-

racs. O cancro hediondo que occulfa no seio, é sulliciente para manchar c des-

truir talvez toda a obra de civilisação a que se entregai. . .





CAPITULO XIV

SUMAÍARIO

itisliucíão puriíineiite admiaistraliva entre a prostituta publica andostina.- Como devora serconsi

doradas as prosiilutas i'landestinas.—Pa/nm, sine deUvlu, pixunia accepla, segundo a lei romana.— l'ro-titulas*

não maliiculadas. —Como ellas vivem.—Onde se eneontram li.diitualmente. — O loco da proslitU'fão parisiense.— II.-;

piidilemas de c.iila ília —Desde M.iliille alil Vieux-Cliéae.— .\s elegantes, as furmoms, e as galeuxes.—Xs prostitutas

dos soldados.— .\s clandestinas do liiulevard -Características miis notáveis.— .\s três resposta-.— Capilal para a

industria ila proslitiiie.io.—Prerjrencia dada (piasi sempre pelos homens de talento as mulheres perdidas.- Causas

ipie lornain lastid osas as mulheres lunestas.—A monogamia e as suas vantagens.—.S'aíní-i«ifire e Loure^ne.—

l)ilVereu^'a eutre estes dois hospilaes.—O exercito da libertinagem.- Opiuião de Ma.\ime du Camp.— Opinião de Lií-

cour.— De como as prostitutas clandestinas são muito mais para temer ipie as inscriptas nos registos da polii-ia.--

(Ipinião de liaria, Croci] e ItoUet.— O vicio desenfreado.-Necessidade de proteger a saúde jiubl ca.—A tolerância,

signilicando a escolha do menor mal entre doií males inevitáveis.—Estatística e.\trennmente curiosa.— Progressos

R devastaçiiís da syphilis.—Numero de prostitutas matriculadas e claod-jstinas declaradas inlec-ionadas de syplii-

lis, desde 18i5 a ISO!), inclusivo.—Estatística da prostituição em Bordéus de ISCU a 1872.— A prostituição em l.yon

— htí como as prostitutas clandestinas são atacadas de alVecçnes venéreas mais graves do ipie as matriculadas.

-

Estatística do tratamento das prostitutas do liospital de sypliiliticas de Ibrdeus era ISnja 1871.— Estalistica do

Iractamenlo das prostitutas no hospital de Lyon era ISfj7, 18(58 e ISlill.- Perigos a i|Uo expõe a sociedade uma 1'alla

dii Vigilância coutra os progressos da syphilis.—O inaire de •••, e o medico seu amigo.—A prostituição em Londres.

As uxposiçi^iís universaes de Paris e o desenvolvimento da syphilis.— Estatística d'este desenvolvimento.- A guerra

IVauco-allemã e a prostituição.— II latioio do conde de Keratry.— Uetiiierimcuto das prostitutas de Paris ao prefeito

de policia, em oiitub'0 de 1870.—Medidas tomadas contra a syphilis pelo exercito priissiano.— Eslatislica da [teos-

tttuição insii-ipla e da proslituição clandestina.—O, lestões importantes.

i)i.sTiNc.ç.\o entre a prostituía clandestina e a prostituta publica

(' simplesmente policial e administrativa. Por consef^uinle, cii

lodos os paizcs onde a prostituição não seja objecto de uma

vigilância particular, nem de reslric^ão de espécie algutna, não

Hl liaverá prostitutas clandestinas, no sentido em (|ue a Franca ii>

considera, c sobre tudo Paris.

Nos pai/es onde a proslituit^ão está submetlida a uma vigilância parlicti-

lar, as prostitutas clandestinas, ou insiibmi.ssas, como se Ibes cliama cm lin-

guagem ollicial, podem ser consideradas como aprendizas da prostituição ins-

eri pia. \

O eupbemismo administrativo cbama clandestina a esta espécie de pros-

tituição, e todavia nada ba menos clandestino que os seus aspectos, os seus

modos e a sua linguagem; tudo isto corresponde exactamente á definição tão

precisa da lei romana :

(tPalam, sine delectu, pecmiia accepla. . .»

Se formos a analisar os costumes dVstes nuiiberes, encontraremos jus-

tificada plenamente a designação.
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Aejamos como :

Entrega-se sem escolha, por dinheiro. Anligamente cscondia-se, hoje

mostra-se bem claramente, arrogante e altiva. A prostituta não matriculada não

se entrega a nenhuma espécie de trabalho; vive apenas do producto da rua,

que percorre descendo ás mesmas infâmias das outras e com um trajo parecido.

Lecour descreve d'este modo as prostitutas clandestinas:

«Formam em Paris a maior parte do pessoal da prostituição; encontram-

se por toda a parte, nos cafés-cantantes, nos theatros, nos bailes, nas estações

dos caminhos de ferro e até mesmo nos wagons.

«Apparecem em todos os passeios, diante das montras das lojas e das por-

tas dos cafés.

«Até horas avançadas da noite, circulam cm grande numero pelos hon-

lenards mais concorridos, e isto com grande escândalo do publico, que as toma

por prostitutas inscriptas e em flagrante infracção dos regulamentos, chegando

mesmo a haver muita gente que se admira da innacção da policia a este res-

peito.

«Essas mulheres dirigem olhares lascivos aos transeuntes, locam-lhes

com o cotovello, e riem ás gargalhadas para lhes despertarein a attenção.

«Adoptam um modo lascivo de andar, e os seus trajos excitantes fazem

com que os homens se encostem a ellas. . . No emtanto, ellas não se encos-

tam a ninguém. . . Procuram a occasião, acceitam lodos os acasos. . . De ve-

rão, installam-se á porta de um café, e entram em relações com os consumi-

dores por intermédio de alguma mendiga ramalheteira. . .

«Passa na rua um carro descoberto, conduzindo uma dama. Ao lado da

dama, ha um assento vasio, que ella parece otTerecer aos transeuntes. Quem

o occupar ha-de pagar a carreira ao cocheiro. . . e o resto.

«O cocheiro vae entendido no jogo, e por tanto soflre as mesmas ancie-

dadcs e esperanças que a sua fregueza, quando algum homem se approxima.

d'ella.

«No Iheatro, onde chegam depois de ter começado o espectáculo para se

fazerem notar, chamam a attenção de todos pela excentricidade das suas loilel-

les estapafúrdias.

«Sabem em lodos os intervallos, faliam alto, riem escandalosamente, fa-

zem maravilhas com o leque, ('orno jantaram? Quem lhes pagará a ceia? Com

quem dormirão? Eis os grandes problemas de cada dia!. . .

«Outras, freguezrs das cervejarias e dos cafés-canlantes, andam de meza

em meza alegres, ruidosas, provocantes, procurando uma phrase que produza

uma entrevista, o prazer e o lucro de uma noite. Mas, para a maioria d'eslas

mulheres, para as mais jovens e mais encantadoras, o grande campo de seduc-

ção é o baile.

«Em Paris ha bailes para todas as classes, para todas as loilelles e para

todos os gostos, desde Mabilie até ao Vienx-Cbéne.

«(Juando todas as tentativas são infriictiferas, resta ainda á prostituta

clandestina a rua publica.

«E' assim que uma multidão de mulheres, sem meios honrados de cxis-
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tcncia, c diariamente dedicadas ao mesmo fim, fazem hoje o que fizeram lion-

tem e ámaniiã o mesmo que fizeram lioje; quer dizer, vivem consfantemente

da libertinagem, com grave perigo da saúde puliiica.

«Simiihantc ordem de cousas precisa innegaveimenle de uma enérgica

repressão.

«A ordem publica, a morai, a saúde dos cidadãos, c muitas coisas cgual-

tnenle respeitáveis, exigem absoiuiamente que se submetiam ás obrigações admi-

nistrativas e sanitárias estas prostitutas insubmissas, cuja impunidade provoca

a indisciplina nas matriculadas, e enfraquece a auctoridade da policia.

«Quasi todas as prostitutas clandestinas são jovens e bonitas na maior

parte dos casos. Verdade seja que se encontram muitas, feias, asquerosas e re-

pelientes. Nota-se egual diversidade nos seus trajos. Encontram-se umas co-

bertas de andrajos e outras de vclludo, com os cabcllos desgrenhados e com

penteados á ultima moda. O que n'ellas predomina sobre tudo são as cores

garridas.»

Esbocemos um pequeno quadro:

Aquellas duas raparigas, sentadas uma ao lado da outra, i'presenlam o

mais extranho contraste. Uma d'cllas veste apenas uma saia miserável, andra-

josa c coberta de lama; a outra c elegante e quasi distincta.

Quem são ? Duas ijaleiíses.

E aquella mulher, repugnante pela sua porcaria e pela sua fealdade?

E uma prostituta dos soldados. Pagam- lhe o corpo e as torpes caricias

com o pão da munição, vive a divagar pelos passeios públicos, espiando em
torno dos quartéis a sabida dos soldados; dorme quasi sempre ao relento.

E aquella dama tão luxuosa e exaggeradamente vestida, com as mãos e

os braços calçados em luvas de seis botões, e a cabeça adornada com um cha-

péu de proporções collossaes? E uma clandestina dos boulevards, que bebe e

fuma, sentada diante das mesas dos cafés mais afamados!. .

.

Era camponesa. Na sua primeira mocidade, entregava-se aos duros e ho-

nestos trabalhos dos campos. Não sabe ler.

A que eslá ao lado d'ella, de rosto delicado, mas revelando a fadiga das

orgias, lalla correctamente, escreve ás mil maravilhas, sabe o inglez, e é uma
distinctissima professora de musica!. . .

Aquelle grupo de raparigas tão mal vestidas, que fazem tamanho ruido,

e que se mostram completamente cynicas, tanto nos gestos como nas palavras,

quem são?

São as concorrentes dos bailes de má nomeada, as frequentadoras dos

cafés-cantantes da ultima espécie, perdidas desde a infância, surdas a toda a

espécie de admoestações. A auctoridade paterna encontra-as insolentes e rebel-

des; nada as dobra, nada as commove. Ameaçadas por uma repressão effectiva,

submettem-se, mas só apparentemente ; choramingam, e murmuram a seu pe-

sar uma promessa de guardarem d'ahi em diante melhor conducta. Seguem a

chorar, e fazendo mil protestos, o pae ou a mãe que as reclama, mas na pri-

meira occasião, tractam de lhes fugir novamente, apesar de todas as reprimen-

das, e apesar de todos os conselhos.
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Eslas pobres raparigas não conhecem outro modo de vida, senão a pros-

liluivão, e só se obtém d'ellas Ires respostas:

— «Não quero trabalhar;

— «Não quero ser creada de servir:

— «Não quero voltar para casa da minha familia !. . .»

Nada ha mais insultante e repellente de que os modos d'eslas desgra^,-a-

das para com os auctores dos seus dias. Parece que fèem consciência da espé-

cie de indignidade de que elles são réus, por não lhes haverem dado uma boa

educação.

Isto dá logar a scenas repugnantíssimas. Suas pobres mães supplicam •

lhes a soluçar que não as deshonrem, os pães, mais enérgicos, encolerisam-se

c amaldiçoam-nas, mas as lagrimas e a cólera ficam sem clíeito ante aquelles

corações empedernidos, que não querem outra cousa senão a prostituição e a li-

bertinagem.

Algumas d'ellas sabem calcular as vantagens que a prostituição pôde

proporcionar-lhcs, e praticam-na com uma certa liberdade, como uma profissão

que póJe chegar a proporcionar-lhes uma fortuna, mas para isso precisam dç

ter algum fundo, algum dinheiro, um certo capital.

Lima d'ellas dizia em certa occasião

:

—«Não posso fazer nada. Se tivesse pelo menos 6:000 francos em dia-

mantes verdadeiros, ganhava um dinheirão!...»

O que ha de mais incomprehensivel em tudo isto, é que eslas raparigas

sem instrucção, sem intelligencia, sem educação nem mesmo rudimentar, sem

dotes de espirito, vêem junto a si os homens mais distinctos.

Parece inacreditável, não c verdade? que as mulheres perdidas mereçam

quasi sempre a preferencia a homens de talento e de educação!... Mas é certo.

Esses homens preferem-nas ás mulheres honestas e legitimas !

E querem saber porque ? Pela educação inferior que se dá ás raparigas

nas famílias honestas e recatadas.

As mulheres n'cssas famílias passam o tempo a pensar no melhor meio

de dispender dinheiro em futilidades, no luxo, na ostentação c na satisfação

de pequenas e dispendiosas vaidades. Ninguém lhes ensina a entregar-se á

economia, á vida de familia.

Os seus negócios, a sua preoccupação são as modas. Pensam apenas em
passeios, em bailes, em visitas, em theatros, não tomam parte em interesses

graves, não se dedicam aos cuidados da casa, nem á educação de seus filhos.

Em vez de auxiliarem seus maridos, tornam-se-lhes um fardo verdadeira-

mente insupportavel.

Doentes c estéreis, porque as constituições ainda as mais roliustas não

resistem á vida nocturna dos salões e dos theatros, áquelle constante fazer da

noite dia, ao ar viciado, á falta de exereicio muscular, reúnem ás constantes

preoccupações das frivolidades sociaes, a perpetua preoccupação da sua saúde

débil e periditante.

No lar domestico, apresentam-se constantemente aos maridos, languidas,

sem um sorriso, .sem uma caricia! . . . São apenas enérgicas e febris nos salões.
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E não falíamos por agora nos amores adúlteros, que ilesorganisam para

sempre a família.

Como pode, portanto, a mulher, assim desviada das suas allribuicões nor-

maes, convertida em llagello da união matrimonai, inspirar um atnor dura-

douro ?

E além d'isso essa abnegação, esse respeito, único meio de obrigar o ho-

mem no intimo do coração a restringir a sua liberdade e a conservar-se fiel,

ficam assim completamente perdidos.

A monogamia, fructo precioso da civilisação, tem por primeira condição

o concurso egual do homem e da mulher, cada qual segundo as suas forças e

a sua intelligencia, e a conservação da familia. Ora, a monogamia não tem ra-

zão de ser, deixa de existir, e a humanidade retrograda para a pol ygamia, quando

a mulher não c mais que um objecto de luxo e uma origem de despezas.

O que torna perigosa e talvez incurável a gangrena social, éque ella co-

meça na educação das creanças, das futuras mães de familia, encarregadas de

perpetuar a nossa raça e de educar os nossos filhos !. . .

As prostitutas clandestinas, quando são declaradas enfermas, são recolhi-

das no hospital para alli serem tractadas até á cura completa.

Em Paris, o maior numero d'ellas é enviado para Saint-Lazare. As que

são presas pela primeira vez, as que não carecem nem de familia nem de re-

cursos, as que são casadas, e cuja situação merece algumas attenções, são en-

viadas ao hospital de Lourcine.

A dillerença entre os dois estabelecimentos é grande. Saint-Lazare é uma
prisão que contém uma enfermaria. Lourcine é um estabelecimento de benefi-

cência publica, um hospital de syphiliticas, tendo alem d'isso uma casa de de-

tenção.

As raparigas a quem a miséria arrasta á prostituição, e que não perde-

ram ainda o sentimento da honra, são enviadas a vários estabelecimentos reli-

giosos, cuja iniluencia é bastante salutar.

Estes estabelecimentos são em Paris, o fíom-Paslor e a Misericórdia, di-

rigidos por algumas religiosas da ordem de Maria e Josepli.

Ha também a obra da caridade das damas protestantes das prisões, e o

refugio para as raparigas israelitas.

De que se compõe esse exercito de depravação, de libertinagem e de ruina,

que nos rodeia tão estreitamente, parecendo tomar todas as barreiras da nossa

vida?

De 30:000 mulheres, se mencionarmos apenas as que pela sua existência

extravagante, doida e preguiçosa, põem em grave risco a saúde publica.

Mas, se ao fazermos a estatística da prostituição clandestina, procura-

mos contar todas as mulheres que vivem apenas da galanteria, desde a yrisetíe,

que tem mobilia, até á grande dama que exige ou recebe um milhão em moe-

das de ouro, recem-cunhadas antes de se entregar, poderemos quadruplicar

aqueile numero, e chegaremos a 120:000!

UiSTORi.\ DA Prostituição. Tomo iv—Folha 'iS
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«INão é caso para admirar. Uasla dirigir um olhar cm forno de nós para

nos convencermos d'isto», diz Maxime du Camp.

As muliíeres que cm Paris são um perigo para a saúde publica, em razão

dos seus hábitos dissolutos, sommam o numero de 30:000.

Pelo que diz respeito ás que andam a caçar diariamente na via publica,

o numero annual das que são presas pela policia, poderia ser decuplicado, se

os inspectores dos costumes fossem bastante numerosos, para levaram a sua

vigilância a todos os togares frequentados pelas prostitutas clandestinas.

Estes algarismos enormes resultam da extensão abusiva da palavra pros-

tituição.

A mulher que vive em concubinato não é prostituta. Se assim se consi-

derasse, todos os filhos naturaes serião filhos de prostitutas.

Temos que rcslringir-nos á definição scicntifica: «publicamente, sem es-

colha, por dinheiro», se queremos evitar confusões na descriminação dos maus

costumes, que limitam com a prostituição, e que podem conduzir a ella, pontos

que podem facilmente dividir-se, attenta esta definição cathegorica e precisa.

A matricula, de que nos occuparemos mais adiante, tem por objecto au-

gmentar a lista das mullieres, que tendo merecido, cm razão da sua conducta ha-

bitualmente escandalosa, perder as garantias do direito commum, são submet-

lidas a uma vigilância especial, tanto sob o ponto de vista da moral publica,

como sob o das enfermidades contagiosas com que ameaçam constantemente a

sociedade.

Chamam-se prostitutas clandestinas, ou não submetlidas, como acabamos

de vèr, as que vivendo do trafico do seu corpo, tcem o costume de se subtra-

hir á matricula, quer dizer, á vigilância policial e ás visitas sanitárias perió-

dicas.

E lacil de eomprcliender, e assim o demonstraremos peremptoriamente,

que as prostitutas clandestinas ou não submettidas, são muito mais perigosas

que as prostitutas inscriptas.

Note-se também que a matricula dá á prostituta que a ella se sujeitou,

uma certa liberdade, um pouco limitada, é certo, pelo regulamento, mas cm

fim uma liberdade no exercício do seu infame oificio, liberdade a (jue se dá o

nome de tolerância . . .

Pelo contrario, a prostituta clandestina, que se subtrahiu á matricula,

não gosa d'esta tolerância, e receia constantemente a policia, quando esta cum-

pre exactamente os seus deveres. Ver-se-ha assim estorvada no seu commer-

cio, e a prostituta matriculada far-lhe-ha uma concorrência, a que não poderá

resistir por muito tempo.

Assim, a tolerância é o remédio verdadeiramente eíBcaz contra os peri-

gos da prostituição clandestina.

«A administração deve esforçar-se por converter a prostituição clandes-

tina era prostituição declarada, matriculada, sujeita á vigilância policiai,» diz

(larin.

«Não é a matricula que faz a prostituta. A matricula estabelece uma sim-

ples divisão entre duas espécies de prostituição, a |)rostituição livre ou clan-
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destina, e a prosliluição matriculada, sujeita ao regulamento, visitada, saneada,»

dizem Crocq c Ruiltt.

Outro fado demonstrado pela experiência, é que a prostitui(,'ão clandes-

tina, renascondo por assim dizer cada dia, propaga-se com extrema rapidez,

apenas a vigilância policial se descuida, e isto facilmente se compreliende : as

raparigas que lançam mão dos recursos da prostituição publica são em pequeno

numero; quasi todas as que se encontram no fundo d'essc infame pântano res-

valaram para alli pouco a pouco. O numero d'estas infelizes é constituído por

antigas creadas ou oficrariaf, que se deixaram arrastar pelos lucros fáceis e ás

vezes voluptuosos da prostituição, pelas seducções da leviandade e da gula,

pela dansa, pelas diversões de unia vida ociosa e dissipada, preferindo a tudo

isto os salários limitados e as intermináveis privações de uma existência labo-

riosa e honesta.

Assim, pois, a prostituição matriculada rccruta-se quasi toda na prosti-

tuição clandestina, porque esta ultima tem todas as causas d'a(|uella :
— a ocio-

sidade, a preguiça, a gula, a leviandade, a imprevidência e a libertinagem.

A prostituição clandestina é o vicio desordenado, que propaga sem impe-

dimento algum a perda moral e physica.

A prosliluição matriculada é o vicio contido nos limites do possível; é a

saúde publica protegida.

«Composta de operários sem trabalho, diz (iarin, de creados sem arru-

mação, de mulheres abandonadas, de uma multidão de raparigas que procuram

sem trabalho a satisfacção dos gostos mais frívolos, a classe movei e cambiante

das prostitutas clandestinas pede frequentes vezes a um domicilio emprestado

o Iheatro dos seus amores venaes.

«Ora a casa de uma fingida modista, de uma supposta aprendiza de al-

faiate, de uma parteira, ele, presta por dinheiro um asylo momentâneo a aman-

tes ephemeros; ora o estabelecimento de um vendedor de vinhos, de um lico-

rista, um café ou um restaurante, ofTcrecem á libertinagem um refugio para os

seus caprichos de momento.»

Accrescentemos que as prostitutas dos soldados, as ambulantes e as pier-

reuses, escapam a miúdo á vigilância da policia, e andam quasi sempre infec-

cionadas do vinis venéreo.

Ao aprofundar a questão social da prostituição, o pensador chega a con-

vencer-se de que a tolerância, essa cousa repugnante, é a escolha do menor

entre dois males inevitáveis.

Poucas, raríssimas são as raparigas que conseguem passar os primeiros

annos da sua carreira sem serem infestadas de u/Vus, e algumas ha tão sensí-

veis ao contagio, que apenas restabelecidas de uma doença, apanham outra

immediatamenle.

Os documentos que vamos publicar, resumindo os resultados das visitas

sanitárias feitas em Paris e n'outros pontos durante largos períodos, mostram

cm que proporção são mais perigosas as prostitutas clandestinas, que as inscriplas.

Nos últimos mezes de 181.o, era 1:906 prostitutas clandestinas que foram

presas, encontraram-se doentes 850, quer dizer, 'líO por 1:000.
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Em fins de 1830, depois dos dias de julho, Iodas as proslilulas que se

recolheram nas povoações de Saint-Cloud, Boulogne e Sòvres, deram uma en-

ferma por cada Ires muliíeres.

Em agosto de 1831, em 70 muliíercs delidas, enconlraram-se 30 doen-

tes, ou perto de oO por 100.

As operações de 1832 deram em resultado uma doente por cada cinco

mulheres presas.

Finalmente um consciencioso recenseamento feito em ahril de 1834, nas

proximidades dos quartéis de Paris e das povoações visinhas deu 71 doentes

por 179 presas, ou perlo de 390 por 1:000, segundo afiirma Parent-Duchatelel.

E' curiosa a estatística que vae lèr-se. Organisada, segundo dados for-

necidos pela repartição de policia de Paris, apresenta frisantemente a dillerença

entre as duas espécies de prostituição de que nos lemos occupado.

Ahrange um periodo de l-l annos, e dá as médias do movimento da pros-

tituição na grande cidade.

No estudo a que nos estamos entregando, estas estatísticas pacientemente

colligidas constituem o melhor dos argumentos, em favor da reforma Ião ur-

gente reclamada pelo estado deplorável dos costumes.

Não ficaria completa a nossa ohra, se nos poupássemos ao trabalho de

colligir esícs curiosos documentos.

Proslilulas ÍDsci'ipl:is c proslilulas dandcslinas visiladas c ciiconlradas onfcrnias de sjpliilis

na lepailição de policia de Paris, desde I8SS a 1809 inclusive
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As estatísticas coliigidas por Jeannel em Bordéus, durante um período de

9 annos, desde 1S'>8 a 18GG, demonstram egualmente que as prostitutas clan-

destinas se aciíain enfestadas de enfermidades venéreas, n'uma proporção 15 a

20 vezes maior que as inscriptas.

Garin, nas suas estatísticas collígídas em Lyon em I867-G8 e Gl), encon-

trou análogos resultados, a saber:

Prostitutas inscriptas encontradas enfermas, por 1:000 visitas: em 18G7

—

18: em 1868—10; em 1869—21.

Clandestinas, idem, idem, por 1 :000 visitas: em 1867

—

2'òi; em 18G8

—

207; em 1869—200.

Parece-nos ocioso multiplicar as provas de um facto unanimente reconhe-

cido por todos os liygienistas, e que se encontra invocado como axioma em

nome da commissão do Congresso Internacional de 1867, por meio dos seus in-

formadores Crocq e Rullet.

Temos, no entanto, de accrescentar que as prostitutas clandestinas deti-

das na via pujjlica ollerccom a míuJo enfermidades de summa gravidade, ([ue

nunca se encontram nas inscriptas.

Diz Parent-Ducliatelet

:

«As prostitutas, submeltidas á policia, tecm apenas hagatellas, em com-

paraçcão da gravidade dos males que apresentam as clandestinas.

«Como os favores da maior parte d estas mulheres só valem uns tristes

soldos, tendo ainda algumas a necessidade de se prostituir por um bocado de

pão, recebem ás dúzias diariamente os soldados, os mendigos, todos quantos en-

contram nas suas correrias diárias.

«Julgue-se por isto o mal que fazem estas desgraçadas por onde quer

que passam, c se a policia e o governo toem ou não razão para as perseguirem,

e para procurarem submeltei-as a uma vigilância regular.»

Desde este tempo, as cousas não mudaram. As prostitutas clandestinas

foram sempre atacadas de affecções mais graves que as inscriptas.

Ha indivíduos que tèem uma repugnância invencível e terror justifica-

díssimo das prostitutas matriculadas, mas que, no èmtanto, vão com a maior

confiança, com uma temeridade absurda para os braços da primeira clandes-

tina que lhes apparece.

E, no cmtanto, de que mãos virá essa mulher, que anda em continuas

correrias pi las ruas publicas, á caça de frcguezes, e que se entrega sem es-

colha e sem escrúpulo a todo o que a sollicita, e que lhe paga?

Por cada 100 indivíduos, que têem copula com as prostitutas inscriptas,

12 ou 15 apparocem infeccionados de syphílis, e isto, na peior das hepo-

Iheses.

Por cada 100 indivíduos que preferem as clandestinas, a estatística ac-

cusa 30, 40, 50 e ás vezes mais, casos de syphílis.

Não faltam a este respeito documentos.

O quadro seguinte indica as médias da duração do tratamento para as

duas caliicgorias de prostitutas, no hos|)ital de syphíliticas de Bordéus e no de

Lyon, no período de três annos.
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nistração inlelligente e enrgica, as prostitutas clandestinas presas cm grande nu-

mero pelas ruas foram encontradas, infectadas na proporção de 30 por 100. Esta

proporção diminuiu rapidamente, e três annos depois já não passava de 20 por

100, ao pa.sso que a proporção dos militares diminuia do 2'-\ a 6, por 100 lio-

mens, em cada anno.

Na Inglaterra, quando começou a execução do regulamento de 1864, de

1:(30l prostitutas, submettidas pela primeira vez á visita sanitária, 1:103, ou

seja (304 por 1:000, foram encontradas atacadas de enfermidades venéreas.

Em Londres a propagação das enfermidades venéreas é tal, que em certas

casas de prostituição procuram attrahir-se clientes pela adopção de um systema

regular de visitas sanitárias.

Tendo em conta o que anteriormente se disse, fácil será formar-se uma
ideia do estado sanitário das prostitutas nas cidades, onde não estão sujeitas

á vigilância, podendo ser assim comparadas ás nossas clandestinas não submet-

tidas.

Como em taes casos o contagio não encontra nenlium obstáculo nas classes

inferiores, abandonadas aos seus instinctos brutaes, a maior parte das mulberes

que vivem da libertinagem estão infectadas, e por conseguinte propagam a peste

venérea nas mais assombrosas proporções.

Pode, portanto, considerar-se como um facto perfeitamente estabelecido

que nos paizes onde as prostitutas não estão sujeitas á obrigação da visita sa-

nitária, se acham infestadas de sypliilis na proporção de mais de 50 o/"!.. .

Em tim todas as circumstancias que tornam menos activa ou mais dillicii

a vigilância, todas as commoções politicas, todas as festas que sobreexcitam

as imaginações, tudo o que determina um concurso de estrangeiros, uma agglo-

meração de tropas, etc, etc, se reílecte na população, manifestando-se por um
desenvolvimento da infecção venérea.

Este facto, evidenciado já por l'arent-Duchàtelet, referindo-se ás inva-

sões de 1814 e 1815 e ás revoluções de 1830 e 1848, tornou a manifestar-se

novamente em Paris depois das exposições universaes de 1835 e de 1807. A
estatística das mulheres reconhecidas como enfermas pela direcção da salubri-

dade publica, é bem frisante:

ANNOS
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Estas cifras demonstram que a infecção venérea augmenlou de uma ma-
neira muito sensível nas prostitutas das duas cathegorias, depois das duas gran-

des exposições.

O augmento produziu-se sobre tudo, depois da exposição mais solemne,

a de. 1867, que havia attrahido a Paris um immenso concurso de extrangeiros,

e as medidas prophjlaticas do contagio não impediram que continuasse este au-

gmento em 1808 e 180;).

A guerra traz, comsigo ílagellos muito mais terriveis que a morte, tal ó

entre outros a dcsmoralisação dos vencedores e a dos vencidos pelo habito do

homicídio e do roubo, pela dissolução e pela ebriedade.

Lecour traça um quadro aterrador dos resultados do ultimo cerco de Pa-

ris sobre a prostituição n'esta immensa cidade e nos seus populosos arrabaldes.

(í. . .Accrescente-se agora a essa população civil, fustigada pela miséria

e sobreexcitada por mil causas diversas, os soldados de todas as armas, que

representam uma cifra pelo menos de 200:000 homens: os guardas nacionaes,

cm numero de iO():000, vivendo frequentemente f(')ra de casa, e tereis uma
multidão turbulenta, a miúdo embriagada, na qual era mister operar essa re-

pressão da prostituição clandestina, já de si tão dilficil e delicada no tempo

normal . .

.

«... As mulheres dissolutas alTluiam sobre tudo em torno dos acampa-

mentos da guarda movei, na proximidade das tendas da tropa e da guarda na-

cional... As casas de tolerância eram invadidas; em certos postos davam-se

números de ordem para entrar á vez. Muitas foram tomadas de assalto pela

soldadesca, que se installou n'ellas, saqueando tudo. Outra foi demolida por

uma turba de marinheiros, que julgavam haver-lhessido recusada a entrada. De-

zenove d'estas casas, sitas na zona militar, ou na visinhança das fortificações,

tiveram de ser evacuadas ou destruídas. Fmalmente um grande numero d'ellas

foram fechadas ollicialmente por municipalidades inexperientes ou provisórias,

que julgavam supprimir assim de golpe a prostituição, quando apenas conse-

guiam aggravar a um tempo as desordens da rua publica e os perigos sanitários.

«. . .Qual era a situação dos agentes de policia, chamados a intervir? O
relatório de Keratry, (') que havia seguido a desorganisação material dos ser-

viços da policia, levada a cabo depois dos successos de setembro, supprimira

de certo modo moralmente, e por assim dizer de facto, a acção da policia.

«Os sergents de ãlle, transformados em soldados, tinham sido enviados

ás avançadas mais perigosas.

«A auctoridade publica não tinha nas ruas outros representantes osten-

sivos além de um pequeno numero de guardas da paz, de recente organisação.

«Estes agentes circulavam, desoccupados e inúteis, symptoma de um
serviço accommettido de impotência.

«Em taes condições, não podia pensar-se em supprimir a prostituição dan-

') N'estt' rt-latorio, datado de 19 de setembro di; 1870, Keralry. prcli-ito de policia.

pedia a siipprussão da Prefeilura do Policia!.. .

UlStORlA DA rHuSTlTUli;\o. TuMO IV—FoLUA l'J.
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deslina t as (Icsonleiís da prostituição tolerada, pelos agentes do serviço dos

costumes.

«Estas dilfieuldades deram em resultado desacostumar rapidamente o

pessoal da prostituição inscripta da submissão ás exigências sanitárias.

«Muitas prostitutas recusavam- se a obedecer ás intimações que llics di-

rigiam a este respeito, e lembraram-se alé do expediente, verdadeiramente có-

mico, de elevarem a sua resislencia á altura de um protesto publico.

«Julgue-se da sua petulância pelo seguinte memorial, que vou transcre-

ver litteralmente

:

«Senhor Prefeito.

«Veio esta manhã ao nosso domicilio um inspector d'essa repartição, para

nos obrigar a dirigirmo-nos ás visitas sanitárias babituaes das mulheres de

Paris.

«Temos a bonra de responder a este respeito que nos dispensamos de

ir, visto que estamos em nossas casas (nous sowines dnn.s nos meuhle.s) visto

(|ue pagamos contribuições, e temos até o encargo de a(iuarlellarmos tropas

moveis, e não queremos como antigamente depender da reparlição indicada,

visto (jue alli se commetteram sempre abusos para comnosco, levando-se a

desbonra ao seio das nossas famílias.

«É tempo, senhor Prefeito, de pôr cobro a tudo isto; outros tempos, ou-

tros costumes. Temos a esperança de que a llcpublica restituirá a liberdade ao

povo, c acabará com todos os abusos commettidos.

«Temos a honra, etc, ele.»

oSeguiam-se as assignaturas de 20 prostitutas.

«Todos estes pormenores explicam as complicações e os apuros que a

enorme propagação das enfermidades venéreas trouxe a todo o serviço sanitá-

rio, durante este período nefasto em que o nosso desgraçado paiz esteve pres-

tes a despenhar-se no enorme sorvedouro, aberto pela indisciplina, pela vai-

dade, pela ebriedade, pela libertinagem, n'uma palavra, pela universal prever-

são moral, em presença de um inimigo, cujo ódio augmentava pela inveja,

pelo desdém e pela rapacidade.

«Apesar d'isso, cm torno de Paris, onde fermentavam todas as causas

de desorganisação e de morte social, os prussianos sempre previdentes e dis-

ciplinados haviam organisado, para preservarem as suas tropas do contagio

venéreo, um registo sanitário, sob a direcção de um dos seus médicos, ao

qual os médicos francezes, requeridos para esse fim, deviam prestar o seu con-

curso.

«Em Saint-Denis, onde a prostituição clandestina havia tomado propor-

ções enormes, um funccionario procedia summariamente á inscripção das

prostitutas, que recebiam d'ellc o respectivo livrete.

«As visitas sanitárias obrigatórias verilicavam-se duas vezes por semana,

sob a sancção penal da fustigação, como em Berlim.

«Como é bem de suppor, o funccionario militar prussiano não se preoc-
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cupava com o sequestro nem com a cura das prostitutas infeccionadas. O com-

missario de policia francez é que tiniia obrigação de as enviar á l'refeitura de

policia de Paris, d'onde as transferiam para a enfermaria de Saint-Lazare.»

Em resumo

:

•l." a prostituição é como que um foco permanente do contagio venéreo; 2.°

as prostitutas não vigiadas são infestadas n'uma proporção jamais altingida por

nenhuma outra epidemia; 3." a vigilância das mulheres dissolutas e a visita

sanitária periódica das prostitutas deviam merecer muito mais a attenção dos

governos, do que as quarentenas destinadas a preservar as populações da peste

ou do cólera.

A enumeração exacta das prostitutas inscriptas teria sem duvida grande

importância sob o duplo ponto de vista moral e hygienico ; mas quando se exa-

minam os documentos publicados, não tarda a reconheccr-se que esta enumera-

ção, tal qual pôde fazer-se actualmente, tem apenas um valor insignificante.

Antes de mais nada, nas cidades onde a prostituição é livre, como em
Londres ou em Nevv-York não ha propriamente fallando prostitutas matri-

culadas, mas sim prostitutas conhecidas da policia; quer dizer, mulheres cuja

vida dissoluta é arbitrariamente apreciada, eassignalada por agentes subalternos.

Nas cidades do antigo continente, onde a auctoridade vigia as prostituição

em nome da decência e da saúde publica, as mulheres que mais abertamente

se diflamam pela libertinagem venal estão inscriptas n'um registro e sujeitas a

certas obrigações, e especialmente a visitas sanitárias periódicas. Mas afinal

sobre que informações e por quem foi eflectuada esta inscripção? Por infor-

mações de agentes subalternos, cujo numero é a miúdo insufficiente, cuja mo-

ralidade nem sempre é irreprehensivel, e por um empregado mais ou menos

experiente e illustrado, e em ultimo recurso, as ideias, as interpretações, as

apreciações pessoaes, as preoccupações necessariamente variáveis d'este empre-

gado são as que determinam as inscripções.

Os dados subministrados por I^ecour, antigo chefe do ííiireau des niívurs

de Paris, e as considerações com que elle os acompanha são a este respeito

completamente claros e cathegoricos :

«A prostituição clandestina, diz elle, mostra-se tanto mais ousada, quanto

mais instinctivamente se sente protegida pela policia.

«Assim, e\hibe-se ruidosamente e chama a attenção pelos seus modos,

as suas loileltes, as suas palavras e os seus escândalos.

«O publico, que não pôde distinguir as prostitutas inscriptas das clandes-

tinas, c que alem dMsso não dá conta das diíliculdades reaes, que elle tantas

vezes cria, quei\a-se voz em grita.

O perigo é evidente, e o mal gravíssimo. As queixas, que são unanimes,

baseiam-se umas sobre a moral, outras sobre a bygiene. Toda a gente parece

dever applaudir a execução das medidas sollicitadas, e por isso, pol-as em

pratica alíigura-se-me empreza muito fácil.

«EIteclivamente, não se tracta apenas de uma pennada?

«O chefe de policia tem um poder discricional, elle tomará, pois, as dis-
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posições mais rigorosas relativamente ás mulheres que se entregam notoria-

mente á prostituição. Adiante, pois !. . .

«E' impossível! Apenas dá o primeiro passo, a administração vè er-

guer-se diante de si obstáculos do ordem superior, que a theoria não percebe,

c que, ninguém ousaria negal-o, por grande e terrível que seja o mal vené-

reo, dominam implacavelmente as exigências medicas.

«E' preciso contar com a piedade que requer a posição das desventura-

das cabidas no abysmo da prostituição, com as probabilidades de emenda, que

podem oITerecer, ter em conta as circunistancias, etc, etc.

0. . .E não fica ainda por aqui. Não só ba que temer as recriminações

individuaes, mas prever também uma espécie de censura geral, desdenhosa,

vaga, que, muito mais ainda que os ataques acerbos, enerva e reduz ao desa-

lento e á impotência os agentes da auctoridade.

«Accrescentem-se a estas diflicuidades as que a policia se impõe a si

própria por um louvável sentimento de prudência, e para evitar escândalos de

faniilia.

«Não ibe basta recoraraendar aos agentes que não procedam á prisão das

insuhmissas senão com a maior circumspccção, e no caso d'essas prisões te-

rem de cllecluar-sc na via publica, até que uma vigilância prolongada tenha

permittido observar factos susceptíveis de ser comprovados, e tendo o caracter

de provocação á libertinagem ; mas além d'isso é mister proteger contra estas

mesmas medidas a simples libertinagem extraviada nos togares suspeitos.»

Taes são os motivos que predominaram no Bureau des maeurs de Paris,

durante estes últimos annos.

Serão excellentes talvez, mas é claro que teem muito de pessoaes, e que

hão de necessariamente produzir os mais variáveis resultados.

O mesmo acontece em toda a parte, se exceptuarmos a absoluta con-

íiança em si própria e a certeza de realisar o ideal de perfeição que caracte-

iMsa a policia franceza, e sobretudo a policia parisiense.

E' evidente, pois, que o numero de prostitutas inscriptas das dillerentes

cidades, resultando de considerações e apreciações sempre pessoaes e arbitra-

rias, não passa de ser um dadoapproximado esem caracter scientilico e rigoroso.

Assim, as cifras olliciacs variam de anno para anno, sem que se possam

descobrir os motivos.

Em Paris, o numero de prostitutas matriculadas vae sempre decrescendo

dcFde o anno de I806. N'esse anno, era de ki0(); em I808, de k2')l) ; não

passa do .3:731 em 4869, nem de 3:675 em 1872, e sobe a 4:327, no I." de

junho de 1873, sob o iniluxo de uma mudança no pessoal í\o liureau dfs

iiicfurs.

O numero das casas de prostituição, que se elevava a 235 em l8i-3: a

211) om I8ul, e a 195 em 1858, vae desde então decrescendo incessantemente,

não pas.sando de 152 em 180)9, vindo até 142 em 1872, e diminuindo ainda

alé 135 no 1." de junho de 1873.

Ouanto ás prostitutas clandestinas, o numero de arrestos varia de anno

para armo em proporções enormes, como o indica o seguinte quadro:
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Em resumo, estando tudo quanto respeita á prostituição e aos seus peri-

gos sociacs entregue a uma espécie de anarciíia, as eslatisticas comparativas

das prostitutas inscriptas não tèem senão ura valor approximativo.

Um dia chegará, porém, em que se dissipem as veliias preoccupações, e

então, graças aos progressos da hygiene social, a legislação se regularisará, ap-

plicando-se os processos rigorosos da sciencia ao estudo e ao saneamento da

prostituição, d"esse foco tão funesto de contagião physica e morai, d'esse flagello

de que a humanidade não poderia prescrvar-se, nem pelo desdém nem pelas

maldições !
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.

ANTo OS estabelecimentos luxuosos, onde as prostitutas costumam

começar a sua vergonhosa carreira, como os tugúrios, onde vão

terininal-a, costumam estar separados n'um bairro especial das

capitães de provincia. Nas grandes cidades, porém, estão espa-

lhados por diversos bairros, sendo muito raras, no emtanto, as

prostitutas que residem nos bairros aristocráticos.

Em Paris, nos bairros populares, os bordeis occupam casas inteiras.

Por cima da porta ha o numero da casa, de grandes dimensões. Em Io-

das as janellas que dão para a rua ha vidros foscos ou taboinhas fi.xas, prezas

ainda pela parte de dentro.

O motivo de todas estas precauções é impedir que as prostitutas se mos-

trem aos transeuntes.

Em Marselha aqui ha annos, tivemos occasião de ver em pleno dia e

n'um bairro frequentado chegarem a umas janellas completamente nuas pros-

titutas que chamavam os que passavam pela rua.

E' isto o que a policia energicamente prohibe, e para isso manda pregar

as janellas, ou collocar diante d'ellas taboinhas lixas.

Os obstáculos materiaes reprimem o perpetuo desejo de mudar de con-

dição c de legar, produzido pela ociosidade e pela libertinagem, mas dão
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áquellas desgraçadas toda a apparencia de criminosas sequestradas da socie-

dade, e muitas vezes parecem ignorarem até que ponto teem a liberdade de

deixar a casa onde voluntariamente entraram.

Ha n'isto, como em muitas outras coisas, um grande inconveniente

;

mais ainda, ha um grande abuso. A policia deveria fazer-lhes saber e repe

tir-lhes constantemente que não escravisaram a sua liberdade, senão em razão

do oíficio que exercem, e que podem sempre que queiram mudar de casa, e

sobre tudo de modo de vida.

Pobres victimas das misérias sociaes, sequestradas do convívio honesto,

exploradas, espancadas e injuriadas, esperam a cada passo melhorar de con-

dição, mudando de casa ou de terra! Engano ! Em toda a parte encontram a

mesma reclusão, a mesma exploração, as mesmas injurias!. . .

Quando uma d'estas infelizes quer absolulamente sahir, ou quando foge,

a matrona não tem recurso algum legal contra ella. Da sua divida tem apenas

como penhor alguns farrapos deixados pela fugitiva.

Os prejuízos que resultam d'estas evasões servem de pretexto aos lucnis

exhorbilantes que as matronas percebem na compra de vestidos, jóias ou ou-

tros artigos, feita por conta das suas pensionistas.

Ultimamente, em Bordéus, uma rapariga que desejava dar ás de Villa-

Diogo, pediu á matrona que a acompanhasse para ir comprar cigarros.

Apenas chegaram á rua, a prostituta disse para a dona da casa :

— «Adeusinho! Vou-me embora!»

— «O que! Pois tu queres fugir, minha desavergonhada'?!. . .»

—«Se tem boas pernas, corra atraz de mim, e veja se me apanha!. . »
E apenas proferiu estas palavras, poz pernas ao caminho com uma velo-

cidade, que a matrona nunca poderia imitar, quanto mais exceder!.. .

A fugitiva foi a pé até Périgueux, que dista 20 kilometros de Bordéus,

sem dinheiro, e sem se importar com a roupa que deixava em casa da patroa.

Eram sete da noite. A' meia noite chegava a Livourne, e apresentava-se

na estação, onde um empregado lhe arranjou uma cama. Na manhã seguinte,

empenhou o cbaile por cinco francos. Ao anoitecer, partiu de Livourne em
companhia de um empregado de uma casa de commercio.

Ao quinto dia d'esta odysseia miserável, voltava cheia de lama, esfarra-

pada, faminta, e entrava n'outra casa. Mas ao menos, havia tido liberdade,

havia respirado o ar livre dos campos, á sua vontade, sem ter quem lhe desse

ordens

!

As prostitutas não tèem senão metade do que produz o seu corpo, e por

isso para pagarem o aluguer do quarto, a lenha do fogão onde se aquecem e a

luz, deixam nas mãos das matronas metade dos seus lucros, cujo total se eleva

approximadamente por anno a 4:i()U francos, e com a outra metade pagam

ainda a sua alimentação!

Parque soflrem estas desgraçadas tão atroz exploração ?

Porque são absolutamente ineptas e imprevidentes, porque, fiira rarissi-

mas excepções, são ainda mais estúpidas que viciosas. Lá o diz a Biblia (fía-

ruch 111, 2S):
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/,'/ ijuouiam noii habuerunl sapientiam, inierierunt propter suam insi-

pienliam.

As prostildlas que povoam as casas de tolerância seriam incapazes de di-

rigir por si próprias as suas despezas. Caliiriam na mais iiorrivel miséria, e

por isso a sua vida material é dirigida pelas matronas.

As que lêem alguma inteiligencia subtrahem-se á exploração das matro-

nas e passara á cathegoria de prostitutas isoladas.

A obediência é a primeira clausula do contracto habitual, que une reci-

procamente as duas partes. Mas a avareza e a rapacidade das matronas excita

naturalmente o ódio das pensionistas por elias exploradas.

A menor dissidência produz entre ellas uma troca de palavras ásperas, a

que succedem inevitavelmente invectivas e abomináveis injurias, acompanha-

das de hiasphemias.

No emtanto, este estado de guerra surda e perpetua é substituído al-

gumas vezes por uma paz profunda. Ha matronas que são bastante babeis para

tratarem as prostitutas com uma doçura quasi maternal, mantendo simultanea-

mente os direitos dos seus interesses e da sua auctoridade.

Ha também prostitutas, cujo caracter ó doce, allavel e completamente

dócil, e algumas vezes estas desgraçadas acabam por se estimar de todo o co-

ração, como se estimam as pessoas honradas. N'este caso, tão raro infelizmente,

renascem todos os bons sentimentos.

Tem-se visto muitas vezes associar ásua torpe industria uma alcoviteira

a sua prostituta, e finalmente adoptal-a, conseguindo regeneral-a, e acabando

até por casal -a.

Uma casa de prostituição tem alguma analogia com uma casa de hospe-

des. Ha uma sala de recepção, um refeitório commum a todas as pensionistas,

uma espécie de mesa redonda e quartos mobilados.

Quando as mulheres publicas são conduzidas ao cárcere por algum es-

cândalo, ou mettidas no hospital em consequência de alguma enfermidade, re-

cebem o cesto, mandado pelas matronas. Este ceslo contém roupa branca, al-

gumas goloseimas, etc, etc. As malronas tèem o cuidado de inscrever o preço

d'estes adiantamentos na conta das suas pensionistas.

Mas nem por isto ellas ficam menos obrigadas pela gratidão a voltarem

áquella casa, apenas recobram a liberdade.

As matronas costumam ter um livro com Deve e Hacer, onde consta e\a-

tamente tudo quanto fornecem, a .saber:

1." o alimento, cujo preço é estipulado de antemão, de 3 a 10 francos

diários, segundo as casas;

2." despesas varias, roupa branca, jóias, perfumes, banhos, trens, visi-

tas de medico, remédios, etc.

N'estas despezas, as matronas tiram sempre um lucro arbitrário, exhor-

bitante, que se parece muito com o abuso de confiança ou com o roubo domes-

tico.

Mas as prostitutas bem sabem que são roubadas, e esta exploração faz

parte do monstruoso contracto, que rege o mundo da prostituição.
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3.° alf^umas pequenas sommas que as prostituías dão aos seus amantes,

ou que consagram á educação de seus filhos, o que é raro, ou então o dinheiro

que mandam ás suas familias, o que mais raro é ainda.

N'algumas cidades, cada pensionista tem um livrete, no qual reproduz

as verbas do livro da dona da casa.

As prostitutas das casas de primeira cathegoria levantam-se ás dez ou

1 1 da manhã. Os cuidados corporaes são n'ellas incessantes e minuciosos. Ba-

nhamse muito a miúdo, quasi sempre em casa, rarissimas vezes nos eslabe-

cimentos públicos, que pelo geral permanecem alheios ás praticas da prosti-

tuição.

Almoçam vestidas com uma simples bata, ás onze ou onze e meia, e passam

o dia a fazer a sua toilctle, uso antiquíssimo, de que já flauto falia, n'csla pas-

sagem :

Vns, quae mundiliis, moliliis, deliciixijHc (lelnlnluin agilis.

Viris cum summis inclulív amicn\

Outras fumam, languidamente recostadas em sophás, conversam ou can-

tam. Ha quasi sempre piano n'estas casas.

Se sahcm para dar algum passeio, o que é raro, são acompanhadas pela

matrona, ou por uma mulher que faz as suas vezes.

.N'cstcs passeios, gostam de attrahir os olhares, por meio dos seus trajos

luxuosos ou excêntricos, mas quando se dão demasiadamente a conhecer, a

policia intervém, e obriga-as a entrar em casa, castigando-as também com al-

guns dias de prisão, se deram escândalo. Se o escândalo foi enorme, a matrona

vae também presa, e obrigam-na a fechar a casa, tudo isto summariamente, por

decisão policial.

As matronas levam algumas vezes ao theatro as pensionistas, que desejam

attrahir por meio de pequenos favores eattenções lisongeiras. Em muitas cidades,

porem, não se consente que as prostitutas appareçam no theatro.

Jantam abundantemente ás cinco e meia; depois de jantar, preparam-sc

para receber o publico, porque, durante a noite e ate depois das doze, é quando

as casas são mais frequentadas. Costumam ter um cabelieireiro que as vae pen-

tear por pagamento mensal. Gastam prodigiosamente em cosméticos e pinturas.

Quasi todas pintam as faces e os lábios com a mais grosseira ingenuidade. Al-

gumas ennegrecem as sobrancelhas e os cantos das pálpebras.

Algumas vc/ícs as pinturas são empregadas para disfarçarem enfermidades

que podiam leval-as ao hospital, e para illudir o exame do medico encarregado

da visita sanitária. Temos vistos cancros cobertos com um pedaço de tafetá,

habilmente pegado com gomma e colorido com carmim.

Estas preparações para a visita, que se pagam de ') a 5 francos, são fei-

tas a miúdo por parteiras, e algumas vezes, parece incrível pelos médicos.

As (|ue lêem chagas nas mucosas, ou ulcerações na bocca, comem algu-

mas pastilhas de choc(date antes da visita do medico.

I)'este modo disfarçam momentaneamente as alterações caraclerislicas da

cnlermidade, c o medico inexperiente p('idc cahir no laço.
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Algumas pintam os órgãos genitaes de sangue extranho para simularem

a menstruação c occultarem d'este modo as ulceras, porque sabem que ordina-

riamente o exame do medico é incompleto para com as mulheres que estão

com as regras.

Esta visita do medico é a sua grande questão, é o argumento constante

das suas conversações.

Algumas, por uma exquisita garridice deixam crescer demasiadamente

as unhas das mãos.

A partir das 7 e meia ou das 8 da noite, estão todas promptas a reuni-

rem-se ao primeiro chamamento da dona da casa, ou da mulher que laz as

suas vezes n'uma sala illuminada a gaz.

A mobilia d'esía grande sala de visitas nada tem que invejar á das pes-

soas mais abastadas e dotadas de melhor gosto.

Em certas casas de luxo, as pensionistas apisarecem envolvidas n'uma

curta bata de setim de còr clara, sem nenhum outro vestido por baixo, seja

qual fòr a estação.

Usam também meias de seda brancas, ou còr de rosa, e calçam bellos e

delicados sapatinhos.

Algumas vezes entram na saia de visitas em completo estado de nudez.

Frequentemente, nos seus trajos pomposos seguem as ultimas modas,

adoptadas para os bailes e reuniões de grande pompa. Costume de remota data

na prostituição, segundo se lê em Ovidio (Ars amandi):

Pars hiimeri tamen ima tiií, parx xumnui lacerti

Nuda sil . .

.

Une vos j)r<fci\)ut', nicir, decel, Iwc uhi vidi

Oscula, ferre huinero, qua patet, usque libei.

A sua linguagem é grosseira como a da escoria social, e mais grosseira

a tornam ainda com palavras obscenas, enriquecendo-a com um calão especial.

(Costumam ter a voz rouca e aguardentada. Já Ovidio diz no logar citado:

ília sonnat raucum quidam alque inamabile rideí,

Ul ridil ad scahrum liirpis asella mulain.

Traclam a todos por tu, usam juramentos e interjeições enérgicas.

Seus olhares lingidarnente lascivos, as alcunhas que se dão umas ás ou-

tras, tudo isto forma um horrivt-I contraste com os trajos, as toileítes, c ma-

neiras da boa sociedade, prctenciosa e ridiculamente imitadas.

Ceiam ás duas da madrugada, antes de se deitarem.

As refeições em comnium são presididas pela matrona e por seu marido

ou amante. A coilocação á meza é feita segundo a antiguidade na casa.

É frequente desejar um homem passar toda a noite com uma prostituta.

É a isto que nas casas de prostituição franceza se chama avoir un coucher.

As casas de prostituição substituem assim as casas para pernoitar para

certos viajantes, que não ([uerem demorar-se muito n'uma capital.
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Como estas desgraçadas mulheres são quasi sempre estranhas ás sensa-

ções voluptuosas e aos sentimentos allecíuosos, no exercício do seu oílicio vil,

as escolhas reiteradas de que são objecto lisongeiam-lhes a vaidade, sem exci-

tarem no seu intimo ciúmes propriamente ditos.

Mas no fundo da sua alma, e talvez mesmo sem darem conta d'isso, con-

servam um instincto irresistível, uma necessidade insaciável de voiuptuosidade

e de aíleicção; por isso todas eilas desejam ter e téem um amant de cceuv, um
amante, e quando se contractam n'uma casa tèem sempre o cuidado de ajusta-

rem previamente a sua admissão gratuita, em certos dias da semana e a certas

horas. É a esse homem que se entregam verdadeiramente, é a elle que ollere-

cem, como mulheres que são a final, a sua admiração, a sua abnegação

cega, e as palpitações infectas e torpes de um amor apaixonado!

No emtanto, nem sempre acalmam a sua lubricidade com estes amantes,

nem com os desconhecidos que recebem, como (faquella famosa impudica

Messalina dizia Juvenal

:

El lassala ciris, aed non salíala recessil.

Succede frequentemente terem as prostituías entre si relações infames.

Os jofjo^ lesbios, essa prodigicsa depravação, produzem entre ellas ciúmes furi-

bundos, terríveis explosões, guerras e contendas, entrecortadas por soluços,

por gritos e por terríveis imprecações.

Mas, como as unhas são as únicas armas de que dispõem, as que ficam

mais gravemente feridas, tèem apenas de curar-se de arranhaduras na cara :

Qaoties fccil ira nocenlem

Hiinc sexiim: rabie jecur incendenlr feruiitiir

l'r(i'iupites ...

diz Juvenal. E Propercio aeerescenta:

Fulminai illn occulis el ijunnlinn feminil, aivcil.

Outro auclor latino, que conhecia bem esta particularidade do.sexo frágil,

diz algures

:

Muliebrc esl furere in ira.

("ertos libertinos fazem executar na sua presença, por grupos de prostituías

nuas, monstruosas obscenidades.

Hm amplo tapete de velludo negro é collocado na sala para a realisação

d'estas edificantes scenas, que o vocabulário pornographico designa píltorcsca-

menle pelo nome de quadros vivos!.. .

A maior parte das prostitutas tem a pecha das relações contra a natureza.

Dizia Ovídio :

Nilimur in velilum .ir.mper. ciípimuí: quii' negala.

E sabido que ellas satisfazem todos os caprichos da luxuria com o mais

abjecto servilismo, cousa que parecia muito licita a .Marcial, quando dizia:
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Qiioã felliií et aquaiii polas, nil, Lésbia, peccas;

Qiia libi parle apus esl, Leghiu, sumis aquuin.

Muitas vezes são obrigadas a isso sob pena de expulsão pela dona da

casa, sobretudo quando a sua divida não é das maiores.

Ha em todas as casas uma prostituta, algumas vezes jovcn ainda, mas no

grande numero dos casos velha, que está investida de toda a confiani^-ada ma-

trona, e é encarregada de manter a ordem entre as raparigas, fazendo frequen-

temente as vezes de dona da casa. E uma espécie de fiscal, encarregada de

abrir a porta, quando alguém bate. A porta é de ferro, sempre fechada a duas

fechaduras.

Antes de abrir, a encarregada assegura-se das apparencias pacificas dos

visitantes; se são muitos, ou se estão embriagados, nega-se-lhes a entrada.

A viva luz do gaz que ha por cima da porta e illumina o tal numero

enorme, de que já falíamos, facilita a previa inspecção dos concorrentes.

Nos casos duvidosos, parlamenta-se, delibera-se, cliama-se a matrona, c

esta é quem decide a admissão, ou nega definitivamente a entrada.

tí preciso que seja muito prudente, porque as casas de prostituição estão

expostas a ser sitiadas e tomadas de assalto por grupos de rapazes pândegos,

por homens tocados da pinga, ou por marinheiros que planearam dar um es-

cândalo n'um bordel.

.Vs vezes estas expulsões são o resultado de vingança de alguma doença

venérea, que se julga ter adquirido no estabelecimento. Outras vezes, provem

de expulsões que se afiguraram injustas, ou de ciúmes dos taes amantes.

Ha casos ainda em que não procedera senão do ardor e eíTervescencia da

mocidade, e do instincto do mal, como diz o poeta romano Juvenal:

Rbrius (/(• petulans qui nulluiii forte cecidet dat pcenas.

Succedeu ha alguns annos em Bordéus uma scena desta natureza ás onze

horas da noite.

Os conjurados foram collocar-se sem fazer o menor ruido ao longo da

parede da casa. Um d'cUes bateu discretamente á porta, que lhe foi aberta sem

desconfiança alguma. Atraz d'elle precipitaram-se os demais.

As prostitutas, umas seis, a dona da casa, a encarregada de manter a or-

dem, iodas foram cosidas a pontapés e bojetòes, e atiradas em camisa a uma

ribeira, onde cahiram cheias de lama e de sangue.

Ha na Biblia uma passagem que alludc a estes desgraçados conflictos. K

uma prophecia de Ezequiel

:

«£/ dabo le in manibus eorum, et destruenl lupanar Imim, ei demolen-

tur proslibulum tuum, et denudabunl te veslimenlis tuis, et auferent casa de-

eoris tuae, el derplinqxient te nudam, plenamque ignomiriice.»

Em alguns lupanares de bom tom, a fiscal, aquclla prostituta encarregada

pela matrona de fazer as suas vezes, é quem recebe do freguez o (|ue este paga

depois de ter estado com a pensionista, ou de ter dormido uma noite na casa.

Esta mesma encarregada costuma ordinariamente receber da matrona
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vinte e cinco francos ao mez, em paga dos seus espiniiosos serviços. N'algii-

mas casas vae também para o quarto, quando alguém a pede, o que augmenla

o seu salário, destruindo porém, algum tanto a auctoridade que deve exercer

sobre o pessoal do estabelecimento.

Recebe também algumas propinas dos freguezes, o que pôde perfazer com

o ordenado ahi uns cincoenla a sessenta francos por mez.

Em casas, onde a tudo isto accrcsce a venda de cigarros e cbarufos, que

ella faz pagar muito caros, a encarregada cliega a fazer 100 a 130 francos por

mez.

Em certos paizes, os seus lucros sobem ainda a quantias mais avultadas,

e n'esse caso, não tèem ordenado fixo
;
pelo contrario, entregam todas as noites

á matrona uma quantia determinada.

As creadas, cosinheiras ou engommadeiras, que não são de edade avan-

çada, são na maior parte dos casos prostitutas também.

Poucas vezes ba creadas n'essas casas de prostituição. Nas paredes dos

quartos onde as prostitutas recebem os homens, ba algumas vezes orifícios es-

treitos praticados habilmente, pelos quaes as pessoas occultas no compartimento

immcdiato podem assistir secretamente ao espectáculo da libertinagem.

Vimos algumas vezes com os nossos próprios olhos as disposições d'esta

cxtranha exploração da lubricidade.

Os rapazes vão ás vezes passar uma grande parte da noite nas casas de

prostituição. Alli passam o tempo em divertimentos obscenos. Jogam ás cartas

o salário das prostitutas, assim como a despeza do café e dos licores. Os menos

ricos vão-se cotizando para arranjarem a quantia destinada ao pagamento de

uma só mulher, depois jogam esta quantia do seguinte modo, por exemplo

:

gosa a mulher designada previamente o que ao dar as cartas ficar com o az de

de ouros. Assim, ir fazer um az de ouros, é uma pbrase e um costume muito

vulgar entre os estudantes, operários e janotas de França e de Hespanha.

Em muitas cidades, o regulamento da policia probibe o uso de bebidas

nas casas de prostituição. Desgraçadamente, a vigilância a este respeito é muito

dillkil.

As matronas sabem que um homem a sangue-frio resiste facilmente ás

seducções, e guarda o seu dinheiro. l*or isso, o vinho de Champagne, que cíTe-

recem e vendem, é para ellas uma dupla fonte de benefícios.

Entende-se que os freguezes das casas de prostituição bebe m juntamente

com as rapai igas. Este uso é de data muito antiga.

Lè-sc na Biblia (Eclesiqstes):

«Cnin aliena muliere ne sedeas oinmino, nec accumbas ciim ea super cu-

liilum.

«Et non alterceris ciim illa in nino, ne forte declinei cor luum in il-

lam

.

»

Terêncio diz:

«Sine Cerere el I.ihero fri<iet Vénus.»

Oviílio, o cantor da arlc de amar, diz lambem:

<í.\ ina iiaraiU (ininiuni Veneri.»
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K Apuleyo :

« Veneris porkilur cl armigrr Librr. .

.

Álacre III vigorem libidinis incrcLil,

Hac enim sitarchia navigiuin Veneris indigcl sola . .

.

Ul vinn cálix abundei.»

E Claudiano :

«.ÍJt vino caíeiacía ]'enus, lum scevior ardei.»

As casas de prostituição toem uma clienteila de frequentadores de cdade

madura. O club é um pretexto para se ausentarem de casa durante a noite.

Esta clienteila, opulenta e discreta, obriga as matronas a variarem fre-

quentemente o seu pessoal, porque a paga que elles dão a uma nooa c muito

maior do que a de uma conhecida de longa data.

Quanto mais procurada è uma mulher, melhor a trácia a dona da casa,

mais se exforça por lhe fazer tomar amizade ao estabelecimento, empregando

para isso cuidados e caricias.

Mas, desde que uma pobre rapariga é abandonada pelo publico, a matrona

depois de se ter reembolsado do que ella lhe devia, não Iracta senão de a fazer

sahir de casa, provocando a sua partida por meio de questões continuas, ou re-

cusando-lhe os vestidos que ella deseja, ou então pondo-a brutalmente no meio

da rua, apenas com alguns trapos velhos e sujos para se cobrir, porque as ricas

alcatifas que essa desgraçada calcava nos seus dias de esplendor, estão bem per-

to do lodo da miséria!

O preço de uma visita é de 3 a IO francos, o de uma noite, de 10 a 30,

segundo as casas. Não se regateia senão com as prostitutas de baixa estofa.

O propheta Ezequiel diz na Bibiia a este respeito:

«Nec pada esl, quasi merelri.v fastidio augens preliiim.»

Em geral, as matronas recommendam ás prostitutas que revistem os ho-

mens, antes de se deixarem tocar por elles.

Succede muito a raiudo que a rapariga, ao ter qualquer suspeita, chama

a matrona ou a encarregada, que procedem a um exame minucioso do órgão

suspeito.

Uma expulsão ignominiosa é sempre o resultado da descoberta de um fluxo

blenorrhagico, ou de uma ulceração qualquer. Segundo alguns viajantes, em
Buda-Pesth e cm Vienna d'Austria, nas casas de prostituição luxuosa, ha sempre

um individuo (um medico?) para verificar o estado de saúde dos órgãos sexuaes

dos frequentadores.

Quando uma mulher de edade avançada, pretende collocar-se na qua-

lidade de fiscal ou encarregada de uma casa de prostituição, ao fazer a rese-

nha dos seus titulos e qualidades, nunca se esquece de dizer:

«Eu sei revistar os homens ! . . .»

Não é raro serem as prostitutas pedidas para tomarem parle n'um pas-

seio qualquer ao campo. Algumas vezes são pedidas para dormir fora, mas
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isto raríssimo succede com pessoas da mesma terra, e o mais vulgar é com fo-

rasteiros, que as recebem nos hotéis.

Em casos taes, o preço é combinado com a dona da casa, e nunca c in-

ferior a 20 francos.

A paga nunca é pedida adiantada aos homens cujo aspecto inspira con-

fiança. Em todo o caso, nunca deivi de ser exigida no fim da operação. As

matronas raras vezes liam, nem mesmo aos seus freguezes.

Costumam dizer

:

— «Quando um homem deve dinheiro, ninguém mais lhe põe a vista em
cima.»

Costuma dar-se á prostituta uma espécie de gorgeta, o pourhoire dos

francezes, o cn.rlro, como ellas lhe chamam no seu cstylo pitloresco, de que

nunca dão parte á matrona.

O valor d'estes lucros varia muito, segundo as casas c as mulheres, mas

nem passa, nem biixa de 8 a 50 francos por mez.

Algumas oílerceem aos seus freguezes ura retrato photographico, que

lhes rende um supplemento de 5 francos.

Dão tambsm ás vezes retratos em completa nudez e em posições lasci-

vas. Estes são pagos por preços muito mais elevados.

Os photographos, que se oceupam em fazer similhantes retratos, nem

sempre escapam á policia correccional.

Não raro succede que os homens com quem as prostitutas crcaram rela-

ções habituaes no exercício do seu oflicio, là diz Ovidio:

«Lnngaque nlil as^iieludinc /laiiiiiias>,

se resolvam a pagar-Ihes a divida, e por conseguinte a fazel-as sahir da casa.

A principio tomam-nas por sua conta, oblèem a sua eliminação da ma-

tricula; mas cousa deveras incrível I tem-se visto similhantes relações virem a

acabar no casamento, encontrando-se por metamorphoses d'esta espécie anti-

gas prostitutas nos mais altos degraus da escala social:

'(Sic visum Vrneri, rui paleei iiiip<ires

Formas ai ijuc ânimos snb ahenea

SdTo millere cuin jocnn,

diz o velho e libertino Horácio.

«No cmtanto, poucos homens tcem casado com esta espécie de amigas,

(|ue não se tenham arrependido», diz Montaigne nos Essais de Morale.

O alegre philosopho continua :

«E até mesmo no Olympo temos de nos lembrar do péssimo ca.samenfo

feito por .lupiter com a esposa, que primeiramente gosara e praticara á von-

tade. ..

«É isto o que se chama c . . no cesto, para depois o pòr na cabeça!. . .»

Expulsa das casas luxuosas, logo que perde a sua frescura e os seus

encantos, e não faz mais dinheiro, repcilida definitivamente pelas matronas que
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tanto a exploraram equc a passaram e repassaram em Iodas as eidatles, a prosti-

tuta, que não abandona o vil e degradante ollicio, desce rapidemente ate aos

íntimos graus da prostituição.

Das casas de 20 francos ás de l(>;

DVstas, ás de o;

Depois, ás de 2

;

Em seguida, ás de I;

E, finalmente, ao nivel mais baixo d'esta escala de torpezas e de infortú-

nios !

As prostitutas isoladas dividem-se em duas classes:

As que vivem em qualquer ponto da cidade, e as que se encontram se-

paradas n'um bairro determinado.

As primeiras constituem a aristocracia da prostitui(,'ão inscripta. Tèem

os mesmos babitos de luxo e de faustuosa apparencia que as da casa publica,

onde SC recrutam com frequência, e assimelliam-se bastante ás cbamadas [emmes

entretenues, mulheres por conta, com as quaes pretendem ser confundidas.

Obrigadas a dirigirem por si próprias a exploração do seu corpo e a pro-

verem ás suas necessidades, precisam terem certo espirito de ordem e de

calculo na sua vida libertina. Por isso, regra geral, são muito mais intelligen-

tes que as pensionistas.

Algumas conseguem reunir um capital, e n'esse caso convertem-sc em
proprietárias da mobilia de suas casas. Em seguida de outra mais importante*,

mais tarde alugam quartos mobilados ás suas companheiras, e assim se vão

exercitando no proxenetismo, ao passo que continuam no seu oflicio de ramei-

ras.

Estas prostitutas não podem mudar de casa sem previa auctorisação.

Não podem habitar duas ou muitas juntas na mesma casa. Devem evitar

chamar aatlenção, valendo-se de meios indecentes, ou recebendo homens bulhen-

los ou embriagados.

Apenas apparece alguma queixa contra ellas, a policia obriga-as a deixar

a casa, e então, ou lhes indica o bairro destinado á prostituição mais ordinária,

ou lhes retira a auctorisação de viverem isoladamente.

Estas mulheres téem a arte, em que se exercitaram quando eram grisel-

tes, isto é, quando se prostituíam clandestinamente, de se fazerem seguir pelos

transeuntes, dirigindo- lhes olhares incendiários.

j\a Bíblia, diz d'estas mulheres o propheta Isaías:

«Et ambulaverunt extenso collo, et nutibus occulorum ibant.»

Esses olhares são acompanhados de sorrisos significativos, como diz Oví-

dio:
Spectanlein specla

;

Ridenti, mollia ride.

Na linguagem vulgar, chamama isto

—

llaccrocher—como quem diz: Pescar.

No calão das prostituição, attrahír um homem a casa, fazendo-se seguir

por elle na rua, chama-se

:

HisTOSU DA PRosTramcio. Tomo iy—Folha fil.
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Faire un homme, ou enlão : Faire un paillard.

A policia pócle reprimir os modos indecentes, os chamamentos directos,

as excitações obscenas, os signaes provocadores, n'uma palavra, a raccrochage

grosseira, mas nunca um gesto discreto,um olhar assassino, todas essas insi-

gnificâncias, que bastam para exaltar um libertino em procura de aventuras.

Ora isto não pode deixar de escapar á vigilância dos agentes encarregados

de velar pelos bons costumes.

Por outro lado, o fira da policia não é destruir de todo a prostituição, é

unicamente impedir o escândalo.

Essas mulheres que circulam algumas vezes aos pares nos bairros mais

frequentados, ou nos passeios públicos, são as gloriosas e felizes conquistas dos

Lovelaces que seduzem as mulheres, perseguindo-as nas ruas, nas praças e

nos passeios.

Á similhança das prostitutas clandestinas, de que nada as distingue, as

prostitutas isoladas esforçam-se por occuitar a sua verdadeira condição. Dão-se

ares de virtude e querem passar por mulheres honradas.

Ouerem quasi sempre persuadir os seus clientes de que são casadas com

capitães de navios, com caixeiros viajantes ausentes, e dizem que já ha muitos

mezes não recebem dinheiro.

É velho sestro d'estas astutas creaturas, que já no livro dos Provérbios

diziam :

«J\'on est. enim rir in domo sua; abiit via longíssima; aacculum pecuniae

se contnlit; in die plen<e. lunm reversuriu- est in donmm suam.»

«Meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem ; levou

comsigo uni sacco de dinheiro, e não voltará até á lua cheia».

Propercio aconselha também

:

El simulare virum prelium fácil,

Ulerc causis

:

Major dilata nocle recurret amor.

«Finge que tens um marido. Isto augmenta o valor de uma mulher. Pre-

texta obstáculos. Uma noite addiada redobra o ardor do amante.»

Se são novas, apresentam-se como viuvas de um ofificial de marinha;

se são mais velhas, de um coronel.

Outras dizem se artistas dramáticas, esperando uma escriptura.

Ha algumas que contam uma comprida historia de um rompimento com

a família, por causa de um rapaz que lhes havia promettido casamento para

as seduzir, mas que as abandonou cruelmente.

Muitas d'ellas usam cruzes e escapulários, outras têem um crucifixo sobre

a meza, ou uma imagem da virgem rodeada de jarras com llòres. Algumas ve-

vezes o crucifixo e a virgem estão na alcuva á cabeceira da cama.

Algumas são devotas, vão á missa, e pescam freguezes ao sahirem da

egreja.

A missa de certas freguezias otlerece-lhes excellentes aventuras, mas é

preciso para isso que se apresentem irreprehensivelmcnte vestidas.

I

I



DA PROSTITUIÇÃO AOIi

Algumas pedem que não as matriculem no dia 13, nem ás sextas-feiras.

Ha outras que augmeníam os lucros da prostituição por meio do roubo,

no emtanto também as ba que restituem os anneis ou bolsas de dinheiro, esque-

cidos nos quartos pelos freguezes.

Os cafés cantantes, os theatros e sobretudo os bailes públicos são os ver-

dadeiros campos de batalha das prostitutas.

Todas as raparigas que por alli apparecem sós andam em procura de um
homem.

Algumas no inverno vão sentar-se diante da meza de um café de pri-

meira ordem, collocando-se junto das vidraças que dão para a rua, e de verão

ás mezas collocadas á porta.

Risonhas e provocadoras, reunem-se em certos cafés dos boulevards de

Paris, que são como que os bazares da prostituição.

A policia, demasiado indulgente, fecha os olhos a estas exposições, tão

perigosas para a salubridade dos costumes públicos, e lá vae encontrando ra-

zões para as tolerar.

Ainda que essas mulheres não sejam submettidas ás visitas sanitárias, e

que realmente não se distingam das prostitutas incriptas, senão pela protecção

de que são objecto, succede que rapazes de boas famílias, e homens que per-

tencem ás classes abastadas, se deixam enganar por sereias d essa espécie, e

cuja avidez não conhece limites. Já dizia a Biblia:

Qiíi autem nutrit scorta.

Perdet suhstanliam.

E Propercio accrescenta

:

Spernc ftdem, pervolve dens:

Mendacia vincant.

E Plauto:

Piaculum esí misereri nos hominum rei nialè gerentum;

Nam scorta nunquain salisdedil suíequiquam arnica' amator;

Neque, Pol, satis accepiínus, neque ulla satis poposcito,

Xam, quando sterilis est amalor a datis, improbus est.

Os velhos que deshonram as suas cinzas, fazendo escandalosos testamen-

tos, e que roubam os seus herdeiros naturaes em proveito de antigas prosti-

tutas, são excepções raríssimas.

As mulheres que conseguem deshonrar filhos de familia emancipados, e

arruinar especuladores embriagados por excellentes operações da Bolsa, essas

mulheres das quaes diz a Biblia: D? veslimenlis enim procedit linea, et a mu-

liere iniquitas vini, não se encontram entre as prostitutas matriculadas.

Provêem ordinariamente das que foram educadas na opulência e na mi-

séria, no meio de todos os confortos do luxo, e sem um átomo sequer de mo-

ralidade. Costumam ser artistas sem vocação, dansarinas sem talento, exerci-
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fadas desde a adolescência a costear os limites da prostituição, para poderem

abordal-os em caso de necessidade.

O Ecclesiastes diz:

«Cum saltatrice ne assiduus sis, nec nudias illam ne forte pereas in

e/ficacia illius.»

Estas mulheres, que em Paris constituem o ãemi-monãe, são o verda-

deiro cancro da juventude e do amor, passando a mais alegre vida durante doze

ou quinze annos, c evitando sempre o contacto com a lei e com a policia cor-

reccional.

«Achei que a mulher ó mais amarga que a morte; é como a armadilha

dos caçadores. O seu coração é um embuste. As suas mãos são cadeias. O que

amar a Deus, fugirá do seu poder, mas o peccador será sua presa : Et in-

neni amariorein morte muUerem, (juiv laquem renatorxim. esl, et naffena cor

ejns, rincida snnt manut illius. Qui pUicet l)eo eUiujiet illam: cjui autem pec-

cator est, capietnr illa. (Ecclesiastes.)

A prostituta matriculada tem um ódio implacável contra a clandestina.

A concorrência d'esta mulher immunãa que anda na rida sem auctorisarão

,

exaspera-lhe a inveja.

Denuncial-a, é para ella um dever de consciência. Nas cidades de segunda

ordem sobretudo, vigia-a, segue-llie a pista, e corre oHegante á repartição da

policia, para avisar de que viu entrar para uma casa qualquer um sujeito com

a sua inimiga!. .

.

Em Paris, as prostitutas isoladas fazem-se pagar o mais caro que podem,

e o mesmo succede nas grandes capitães. Algumas tèm um diário de receita e

despe:;a.

Uma conhecemos ha muitos annos na grande capital, que tinha muito re-

gularmente escripta uma Conta de homens durante o anuo. ]N'essa extraiiha

escripturação, havia balancetes mensacs, balanços annuaes, n'uma palavra, to-

dos os requesilos do eslvlo em contas regulares. Havia uma verba especial, de-

nominada Conta do senhorio, que deixava .suppòr em que moeda ella pagava

o aluguer da casa em que vivia.

Uma prostituta romântica costumava fazer uma escripturação d'este gé-

nero.

Lecour dá-nos um extracto:

Janeiro, I O — Um russo 40 francos

» II — Um inglez 1 00 »

» 12 — Sleep alone (dormi só) — —
» 13 —- Carlos — —
» li— O amigo de Carlos — —

Ha contas muito mais expressivas ainda. Um livro que temos á vista,

está cuidadosamente dividido por mezes e por dias. Contém as receitas e des-

pczas da prostituta. As receitas ollerecem grandes oscillações. Tomemos para

exemplo um mcz qualquer, ao acaso, o de novembro. *
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«1 869 — Novembro : 1 — sexta 23 francos

» » 2— sabbado , 20 »

D » 3 — domingo 7 »

D » 4 — segunda 20 »

» » o — terça 20 »

» » G — quarta 25 »

» » 7 — quinta 19 »

» » H — sexta 20 »

» » 9— sabbado 19 »

» » 10 — domingo • 13 »

>> » 1 1 — segunda • 27 »

» » 1 2 — terça 24,oO »

» » 1 3 — quarta 20 »

» » 1 4- — quinta O »

» » I y —- sexta O »

D » 1 () — sabbado O »

» » 17 — domingo 20 »

» » 18 — segunda 20 «

" » 19 — terça O «

» » 20 — quarta O "

>' » 21 — quinta 3"> »

» » 22 — sexta 10 »

» » 23 — sabbado • 10 «

» » 24 — domingo 20 »

» » 23 — segunda 20 »

» » 26 — terça 21 »

» » 27 — quarta .

• 10 »

» » 28 — quinta 17 »

» » 29 — se\ta 3o »

» » 30 — sabbado 24 »

Total : Novembro de 1 869 499,50 »

RECAPITULAÇÃO DO ANNO

Janeiro 33 1 francos

Fevereiro 285 »

Março 39o »

Abril 375 »

Maio 492 »

.lunlio 486 »

Julho 508

Agosto 517 í

Setembro 479 »

Outubro 644,50 »

Novembro 499,50 »

Dezembro 500 »

Total do anno de 1869 5:512 »
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Was cidades de segunda ou terceira ordem, contentam-se com cinco fran-

cos. Raras são as que exigem mais.

As que sabem prever o futuro e que fazem economias para poder deixar

a vida em que andam, e passarem d'al)i ein diante com uma certa commodidade,

são excepções muito raras.

Em Bordéus, onde o pessoal c vigiado miito de perto, recolherara-se al-

guns dados curiosos em 1805.

Assim averiguou-se que de 5-3 i prostitutas matriculadas apenas o pos-

suíam um pequeno capital, que augmentavam com economias diárias. As cinco a

que nos referimos pertenciam á classe das isoladas, cujo numero ascendia a

110.

A maior parte d'estas mulheres sustentam um amante, que devora tudo

quanto ganham. Os seus amantes são ordinariamente empregados no commer-

cio, frequentadores de cafés, que se intitulam artistas e litteratos, rapazes de

boa familia arruinados pela libertinagem, jogadores de ollicio e patifes de to-

dos os géneros, muitas vezes vigiados pela policia, e que mais tarde ou mais

cedo vem a cahir nas garras da justiça.

Apesar d'isso, é entre as prostitutas isoladas que ha maior numero de

dispensas de visitas medicas, e de conversões definitivas, em consequência de

relações duradouras.

Baseiam os seus pedidos, dizendo: «Deixo a vida em que tenho andado,

retiro-me do commercio, porque arranjei um velho que me dá tanto por mez».

Ou então :

«Vou trabalhar, tenho um ofBcio, e já encontrei collocação.»

Estes pedidos abonados por pessoas decentes são muito bem acolhidos,

quando uma vigilância especial de dois ou três mezes demonstrou que deixaram

realmente de se prostituir.

Não obstante, porém, as recahidas são frequentes.

Os casamentos d'estas mulheres são excepções raríssimas. Em Paris, du-

rante um periodo de \'6 annos, de 1835 a 1869, o numero approximado de

prostitutas matriculadas em casas publicas, ou isoladas, foi de 4:143.

D'estas mulheres apenas 'á2 por anno foram eliminadas da matricula por

causa de matrimonio.

Ha mulheres que se entregam á prostituição como se ella fosse uma in-

dustria regular, para grangearem algumas economias, e casarem, ou estabelece-

rem-se.

Uma d'ellas, que foi pedir a sua eliminação da matricula, defendeu a

sua causa perante o commissario de policia n'estes termos:

«Meu marido trabalha, e ganha um ordenado de 8 francos diários. Antes

de casarmos, eu estava na vida para ganhar dinheiro com que podessemos es-

tabelecer-nos. Ao presente, não preciso de voltar para essa vida, graças a Deus,

e o senhor commissario verá que mudo completamente.»

A prostituição conjugal, em que o marido serve de rufião, ou de alcovi-

teiro a sua própria mulher, é felizmente um caso excepcionalissimo.

Muitas prostitutas isoladas frequentam as casas de passe, casas vigiadas
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e toleradas pela policia, situadas em ruas pouco frequentadas e mal habitadas.

As prostitutas não vivem alli. Vão lá passar algumas horas, durante a

noite ou durante o dia, segundo lhes apraz.

As matronas, que exploram estes estabelecimentos, simulam ordinaria-

mente uma industria honesta. Vendem ou lavarn luvas, fabricam obras de ca-

misaria, são lavadeiras, perfumistas, costureiras, etc. . .

Percebem metade do lucro das prostitutas, exactamente como as donas

de casas de prostituição propriamente dita.

Fazem muitos serviços à policia, denunciando as prostitutas matriculadas,

que vão esconder-se em sua casa, para escaparem á visita sanitária, ou denun-

ciando também as clandestinas, que tèem em sua casa um commercio illicito.

Como estão á mercê da policia, querem merecer a todo o custo a sua benevo-

lência. Desgraçadamente muitas d'estas casas escapam á vigilância dos agen-

tes da auctoridade.

São pequenos armazéns, falsos ateliers, fingidas lojas de commercio, onde

acodem raparigas secretamente recrutadas, e freguezes secretamente escolhidos,

que facilmente fogem á attenção dos agentes.

Ha também um grande numero de estalagens ampliibias, que ofTerecem

á libertinagem e á prostituição um asylo momentâneo, sob o pretexto de dor-

mir por uma noite, sendo o preço por 2 pessoas, três ou quatro francos.

Restaurantes, cafés, tabernas e cervejarias, favorecem também a liberti-

nagem, sob o pretexto do consummo. Por pequeno que seja o consummo, n'um

gabinete particular sempre se paga pelo menos 2 francos.

E' a estes estabelecimentos que se deixam levar, ou levam ellas mesmas

os que as seguem, as operarias que recolhem a casa muito tarde, as que se

demoram diante das montras das lojas e as que procuram accrescentar um
supplemento de 5 francos a um jornal de 75 cêntimos.

Ouando a freguezia d'estes estabelecimentos é numerosa, convertem-se em
verdadeiras casas de prostituição.

A policia estende então as suas redes em torno d'ellas, e prende com a

maior facilidade os delinquentes.

As velhas prostitutas miseráveis, gastas e carcomidas, a quem a prosti-

tuição apenas dá alguns cobres, indicam a morada das mais novas, e acompa-

nham-nas a passeio. Conduzem também os forasteiros que encontram pelas ruas

ás casas de passe.

Certas mulheres velhas, que exercem miseravelmente a profissão de fru-

teiras, trapeiras, vendedoras de mil objectos differentes, mandara os libertinos

a essas casas, persuadindo os de que encontrarão alli operarias que precisam

de accrescentar alguns recursos ao salário mesquinho de cada dia, actrizes sem

escriptura, mulheres abandonadas, viuvas pobres, e ás vezes chegam mesmo a

ofTerecer raparigas virgens.

Estas indicações são pagas pelos frequentadores, mas que encontram elles

afinal n'essas entrevistas mysteriosas ? Prostitutas matriculadas das espalhadas

pela cidade, ou mesmo das que vivem afTastadas cm certos bairros.

Operarias sem trabalho, cosinheiras, creadas, amas de meninos, e outras
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classes, ainda sem collocação nem arrimo, vão algumas vezes clandestinameule

fazer concorrência ás prostitutas matriculadas.

E raro porém, isto, porque eiias sabem perfeitamente que as casas de

passe são externamente vigiadas pela policia, e que não poderão entrar n'ellas

sem serem bem depressa chamadas ao commissariado.

Emquanto ás donzellas as donas das casas, expor-se-hiam a perseguições

judiciaes, cuja menor consequência seria o encerramento immediato do seu es-

tabelecimento.

O abominável proxenetismo que consiste na prostituição das menores c

tanto mais raro quanto melhor organisada está a policia. Mas os consideráveis

lucros que produz tendem a renoval-o constantemente, apesar da perseguição,

e apezar das severas repressões judiciaes com que se procura reprimir.

INas capitães de província, sobretudo nos portos de mar, ha uma clas.se

de prostitutas isoladas, que a policia obriga a viver n'um bairro destinado á

prostituição da mais i)iixa estofa.

Vivem ao rez-do-chão, ou em sobrelojas. .4s prostitutas permanecem

alli todo o dia, e ás vezes toda a noite até de madrugada, sentadas ou de pé,

ao limiar da porta, para chamarem os transeuntes.

São as Prosedm, ou as Post.ibuUií da antiguidade, e formam n'essas ruas

estreitas e infectas uma dupla fila de sentinellas.

Trocam entre si interpellaçòes roucas ou agudas, injurias, e ás vezes até

grossa pancadaria. Vão e vem de uma casa para outra, adornadas com flores

murchas, calçadas de chinellos, esfarrapadas, avinhadas, fazendo aos transeun-

tes chamamentos e signaes obscenos, dando emíim á rua um aspecto extranho

e repellente.

Vivem em publico, as portas das suas casas estão sempre abertas. Véem-se

alli cm saia, em camisa, vestindo-se, penteando-se, fazendo a comida, ou co-

mendo. O leito que se vè ao fundo do quarto é uma espécie de taboleta.

A porta fechada indica que a prostituta está occupada. Equivale á legenda

Occupata dos prostíbulos de Roma.

Alguns d'estes quartos immundos contém seis a oito mulheres.

Na sobreloja, uma ampla sala com algumas mesas e bancos serve por

assim dizer de taberna. Alli se reúnem as prostitutas para beberem com os .seus

freguezes, antes de irem com elles para os quartos. Algumas vezes também

se dansa á luz de algumas velas, e ao som de alguma desatinada rebeca.

Os marinheiros entregam-se n'estes sitios mal afamados a orgias, algu-

mas vezes sangrentas, que recordam os bellos dias em que a Salamandra pa-

gava os soldos á sua tripulação, segundo conta Eugénio Sue, no seu romance

com aquelle titulo.

Em muitas cidades da França, estas sentinas do vicio foram definitiva-

mente supprimidas, sendo convertidas em casas fechadas. Ha duas espécies

(Tellas. Tmas não dilTerem das casas da primeira cathegoria descriptas no pa-

ragrapho precedente senão pela qualidade inferior do pessoal.

As outras são uma espécie de estalagens, destinadas ás prostitutas de

baixa estofa, onde ellas, pagando uma (|uantia combinada pelo alojamento e
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pelo sustento (2 a 3 francos por dia para o primeiro, e 1 franco e 50 para o

segundo) arrecadam ellas mesmas as suas receitas, do mesmo modo que pa-

gam as suas despezas.

O regulamento é mais severo que em Paris.

A venda de bebidas é prohibida em todas as casas habitadas por prosti-

tutas :

Xeiiuis inodici triinsiliat munera Liberi,

diz Horácio: «Para que ninguém abuse dos dons de Baccho.»

A partir das 1 I horas da manhã, toda a rapariga que chamar a attenção

pelas ruas, ou chegar á porta ou á janella, commette uma confraventão, e paga

uma multa de I a 'lõ francos, seguida de prisão de 1 a 13 dias.

A raccrochage é um delicto de ultrage publico ao pudor. No emtanto, a

embriaguez, excepcional quasi sempre entre as prostitutas da primeira cathe-

goria, ou entre as isoladas alojadas na cidade, é muito frequente entre as da

classe inferior.

O oíficio das prostitutas de baixa estofa é muito perigoso. Frequentes ve-

zes apenas recebem pancadas por única paga dos seus serviços. Ás vezes são

contundidas e maltratadas por borracbôes, que percorrem o bairro durante a

noite, para terem o prazer de distribuir cobardemente ao acaso pontapés c soc-

cos ás desgraçadas, que estão de sentinelia ao limiar da porta.

Se tèem reunido algum dinheiro, se se adornam com algumas jóias de

preço, as prostitutas isoladas ollerecem fácil presa aos malvados que o seu ofTicio

as obriga a receber todas as noites, e que as assassinam para as roubar.

As mais miseráveis d'estas prostitutas vagueiam durante a noite pelas

ruas desertas dos bairros visinbos dos sitios onde habitam, afim de exercerem

mais facilmente o seu officio a favor das trevas. São as pierreuses, de que já

temos faltado. O salário que oblem nunca passa de 30 cêntimos. Ás vezes, é

menos ainda.

São horríveis e asquerosas, embrutecidas pela miséria e pela embriaguez,

cobertas de sórdidos farrapos, attingiram o ultimo limite da degradação. Nas

cidades, onde a policia é mais fácil e ao mesmo tempo mais severa que em
Paris, as prostitutas d'esta espécie téem amantes com quem repartem os seus

lucros diários.

São, geralmente faltando, operários libertinos, patifes, criminosos fugi-

dos dos presídios e ladrões de profissão,

Ainda assim esta classe de gente não é o que propriamente se pôde cha-

mar defensores ou campeões das prostitutas. Limitam-se a rondar para indi-

carem de longe as patrulhas da policia, que se approximam, ás prostitutas que in-

tentam attrahir, pescar, os transeuntes, ou por trages incompletos, ou por

uma eloquência demasiado persuasiva:

Apprehensumque deosculalor juvenem et procaci vultu blandiíur, diz a

Escriptura:— «Apodera-se do joven, beija-o e acaricia-o descaradamente.»

Favorecem também as provocações publicas e a raccrochage, que a po-

licia prohibe, e que castiga, como temos visto, com multa e prisão.

Historia da Prostituição. Tomo it—Folha bi.
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Estes- amantes são causas frequentes de ciúmes furiosos, cie rixas, de

verdadeiras l)atallias.

O Carnaval é a fesla das prostituías. N'esta épodia solemne, esquecem

o seu olíicio, e entregam-se ao prazer por conta própria, eilas que tantas vezes

servem de instrumento de prazer aos outros.

Invadem os jjailes públicos, assistem aos espectáculos, onde as mulhe-

res mais honradas não se envergonham de se acotovellarem com ellas, apode

-

ram-se em pleno dia dos melhores bairros da cidade, onde os seus modos e

altitudes descaradas n'essa temporada de delirio parecem não escandalisar o

publico. As pessoas mais honestas toleram por occasião do carnaval as dam^^as

o as palavras obscenas.

As prostitutas delidas por contravenção dos regulamentos e posturas são

conduzidas ás esquadras da policia. É alli que se pôde passar revista a todo o

pessoal da prostituição, desde as mais jovens e mais belias alé ás mais velhas

e asquerosas.

É alli que se pôde fazer uma perfcila ideia das Iransformagões que sof-

Ire a mulher, sob a inlluen-oia chronica da libertinagem e da embriaguez, as-

sim como do desprezo que essas mulheres inspiram, poa\ue—quasi síercus in

cia conculcabiíur, diz o Ecclesiasks.

Alli, sob o nivel realmente egualitario dos regulamentos policiaes, en-

conlram-se misturadas todas as calhcgorias.

A mulher eieganle, perfumada, desdenhosa, que ceia lodos os dias na

Maisuii lhri'e, senla-se ao lado da miserável farroupilha que nos fossos das for-

lilicações recebeu de um soldado, em paga do seu serviço, metade de um pão

de munição.

Emquanio alli esperam a vez de serem interrogadas pelo chefe de ser-

viço, a mulher de vestido de seda falia de boa vontade com as farroupilhas

dos fossos das forliíicações.

O aspecto d'essas mulheres é o mais variado possível. Algumas escarne-

cem de tudo, outras dormitam. As mais habituadas intentam despertar a com-

paixão e hngem chorar...

Ás vezes embrutecidas pela embriaguez permanente, tem um Iluxo de

palavras que ninguém pôde suster.

A sua voz Iriumphante profere phrases sem nexo.

Muitas Icem a voz rouca, á força de gritar. Toda a sua pessoa exhaia um
cheiro insupportavel.

Se lhes déssemos ouvidos, são umas pobres mulheres, e os agentes de

policia uns lyrannos, que não as podem ver e as perseguem injustamente.

Se alguém lhes pergunta a razão d'este ódio, de que tão amargamente se

queixam, não sabem responder.

Foram encontradas com trapeiros, com vadios, com pessoas mal com-

portadas. . . E querem saber o que ellas respondem ?

—«Eu não sou como essas mulheres que por ahi andam. Eu sou uma
pessoa decente, os senhores bem me conhecem. Nunca tive nada senão com
|)essoas muito de bem.»



DA PROSTITUIÇÃO 4 I I

A ignorância e imbecilidade de algumas d'estas creafuras excede tudo

quanto se pode imaginar.

Nunca entraram n'uma egrcja ou n'uma esctiola.

Não sabem failar, não teem sequer o numero de palavras necessárias para

manifestar uma ideia.

A todas as perguntas respondem :

—«Não sei.»

— «Vive ainda teu pae?»

—«Não sei.»

— «E tua mãe?»
—«Não sei.»

— «De que gostas tu mais?»

— «Não sei.»

Estas mullieres embrutecidas não receiam a prisão.

Quando são condemnadas, esqueceram qiiasi sempre (i delicio que moti-

vou a sua prisão.

De resto, a prisão tem a vantagem de as deixar descansar, de as lim-

par, de interromper o alcoolismo que as devora, c por isso mesmo de mellio-

\^v a saúde d'essas desgraçadas.

.Ugumas como certos ladrões e vagabundos acabam por preferir a prisão

á liberdade, e procuram com afinco a occasião de se fazerem capturar.

A velba prostituta converte-se em pierreuse, a pierreuse em mendiga.

Ao vèr desfilar todas estas variedades de prostitutas da intima espécie,

causa pasmo tanta fealdade e tanta miséria.

Este espectáculo dá uma ideia estranha do homem. Ao vêl-as, custa a

crer que vivam do seu officio. Até a própria velhice não parece um obstáculo

ao vicio!

Uma d'ellas, detida no mez de dezembro de 1869, e mandada para Saint-

l.azare por ulfrage publico ao pudor, havia nascido a O de Thermidor do anno

\, ou em \Hm\

Outras, já muito gastas, chegam prematuramente á decrepitude. Temos

uma prova n'uma d'estas mulheres nascida em 182i. Parecia centenária. Ti-

vera uma existência horrível. Fora detida pelos agentes da policia KíO vezes!

1 1 vezes para ser enviada para a enfermaria de Saint-Lazare;

9 vezes, em consequência de roubo
;

71 por embriaguez;

3 vezes por alienação mental

;

2 vezes por tentativa de suicídio;

\ vez por desordem e punhaladas. . .

Um dia desappareceu. .lulgaram-na morta, riscaram-na dos registros...

mas cila voltou ao cabo de pouco tempo.

Pediu como uma esmola que a mettessem no asylo da mendicidade. Es-

lava epiléptica. Tinha um tumor no joelho que a impedia de andar.

Horrível situação I

As prostitutas procuram desculpar-se dizendo:
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— «Ha dez mezes já que não fui presa!»

Ou enlão;

—«Que querem os senhores? O negocio vae tão mal!. ..»

Ha prostitutas rachilicas, quasi grotescas, débeis de intelligencia.

São incapazes de ganhar a vida, não sahem senão comer, heher.

entregar-se ao primeiro que chega.

Ou então mendigar!. .

.
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A prostitiiiçiio, esLailo tiaiisituno, cris-! |)'!i'ii'Osa, mas pasãageira.— Estatislicas curiosas.—A prostituirão em
Strasliurgo.—A mortalidade na prostituição. —Misérias d'uste olfteio vil e rtejiiadante.—A c/ioiiífíffc.—Exemplos de

iVatHrnidade entre as desH^çalas. —Os últimos momentos de uma prostituta.—O enterro. — <l7iíB/te çiíe esíirflr

limpa lie peccndo que lhes atire a primeira pedra.—lU\m\a das prostitutas.—Estatística do Rareau des mantrs.

—A sypliilis.—Suas perniciosas conseipicnclas do organismo humano.— Perif;os i|ue d'ella resultam á sociedade.

—

Necessidade que teem os moralistas e os hygienistas de estuilar as funestas couse(|nencías da prostituirão.— Vigi-

lância ([ue deve lia ver para cora as prostitutas.—Oucstões sociaes.— .\ moral e a liberdade.—De como a prustituifão

infringe a Ud do trahallio.—O irrande periao da saúde puldica.—De como o medo da sypliilis não basta para mellio-

rar os costumes públicos.—As prostitutas teem o sentimento da sua abjecção.—As prostitutas Híra do diíeito com-

inuin em todos os povos.—Denominaçu.^s injiiriosas que lhes davam os romanos.—Rapitla aualyse da coudiçãu das

prostitutas na cidade de Roma.-A proítituiç.io, seguudo Montesquieu e segundo Dupin.—A sociedade civil tem o

direito e o dever de reprimir os escamlaloi da prostituição e de se precaver contra os seus perigos, sob o duplo

ponto dií visla da moralidade e da saúde publica.—A tolerância da prostituição e inevitável.— De como uma lei so-

bre a prostituição ê dillicil de propor.—A prostituição origein do roubo, do assassínio e do abii.so de couliança.—

1'roiecto de lei relativo ã repressão da prostituição.—Escala social das poccadoras.—Arbitrariedades poiiciaes e

meios de as impedir.

lo DEVE ter-se como certo que a pro.stiluta, uma vez inscripla,

eslá fatalmente destinada a envelhecer c a morrer na prostitui-

ção. A verdade é que para a maior parte d'ellas a prostituição

não passa de um estado transitório, como se disséssemos uma

crise perigosa, mas passageira.

Parent-Ducliateletapresenta-nos alguns dados curiosos. Assim, 3517 pros-

titutas inscriptas exerceram o olVicio 5 annos approximadamente.

Strolil dá o resultado do inquérito de 2t)l prostitutas em exercício em

Strasburgo em 1856. O tempo médio desde a sua inscripção era de 4 annos e

4 décimos.

Ui3 prostitutas deram a Dutasta em Bordéus, em 1854, exactamente o

mesmo resultado que as 26! prostitutas interrogadas em Strasbusgo por Strohl

quanto á média do tempo decorrido desde a. sua inscripção, ou seja 4,4 annos;

e ainda assim d'estas 913 prostitutas, 783 estavam matriculadas havia menos

de 3 annos.

Em 18GU, em Bordéus, uma estatística fundada sobre a dillerença entre a

média da edade no momento da inscripção e a média da edade das raparigas

sabidas da prostituição por vários motivos, taes como eliminação, partida, de-

sapparição ou morte, dava para cada prostituta uma média de 6 annos, passados

no exercício da libertinagem, e demonstrava que de cada 100 prostitutas, 10
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pelo menos, abandonam cada anno o seu oíTicio para se dedicarem a um modo

de vida mais honesto.

Assim, pois, temos de admittir, antes de mais nada, que a prostituição

é um periodo frequentemente muito curto da vida das mulheres condemnadas

á libertinagem, por isso que calculada sobre um total de prostitutas a sua du-

ração não excede o a 6 annos.

Durante o periodo da prostituição, as probabilidades da morte augmen-

am n'uma proporção considerável, apesar das asserções cm contrario, despro-

vidas de provas de Parent-Dncbalelct.

Em Bordéus, durante os cinco annos 18oi-o9-60-Gl-62, informações

exactas deram uma média annual de 12,80 mortes n'uma população média de

•j:52 prostitutas, ou seja 2i por 1000, cmquanío que na edade de 21 a 28 an-

nos, que tinham em média essas mulheres, a sua mortalidade não devia pas-

sar de 10 por 1000 approximadamente.

Não deve de forma alguma surprehender-nos este perigo da prostituição.

Pretender que o ofticio de prostituta não é perigoso para a saúde de quem

o exerce, o m.esmo seria que contradizer as mais averiguadas e bem recebidas

noções de hygiene, o mesmo seria que pretender que as vigílias prolongadas,

a embriaguez, a gula, a ociosidade, a miséria, a fadiga dos órgãos vocaes pe-

los grilos e contendas, a sobrexcitação genital reiterada, e finalmente—a sypbi-

lis—não augmentam as probabilidades de morte; e ainda a tudo isto temos de

accrescentar a influencia moral da perda do estado social, e os maus tractos,

(|ne predispõem para o suicídio e para as enfermidades mentaes, e que dispõem

para a morte accidental.

Mas, como acabam as desgraçadas, que persistindo em viver em tão hor-

rível ollicio, escapam ás probabilidades da morte que elle produz?

As maií felizes— excepção raríssima — velhas, murchas, abandonadas,

casam com um tambor-mór, com um joven cabelleireiro, ou então com um
agente de negócios pouco limpos. Algumas chegam por meio das suas econo-

mias, ou graças á^ liberalidades de um antigo amante, a estabelecer um ga-

binete de leitura, uma loja de perfumarias, de modas, de chapéus de chuva,

uma livraria, ele.

O aluguer da loja é abonado e as mercadorias pagas pelo protector, que

mais tarde se converterá em marido, se o estabelecimento prosperar.

.4.S mais preversas acharam meio, durante o periodo brilhante da sua

carreira, de obter dos seus amantes bilhetinhos compromettedores, que procu-

ram vender muito caros, quando a pobreza as persegue.

Este manejo infame chama-se cliantage. Algumas d'estas mulheres são

insignes na pratica de similhante infâmia, e logram assim encontrar recursos

mais culpáveis que todos os outros de que até ahi viviam.

Ás vezes, porém, dirigem-se a homens recalcitrantes, que sem hesitar

as denunciam á prefeitura da policia. Esta intervém então, e raro é não sahir

victoriosa da oHiciosa missão de que se encarrega, para proteger o repouso das

íamilías.

Encon(ram-se muitas d'estas antigas prostitutas entre as ouvreiíses dos
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lliealros, as porleiras, as creadas, as trapeiras e as vendedoras ambulantes de

fructas, que pereorrem as ruas conduzindo os seus carros caracteristicos.

Algumas, extenuadas pelo alcoolismo, vão terminar os seus dias na Sal-

pétrière ou nos miseráveis enxergões dos depósitos de mendicidade de Saint-

Denis e de Villers-Coltercts.

Este esbofo dos costumes e hábitos das prostitutas seria incompleto, se

não disséssemos algumas palavras a respeito da sua morte e dos seus fu-

neraes.

Em Paris, as prostitutas confundem-se com a turba anonyma de indi-

gentes que morrem nos liospilaes, mas nem sempre succede o mesmo nas

provindas.

Alli, as prostituías enfermas recebem das suas companheiras cuidados

atlectuosos e commovedores até. As que podem dispor de algum dinheiro não

regateiam os soccorros á infeliz a quem a enfermidade reduziu subitamente á

miséria, impedindo-a de se dedicar ao seu commercio, e nunca uma d'essa in-

felizes morrerá á falta de uma chávena de caldo, ou de um copo de vinho.

A sua caridade, porém, carece de intelligencia e de previsão, e o hospi-

tal é quasi sempre o seu refugio nas enfermidades, que exigem longo Iracla-

mento.

A approximação da morte desperta facilmente na ahna da ovelha des-

garrada as recordações religiosas da sua infância, e a maior parte d'cllas não

recusam á ultima hora confossar-se.

Ao ver o extremo com que estas desgraçadas se empenham em prestar

as honras fúnebres ás suas companheiras, dir-se-hia que, ao separal-as da gente

honesta, a sua prolissão as une entre si por uma espécie de parentesco.

Se a desgraçada que morreu no seu cubicuio, triste e infecto, é uma das

mais miseráveis, as suas visinhas combinam logo velar o pobre cadáver alter-

nadamente.

Na véspera do enterro, todas as prostitutas da visinhança vão umas apoz

outras ajoelhar aos pés do leilo mortuário, e aspergir o cadáver com agua

benta.

Ao sahir, deixam n'uma bandeja uma olíerenda de alguns cobres, desti-

nada a pagar as despezas da ceremonia fúnebre.

No dia do sahimento, apparecem em tropel ora á porta do hospital, ora

no domicilio da defunta, todas vestidas de luclo, com fatos ordinariamente alu-

gados n'um guarda-roupa da localidade.

Enfileiradas duas a duas, no mais piedoso recolhimento, levando na mão

o seu livro de orações, acompanham á egreja e depois ao cemitério este en-

terro, que ninguém diria ser de uma desgraçada votada ao desprezo publico, ao

vel-o saudado pelos transeuntes, como se fora o de uma dama honesta da ci-

dade, visto que, precedido de um sacerdote, é o de uma christã!

Um vago sentimento de egualdade, perante a morte e perante a miseri-

córdia divina, parece reunir alli aquellas desventuradas.

Seja qual fòr o movei a que obedecem, o facto c que ao aspecto d'a-

quella sinistra procissão de vestidos negros, desfilando atraz de um crucifixo de
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prafa e de um alhaiVJe, cada qual pergunta qua! 6 a piedosa congregação que

acompanha urna irmã defunta ao campo da egualdade e do repouso eterno.

E, se por acaso se vem a saber que espécie de creaturas compõem este

cortejo fúnebre, accode logo á memoria a sublime lição de indulgência e de

humildade, contida n'este versículo do Evangeliio : Qui sine peccalo est ces-

trum, primus in illam lapidem mittat ! ÇJoannes, viii, 7.)

A edade das prostitutas no acto da matricula, e a edade das prostitutas

em exercício tem sido objecto do estudo de alguns moralistas.

Parent-Duchatelet, por exemplo, investigou a edade no acto da matricula

de 3.24-8 prostitutas, e encontrou a média de 22,8 annos.

Segundo os dados colligidos por Jeannel, em 1860 e I8()l, em Bordéus,

tendo sido examinadas cuidadosamente as certidões de baptismo, a edade de

129 prostitutas no momento da sua matricula era em média de 22,3 annos.

N'este numero, havia 47 menores ou 36 por 100.

Uma estatística tirada pelo Bureau de mieiirs de Bordéus, referente a

1)40 prostitutas inscriptas pela primeira vez na cidade desde 18oi3 a 1859 dá a

media de 22, i annos.

^'cste numero, havia l'33 menores, ou 16,9 por 100.

A media da edade das prostitutas no acto da matricula é mais elevada

em Holonha.

(lamberini menciona a edade de 720 prostitutas inscriptas na dita cidade

em 1860-70-71, e o calculo dá em resultado uma media de 24 annos.

INo emtanto, n'este numero, as menores figuram na percentagem de 36

por 400.

A média geral é elevada por um numero relativamente considerável de

raparigas de 2a a 40 annos, que provavelmente haviam exercido o officio n'ou-

Iros pontos, antes de se inscreverem em Bcdonha.

Em resumo, as menores figuram n'uma considerável proporção entre as

raparigas inscriptas.

Logo tornarmos a occupar-nos d'este assumpto.

A edade das prostitutas no momento da matricula é em França, em mé-

dia, de 22 a 23 annos.

O tantas vezes aqui citado Parent-Duchàtelet dá a edade em 31 de de-

zembro de 1831 , de 3:233 prostitutas que estavam em activo exercício em Paris.

A média era de 26 annos e 8 décimos.

Em Bordéus, no 1." de dezembro de 1860, a média da edade, de 534

prostitutas inscriptas era de 27 annos e 6 décimos.

Durante o anno de 1860, Jeannel recolheu em Bordéus a edade de 63!)

prostitutas inscriptas. A sua média era de 27 annos e 9 décimos.

Em resumo, a média da edade das prostitutas matriculadas é em França

de 26 a 27 annos.
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«De todas as enfermidades que podem aflectar a espécie humana por via

de contagio, diz Parent-Duchàtelet, e que occasionam graves prejuízos á socie-

dade, nenhuma ha mais perigosa e mais terrivei que a syphilis.

«Sob este ponto de vista, não receio que ninguém me desminta, ao dizer

que os estragos por ella produzidos excedem os de todas as pestes que de vez

em quando vêem flagellar a sociedade.

«Os estragos da syphilis não tem interrupção. A syphilis fere com pre-

ferencia essa parte da população, que pela sua edade constitua a força e a ri-

queza dos estados.

«A syphilis envenena essa população mesmo no momento da sua exis-

tência em que se encontra em estada de podei" procrear seres robustos e vigo-

rosos, e se não a torna estéril, os desgraçados que d'ella provém, formam uma
raça, abastardada tão imprópria para as funcções civis, como para o serviço

militar.

«Finalmente, nem a innocencia nem a virtude mais puras se encontram

nas sociedades modernas ao abrigo dos seus ataques.

«Quantas amas mercenárias, quantas esposas virtuosas, quantas creanças

de peito não são cruelmente llagelladas cada anno por tão funesta praga?!»

A syphilis c, portanto, um dos açoites mais terríveis. Nem sequer nos

demoraremos a adduzir provas de um fado universalmente reconhecido, iimí-

tando-nos a reproduzir aqui esta enérgica aílirmação do iliustre hygienisfa, a

qual veio a ser como que o ponto de partida do inquérito feito em if^Go pelo

governo inglez, sobre os meios de diminuir os funestos elleitos da.infecção ve-

nérea no exercito e na armada. (')

Desnecessário será também esfalfar-nos em repetir largamente que o ma-

nancial inexgotavel do contagio venéreo é a prostituição, transformação civili-

sada da promiscuidade cynica, sórdida, infecta, do estado selvagem, cujos ves-

tígios se encontram ainda hoje no seio das sociedades contemporâneas, c que

ameaça constantemente voltar.

As sociedades civilisadas persuadem-se que os bens materiaes e moracs

de que estão de posse são indestructiveis e inalteráveis.

É uma illusão perigosa. Nunca se repetirá demasiado que a civilisação

está com a própria vida, e tudo quanto á vida se refere, essencialmente ex-

posta a vicissitudes e perigos, que são uma prevenção incessante contra mil

causas de destruição.

Ensinar aos povos contemporâneos de que modo perecem os povos é a

alta missão da Historia.

A prostituição é um mal moral.

.A prostituição c accusada com justa causa de propagar um dos mais pe-

rigosos contágios.

(') V. Report of lhe coiitmiUee apprinted lo inquire inlo lhe pathologyand Ireal-

menl of lhe cenereal disease, iiitli lhe nieiv lo diiiiinish its injurioiís effels oii lhe iitcn of

lhe ariny and iiavy, ele presenled lo both houses of parliamcnl by coiinnand of her Ma-

jesly. Londou, 1868, p. XLIX.

UUTOIUA DA PKOSTITDICÃa. TOHO IT—FuLH i'.í.
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l>eve, pi)rlanlo, merecer eai alto grau a altcnção dos moralistas e dos

hygicnislas.

Seja qual fòr a opinião que se professe a respeito das enfermidades ve-

néreas, todo o mundo está de accordo em que ellas não podem ser estudadas

na sua successão e seguir-se por largo tempo os seus vestígios, sem se trope-

çar a cada passo com a promiscuidade e com a libertinagem, quer dizer, com

a prostituição. (V. Crocq e Rollet.)

Jut)to das grandes aggiomeraçues humanas, nas proximidades dos acam-

pamentos, nos grandes portos de mar, as prostitutas recebem um numero de

homens muito superior a tudo quanto pôde imaginar-se.

Em 1808, havia na aldeia de Mourmelon, contigua ao acampamento de

Chàlons, dois bordeis, que oITereciam os seus serviços aos militares. Segundo

os relatórios do oíTicial encarregado da policia do acampamento, era tal de tarde

a allluencia de cisilatites á porta d'esses estabelecimentos, que até fora preciso

recorrer-se ao expediente de se darem números de ordem, a lim de se regula-

rem as entradas.

Factos eguaes se observaram frequentemente na visinhança das aggiome-

raçues de tropas e das praças fortes, como se viu no ultimo cerco de Paris.

Nas grandes cidades, quando se annuncia uma festa publica, uma feira,

uma exposição, um concurso regional, umas corridas de cavallos, que devem

attrahir grande numero de forasteiros, vêem logo das cidades immediatas con-

sideráveis reforços de prostitutas, e o numero de homens que uma só d'estas

mulheres pôde receber c ás vezes incrível.

I'ma rapariga de medíocre belleza, mas de robusta e vigorosa constitui-

ção foi de Bordéus á feira de Agen, em 18G7, e permaneceu alli três dias in-

teiros. Tinha partido sem um sou, e voltou com 150 francos.

Os camponezes, os vendedores e outros freguezes pagavam-lhe a somma
lixa de 2 francos, metade da qual ella entregava á patroa. Gastou no sustento

e na viagem ahi uns 30 francos. C.alcula-se pois que a rapariga sollreu a co-

pula de tíO homens por dia. Por fortuna a rapariga estava sã.

Os médicos do Dispensário de Bordéus, que a visitaram no seu regresso

d'esta excursão verdadeiramente épica, verificaram a integridade dos seus ór-

gãos genitaes. Apenas uma leve vermelhidão vaginal indicava os excessos que

acabava de commetter.

Este facto basta, no emtanto, para se calcular a infecção que em deter-

minadas circumstancias pôde espalhar uma rapariga atacada de syphilis.

De resto, já demonstrámos que a prostituição entregue a si própria pro-

paga contágios moraes e physicos.

Não insistiremos mais sobre este assumpto. Oneremos apenas allirmar,

e deixar perfeitamente estabelecido que á sociedade a.ssiste o direito absoluto

de submetter as prostitutas a uma vigilância especial, afim de precaver a pro-

pagação das enfermidades de que ellas são um receptáculo permanente e con-

tinuo manancial. Invocando a liberdade individual e alô a decência publica,

certos economistas sobretudo em Inglaterra, persistem em sustentar que as pros-

titutas não devem sollrer nenhuma lei excepcional.
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Perguntaremos a este respeito : Conservaram as prostitutas em toda a sua

intregridade o direito da liberdade?

É o que vamos examinar.

l.^mO direito e o dever são correlativos. (Frank). — O direito só sub-

siste pelo dever.

«O fim de um ser livre, e por conseguinte o fim da própria liberdade é

o comprimento das ordens da consciência, quer dizer a obediência á lei do dever.

(lA obediência a esta lei torna o cidadão objecto de respeito por parte dos

seus similhantes. Esta obediência constitue o direito.

«E á correlação do dever e do direito que se deve ir procurar a mais

elevada grandeza da alma humana.

«O direito desapparece para quem viola as leis gravadas na consciência

da humanidade.» (V. Franck, Cours de Droil nalurel professe au Colléçie de

France, primeira lição, l8G.'j, na Uenie des cours íille.raires, p. 10;{.)

O respeito absoluto pela liberdade, até mesmo nos actos contrários á mo-

ral publica, c um abuso, e um desvio da liberdade, é como se disséssemos

uma espécie de cumplicidade no mal.

A liberdade c decerto um bem inapreciável, mas dá-se com ellao mesmo

que succede com os outros bens. E preciso usal-a com moderação, por isso

(\\\p o seu abuso pôde causar a morte.

J. Barni, professor de direito na Academia de Genebra, tirou quasi as

mesma deducções.

«O que é a moral? diz elle. Como o próprio nome o indica, é a regra

dos costumes, quer dizer, a lei ou o conjuncto de leis, pelas quaes nos deve-

mos conduzir na pratica do bem.

«Pela mesma razão de que sou um ser racional e livre, uma pessoa n'uma

palavra, tenho deveres a comprir, e por isso mesmo tenho direitos, cujo res-

peito constitue ao mesmo tempo um dever para os meus similhantes, do mesmo

modo que o respeito dos seus direitos é um dever para mim.

«O direito e o dever são correlativos.»

Vè-se claramente d'estds definições que perde o direito todo aquelle que

não cumpre o seu dever. As prostitutas, que violam varias das leis fundamen-

taes da sociedade, não poderiam, pois, invocar legitimamente a liberdade que

esta sociedade garante a todos os seus membros.

Assim o expressa admiravelmente Montesquieu :

«A segunda classe é a dos crimes que se comraettem contra os costumes.

Taes são a violação da decência publica ou particular, quer dizer da policia

sobre a maneira como devem gosar-se os prazeres inherenles ao uso dos sen-

tidos e á união dos corpos.

«As penas d'estes crimes devem tirar-se da própria natureza das cousas.

Privação das vantagens que a sociedade uniu"]cá pureza dos costumes, multas,

vergonha, obrigação de se occulfarem, infâmia publica e expulsão para fora da

cidade, e até mesmo da sociedade. «(V. Esprií des lois, xii, 4.)

2."«A prostituição infringe a lei do trabalho.» A prostituição deve ser

combatida e reprimida em nome da decência publica, e deve sel-o também, por-
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que infringe a lei divina que prescreve o trabalho: «/n laboribus comedis cunc-

tis dielnis mUe tiue.» (Génesis, iii, i7.) Esta lei dirige-se á humanidade inteira

e não ao homem só. E se o trabalho mantém a vida material, c também a fonte

da submissão e do respeito.

É verdade que o empate das oíTicinas industriaes occasiona a diminuição

dos salários e cruéis difficuldades para as raparigas pobres, que vão procurar a

sua subsistência nas cidades, mas isso provém lambem das fainas campestres

serem abandonadas como extremamente penosas : «Non oderix laboriosa opera,

et riisticationem creaiam ah Altíssimo.» (Kccles., vii, U\.)

Os que se esforçam por exemplar as prostitutas da responsabilidade da

sua degradação, para a assacarem á sociedade, aggravam o mal, subminis-

trando argumentos á preguiça, ao amor desordenado do luxo, á gula e á em-

briaguez.

3." «A prostituição compromette a saúde publica.» Emfim a prostituiçãd

deve ser reprimida e vigiada, porque põe em perigo a saúde publica, propa-

gando as enfermidades contagiosas.

«Toda a prostituta é legitimamente presumida de infecção venérea. Seria

excessivo e impraticável excluil-a da sociedade por uma simples suspeita, mas

é justo e fácil averiguar a sua innocuidade sanitária, e sequestral-a do conta-

cto dos homens, se realmente estiver infeccionada.

«Que liberdade individual é essa. que ameaça e destroe a liberdade indi-

vidual de vários? Que vida privada é essa, em que se intromettem a cada passo

os extranhos, e que leva a toda a parte um contagio, cujos effeitos podem ser

terríveis?» (V. Mougeot, Comjrès medicai international de ISfíl .)

Como se olfenderia o direito ou o pudor d'essas mulheres publicas com

a obrigação de justificarem o seu estado sanitário, deixando examinar por ura

medico um corpo, que entregam por dinheiro ao primeiro que chega, ao pri-

meiro que lhes paga ?

4." «.\ continência não preserva em absoluto da syphilis.»— Objecta-se

que os homens virtuosos e recatados se encontram ao abrigo d'este contagio,

e que os dissolutos que a elle escapam recebem um justo castigo da sua falta,

e que o receio d'este mal vergonhoso é um freio saudável contra os excessos

dos maus costumes: «Castè oivat qui sanum se cupil.» (Astruc.)

Estes argumentos não resistem á mais simples analyse. A continência não

preserva em absoluto dos ataques indirectos da syphilis. No seio de uma po-

pulação infectada, multiplica-se o perigo, e toma as formas mais variadas e ás

vezes até as mais imprevistas.

As amas de leite infeccionadas envenenam as pobres creancinbas, que

lhes são confiadas. A vaccina é um manancial de infecção mortal.

Os operários, os serventes de todas as edades e de todos os sexos só pelo

contacto dos utensílios e dos vestidos, as creadas pelas mais innocentes caricias,

podem transmittir enfermidades horríveis.

5.° «O receio da syphilis não reforma os costumes públicos» (Parent-Du-

chatelet). Pelo que diz respeito ao receio d'essas enfermidades cruéis e vergo-

nhosas, consideradas como um castigo divino contra a dissolução, a cxperien-
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cia de todos os dias prova de sobra quanto não seria chimerico fundar sobre

ella a esperança de uma reforma dos costumes públicos.

Em Vião Mougeot propunha ao congresso medico internacional de 18(57

que uma coliecção plástica, representando todos os estragos produzidos pelas

enfermidades venéreas, figurasse na sala de espera de todas as casas de pros-

tituição.

Todos os higienistas estão de accordo com Parent-Ducliafelet. As enfer-

midades atrozes que a prostituição propaga ha tantos séculos e o receio de um
contagio inevitável diminuíram por ventura o numero das prostitutas?

Não! Tudo nos prova que a certeza de males ainda maiores não dimi-

nuiria esse numero, e que sob este ponto de vista, o homem dominado pelas

necessidades e cego pelas paixões é mais estúpido e mais imprudente que os

brutos.

(>.° «As prostitutas teem o sentimento da própria abjecção.»—Sabem qu(í

estão em opposição ás leis divinas e humanas, e que se encontram, por infe-

licidade concomitante do próprio olficio, na impossibilidade de reclamar dini-

tos, cujo valor conhecem, mas dos quaes se tornam indignas.

A approvação tacita dada por toda a população, sem excepção alguma

aos meios empregados pela auctoridade contra as prostitutas, qualquer que seja

a sua severidade e a desegualdade d'essas medidas, ó um facto dos mais notá-

veis. Essa appprovação mostra bem qual é a opinião publica a respeito d'essas

mulheres, e prova-nos, melhor do que o poderiam fazer as mais eruditas dis-

sertações, que a prostituição é considerada como um delicto ; que as mulhe-

res que a exercem estão fora da sociedade ; que não podem reclamar os seus

direitos, e que devem empregar-se contra ellas medidas repressivas particula-

res e completamente cxcepcionaes.

7." «As prostitutas estão fora do direito commum em todos os povos.»

—O sentimento unanime de todos os povos é de grande pezo no juizo dos di-

reitos legaes que as prostitutas podem conservar.

Em todos os povos do mundo, a prostituição foi sempre manchada de

infâmia, e se por toda a parte a vemos reconhecida e tolerada, é apenas como

uma lepra incuravíl e maldita.

Os anathemas fulminados contra ella pelas Sagradas Escripturas, são

terrivelmente enérgicas:

«Et relecabo pudenda lua in facie tua, et ostendam (jentlbus nuditalem

tuam, et regnis ignominiam tuam.

«Et proficiam snper te abominationes, et contumeliis te n/pciam, et

ponam te in exemplam {Nahnm, iii, 5, 6.)

«Nudavi femora tua contra faciem tuam et apparuit ignominia tua,

adulteria tua, et hinnitus tuus; sceliis fornicationis lux... {Jerem., xiii, 25,

26, 27.)

Os romanos exgotavam o vocabulário das injurias e das imprecações para

as qualificarem :

Qumsluaria', ou quoestuosm, de quaeslus, ganância, commercio.
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Mereírices, de merere, ganhar.

ToíjatíT de toga. A toga era imposta ás mulheres convictas de adultério,

afim de se poderem distinguir das matronas honradas, que vestiam uma larga

túnica, slola.

Moechce, de moecha, adultera.

ScorUr., de scorlum, couro, pelle surrada.

Lupa, de lupa, loba.

Prostihuliii, de pro e slabulum, diante da porta.

Vrosedae, de pro e de seãfre, sentar- se diante, ou no humhral da porta.

Ceiíariíe, de cella, ccUa.

Noctilucce, que fazem da noite dia.

Diobolariu', de dois obulos, moeda.

Schceniculif, que se deitam sobre a palha.

Micarid', de alica, farinha, por se prostituírem aos escravos, á porta

dos moinhos e.das padarias.

Scortie erraticw, prostitutas errantes, pierreuxes.

Havia contra ellas as mais severas leis de excepção, e desterravam nas

para bairros especiaes ou para as cisternas e fossos das fortificações.

Em Roma, no berço do direito, as prostitutas e as proxenetas eram man-

chadas de infâmia, o que equivalia a uma espécie de morte civil, porque era

prohibido a um homem livre contrahir matrimonio com uma prostituta.

A prostituição recrutava-se entre os escravos, que se vendiam no mer-

cado como bestas de carga, e a mulher que se entregava ao trafico do seu cor-

po, rebaixava-se ao nivel das prostitutas escravas.' Obrigavam -na a vestir exa-

ctamente como estas o trajo viril, a toga, tornada com esta appiicação irrisória

e infame. Se a mulher assim tão baixa cabida era patrícia, perseguiam-na como

ré de um crime grave, e condenavam-na a desterro.

Em todas as nações o desprezo das prostitutas está na razão directa da

civilísação. Todas ellas estiveram sempre de accordo para stigmatizarem cora o

desprezo a incontinência das mulheres. A natureza impoz este modo de sentir

a todas as nações. A natureza deu aos mdividios para a sua conservação lar-

gos espaços de tempo, ao passo que apenas lhes concedeu momentos para a re-

producção. Assim, está perfeitamente demonstrado que a incontinência não se-

gue as leis da natureza, mas que pelo contrario as viola. A modéstia, a prudên-

cia, a castidade e a continência, é quem obedece a estas leis.(Moiitesquieu,

Esprit des luis.)

Por ultimo, o eminente jurisconsulto Dupin resume d'este modo as ques-

tões de direito, originadas pelo exercido de prostituição

:

«A prostituição é um estado que submette as creaturas que a exercem ao

poder descricional delegado pela lei á policia, estado que tem as suas condi-

ções e as suas regras, como todas as demais, como o estado ou a vida militar,

salva a comparação.

«Applicar ás mulheres publicas regulamentos especiaes ou medidas de

policia a que as sujeita o seu modo de vida, não c nem por sombras attentar con-

tra a liberdade individual, assim como não se attenia contra e.ssa liberdade no
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exercito, quando se applicam aos militares as regras de disciplina era virtude

das quaes podem ser privados discricionalmente e sem formalidades da sua li-

berdade.

«O encarceramento das prostitutas é menos grave que a visita, e sem em-

bargo, ninguém pode negar a legitimidade d'esta ultima medida.

«Quando os empregados das alfandegas revistam os viajantes, e chegam a

apalpal-os, atacam de certo modo a sua liberdade e as suas pessoas, e não obs-

tante essas medidas são legaes, porque são uma consequência forçada das

necessidades do estado.

«Levar o principio da liberdade individual ao extremo de pôr obstáculos

ao exercício legitimo das demais garantias sociaes, equivale a exaggeral-o.

«Noutros termos, abaixo das penas propriamente ditas applicadas pelos

tribunaes de repressão, pôde haver na matéria de que se trácia uma série de

medidas, taes como o encarceramento e a revista das prostitutas, que só cons-

tituem meios policiaes, e que podem derivar legalmente do exercício do poder

discricional entregue á administração, poder que a policia exerce livremente,

sob as garantias constitucionaes.»

Assim, pois, na qualidade de-defensores da saúde das povoações, os po-

deres públicos devem occuparse de vigiar a prostituição.

O interesse que devem guardar não c o d'esta ou d'aquella catbegoria de

administrados, é o interesse nacional, na sua mais lata accepção, porque o mal

cujos estragos se trata de restringir e de combater, abortando a raça humana

ataca-a nas próprias fontes da sua vitalidade.

Ah! Se os jurisperitos que julgam servir a liberdade fazendo-se cam-

peões do direito da prostituição; se os reformadores, que pregam o direito ao

trabalho e á assistência publica, empregassem a sua eloquência em pregar o

direito de não recusar o trabalho, o dever de não folgar ás segundas-feiras, de

não tomar parte nas saturnaes dos bailes públicos, de não se embriagar nin-

guém com vinho e aguardente; se se esforçassem por demonstrar que as pes-

soas honradas sabem privar-se do luxo, quando ganham apenas o strictamente

necessário, então, e só então, contribuiriam para diminuir o mal moral e ma-

terial na sociedade, e atacariam a prostituição nas suas verdadeiras origens!»

Em conclusão: Fica plenamente demonstrado que a sociedade civil tem

o direito e o dever de reprimir os escândalos da prostituição, e de se precaver

contra os seus perigos, sob o duplo ponto de vista da moralidade e da saúde

publicas.

A lógica exigia que a tolerância da prostituição, uma vez reconhecida

como inevitável, fosse claramente enunciada por uma lei, que ao mesmo tempo

delinisse os delictos e as infracções, previsse a penalidade, e llnalmente fixasse

a jurisprudência e regulasse a intervenção da magistratura e da policia.

No emtanto, esta lei, pelo facto de ter determinado os casos em que a

prostituição devia ser reprimida, teria admittido necessariamente que esta in-

fâmia podia existir sem ser legalmente culpada: esta lei, por mais restricções
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de que rodeasse o exercício da proslituiyão, leria elevado a uma profissão a

explorav'ão do eorpo, contra a qual se revolta a consciência da humanidade, c

que a religião anathematisa energicamente, n'uma palavra, teria creado o di-

reito á prostituição. .

.

As prostitutas e as proxenetas, que se tivessem conformado com as pres-

cripvões d'esta lei, teriam vivido regularmente sob a mesma égide que os ou-

tros cidadãos, e por conseguinte, dentro dos limites da sua submissão leriam

sido protegidas pelos poderes sociaes.

Eis o que os legisladores nunca poderam considerar sem invencível re-

pugnância, cadi vez que se acercaram da questão da prostituição, e ao pre-

tenderem prehencher o que os magistrados chamam com certas apparencias de

razão uma lacuna dos códigos.

Eis o motivo por que, referindo-nos S(3 a França, os prefeitos de policia

ficam entregues a si mesmos, ainda quando muito desejassem ser guiados e

fortalecidos pela lei no que diz respeito a uma das suas mais graves e delica-

das attribuições, a saber: a tolerância inevitável e a repressão necessária da

prostituição.

.Nenhuma medida legislativa poude adoptar-se nem no anno iv da Repu-

blica, quando o Directório com a sua mensagem ao conselho dos Ouinhenfos in-

dicava os princípios que se tractava de reduzir a lei s"bre este assumpto, nem

mesmo depois d'isto.

Em 1811, em 1816, em 1819 e em 1822, vários magistrados eminentes,

valendo-se do conselho de illustres jurisconsultos intentaram formular projectos

cspeciaes, apropriados quanto possível ás exigências da moral. No emtanto,

depois de um exame profundo, viram-se obrigados a reconhecer a impossibi-

lidade de levarem a cabo a sua obra . .

.

Nenhuma lei foi até agora promulgada sobre tão escabroso assumpto. Nem
o será talvez.

O legislador, que recuou ante o incesto, poderá ter a coragem de inscre-

ver nos códigos as praticas e as desordens da libertinagem ?

Não quiz fazel-o em 1791 e em 1795, nem tão pouco no Código penal

de 1810, que nem sequer menciona o nome da prostituição.

«Ima lei sobre a prostituição parece-me dilficillima de propor. Tudo

quanto pudesse fazer-se seria collocar as mulheres publicas sob a vigilância da

alta policia, emquanto se dedicam á prostituição,» diz Anglos.

importa observar que na execução das medidas de policia relativas á

paostituição ha um lado preventivo e por conseguinte discricional, imposto pela

natureza das cousas, e que nenhum texto de lei ou de regulamenlo saberia de-

finir c regular nos seus pormenores, sem provocar enormes escândalos.

Os principos da policia das sociedades são constantes, são legaes, mas

a sua applicação é modificada por mil e uma circumslancias, que escapam á

previsão das leis.

"A prostituição, diz Lecour, dá logar a um sem numero de actos quasi

criminosos, (|ue participam du roubo, do assassínio e do abuso de confiança,

nos quaes o demandante porlia em infâmia com a accusada, actos que dilFicil
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ó imaginal-os, que não é possível e\pol-os, e nos quaes as praticas obscenas

se confundem com proezas que motivam reclama(,'ões repugnantes, ainda que

fundadas.

«A dignidade da policia repelliria o conhecimento d'essas queixas, que o

chefe do Buremi des )rnvurs define com uma palavra, depois de um exame con-

tradictorio:

«O mesmo póiie dizer-sc de um sem numero de ailercações resultantes

de empréstimos de poqucnas quantias, de furtos de objecto de toilelte, etc, etc.

«As decisões de chefe do Hareau des- moeurs comportam muitas vezes

a pena de prisão, e em tacs casos são submettidas á sancção do prefeito ou do

maire.

«Esta pena cumpre-se em Paris, já no deposito da prefeitura da policia,

já na prisão de Saint-l.azare.

«Durante um periodo de l-i annos, de 18jo a 1ÍS69, a media das pros-

titutas detidas por contravenções em Paris elevou-se a 4:31)4-. [Veste numero,

3:0á3 em média foram castigadas cada anno com a pena de prisão.»

Extranho problema social, continuamente proposto, e continuamente in-

solúvel ! . .

.

Ou a lei regula estas casas, e por conseguinte auctorisa a prostituição,

rcconhecendo-Ihe uma existência civil, e n'esse caso é cúmplice de immorali-

dadc, revolta a consciência das pessoas honestas, é o alvo dos anathemas do

clero, e incorre no desprezo publico. .

.

Ou proliibe a prostituição, castigando-a como um crime, ou quando me-

nos, como um delicto, e então é inexequível c é como se fosse lettra morta, e

ao mesmo tempo o mal que pretende impedir aggrava-se com a b ypocrisia e a

clandestinidade. O concubinato adquire enormes proporções, e ameaça a insti-

tuição do matrimonio.

A clemência arbitraria e a connivencia estorvam a acção da justiça. A re-

pressão fluctua entre uma severidade inexorável, quando os agentes da justiça

se decidem a executar a lei, e uma escandalosa indulgência quando se cançam

de luctar contra um mal mais perseverante que a sua vigilância, mais renas-

cente que a sua actividade.

Ou então a lei se abstém e liça muda, e as desordens flagrantes impõem

á policia a obrigação de uma intervenção apodada de arbitraria, e na qual se

vé sem cessar retida por medo de abusar dos seus poderes, e de violar a li-

berdade individual.

Oual o partido a tomar entre tão contradictorias dilíiculdades ?

A' magestade e á inviolabilidade da lei repugnam egualmente a auetori-

sação formal e a probibição absoluta da prostituição.

Que fazer, pois?

O único remédio é deixar ás attribuições da policia o tractamento pallia-

tivo d'este cancro horrível.

A policia está encarregada de velar pela segurança dos cidadãos, vigiando

os malfeitores e os vagabundos, inimigos perpétuos da propriedade e da vida,

c as industrias insalubres que ameaçam a salubridade publica.

Historia da Prostituição. Tomo it—Folha 54.
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A policia lem o dever de sanear a via publica obsiruida por immiindicies.

A policia deve precaver-se contra a propagação das enfermidades contagiosas.

A policia, pois, deve naturalmente reprimir a prostituição e conibatel-a dentro

dos limites eslrictamente compatíveis com a moralidade, a segurança e a sa-

lubridade publica.

O mesmo que se fez a respeito das aguas infectas, cujos miasmas enve-

nenavam o Tamisa, reunindo-as ? conduzindo-as por um acqueduto subterrâ-

neo, é mister fazel-o a respeito da prostituição, esse llagello das grandes ag-

glomerações bumanas; é preciso dar á policia o poder de a canaiisar e vedar

cfficazmente.

A lei que não pôde reconbecer nem prohibir a prostituição, pôde pelo

menos enunciar formalmente as attribuições da policia a este respeito.

Tal é a conclusão da discussão precedente. Egual conclusão tira o illus-

Ire Parent-Duchatelet, e é a mesma que resulta de todos os actos administra-

tivos e de todos os regulamentos concernentes á prostituição nas principaes

capitães da Europa.

Eis o texto um tanto modificado do projecto apresentado em vão pelo ce-

lebre bygienista com o titulo bem explicito de Lei relativa á repressão da pros-

tituição:

«Artigo 1
." :— A repressão da prostituição, quer como provocação na via

publica, quer de outro modo, é confiada ao cliefe de policia.

«Artigo 2.°: — Con fia-se ao dito magistrado um poder discricional sobre

todos os indivíduos que se entregam á prostituição publica.

«Artigo '.].":— A prostituição publica declara-sc conbecida e averiguada,

ja pelo testemunbo de dois agentes pelo menos, já por notoriedade, já por

inquérito baseado em queixa ou demanda.

«Artigo k": — Poderá o chefe de policia fazer, relativamente aos que

por olficcio favorecem a prostituição, assim como relativamente aos estalala-

jadeiros proprietários e principaes inquilinos, quantos regulamentos julgar con-

venientes para a repressão da prostituição.

«Artigo o." : — O chefe de policia poderá fazer os regulamentos que jul-

gar convenientes a respeito das visitas corporaes impostas ás prostitutas no

interesse da saúde publica.»

A commissão nomeada pelo congresso internacional de 18(17 e munida

de plenos poderes para continuar a sua obra e proseguil-a até final, no que

respeita á prophylaxia das enfermidades venéreas, adoptou plenamente as opi-

niões de Parent-Duchatelet e as propostas de Jeannel, relativas á necessidade

de uma lei que investisse a administração da jurisdicção especial e das fun-

(;ções sanitárias em matéria de prostituição. {\. CoiKjrés medicai inlernational

de IS07, Paris, 1868.)

Os relatores, Crocq e Rollet, em nome da dita commissão, expressam-sc

do seguinte modo:

«Ainda hoje a prostituição entra na cathegoria das matérias não regidas

pelo código.

«Invocamse os decretos de policia e notoriamente a ordenação de 1878.
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«Mas esta ordenação é absolutamente prohibitiva e não poderia servir de

regra de conducta a respeito da prostituição tolerada.

«Cada cidade deve fazer um regulamento de polieia, e adoptar um modus

vivendi provisório relativo á prostituição.

«Parece que a administração não está lá muito segura de si mesma.

«E não está realmente, por isso que comprehende que n'estas questões

em que a liberdade individual entra em jogo, poder-se-hia lançar-se-lhe em

rosto que exborbila dos seus deveres, e até certo ponto accusal-a de arbitra-

ria. .

.

«A edade da inscripção, a duração e a gravidade dos castigos lêem mui-

tas vezes variado. Tomam-se a miúdo meias medidas, e a repressão da prosti-

tuição clandestina nem sempre prosegue com egual actividade.

«E, se estes inconvenientes se notam em Paris, muito mais para notar

são nas capitães de província, onde o cuidado da policia das prostitutas está

confiado a funccionarios de ordem muito menos elevada.

«Uma lei que investisse regularmente a administração d'essa jurisdicção

especial, e d'essas luncções sanitárias, que a mesma administração attribuisse

a si própria, digamol-o assim, por necessidade e urgência, tornaria a sua mis-

são muito mais definida, a sua tarefa mais fácil, e permittir-lbe-hia dirigir-se

com passo seguro á repressão dos abusos e ao aperfeiçoamento de instituições,

que a respeito da melhora phvsica da espécie humana não disse ainda a sua

ultima palavra.»

A prostituta clandestina, que vive a expensas dos desconhecidos, por

ella pescados ao acaso, diflere essencialmente da mulher amancebada (entre-

tenue) cuja existência está a cargo de um concubinado.

Mas a mulher amancebada, que muda de amante, appro\ima-se da pros-

tituta clandestina, e approxima-se d'ella cada vez mais, á medida que as suas

relações cada vez menos duradouras, se tornam ephemeras.

O primeiro seductor, o amante a quem ella só oílerecia o attractivo dos

prazeres carnaes, acaba por se cançar de uma associação onerosa á qual todo

o sentimento do dever é extranho, e cujo escândalo oppunha obstáculos a qual-

quer collocação honrosa e regular, ou então mudou de residência, foi chamado

ás armas, adoeceu ou morreu, resultando de tudo isto para a desgraçada rapa-

riga o abandono e a mais completa penúria, por isso que a rapariga pobre, não

tendo o valor de prover ás suas necessidades por meio do trabalho, sofire ne-

1 Esta ordenação do intendente de policia Lenoir, datada de 16 de novembro, pro-

hibe a toda e qualquer mulhor ou rapariga dissoluta raccrocher homens pelas ruas e toga-

res públicos da cidade de Paris, sob pena de lhes ser rapada a cabeça e de serem marca-

das no hospital, e em caso de reincidência de serem a(;oitadas pela mão do carrasco. Outro

sim prohibia a todo o proprietário, ou principal inquilino das casas da referida cidade e

arrabaldes, o alugal-as ou subalugal-as a pessoas de maus costumes, sob pena de oOO li-

bras de multa.
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cessariaraenle as vicissitudes a que está exposto aquelle cujo trabalho a sus-

tenta.

Se veio a ser mãe, raro é que se encarregue de crear seu filiio. Ordina-

riamente entrega-o á caridade publica, e se por acaso quer ella própria creal-o,

fal-o-ha partilhar uma existência de miséria e de desordem, no seio da qual a

tenra prole não tardará a morrer.

Finalmente vê-se reduzida a viver com o trafico dos seus encantos.

Onde começam, porém, as escandalosas desordens que motivam a inter-

venção da policia?

Oue circumstancias, que factos justificam a inscripção, esse acto grave e

decisivo que tem por consequência sequestrar a mulher da sociedade das pes-

soas honradas e prival-a das garantias do direito commum, entregando-a ao

poder discricional da policia?

O erro em tal assumpto, fora um crime, de que a administração publica

se tornaria culpada.

Protectora da liberdade e da segurança dos cidadãos, esmagaria com o

seu poder irresistível uma victima da miséria e da seducção.

Alguns conselhos benévolos, a assistência e o auxilio a tempo lograriam

salvar a joven ignorante, inexperiente, embriagada pelo ardor da juventude,

pelo exemplo das suas companheiras, e a policia teria a crueldade de imprimir

na sua fronte o infamante scllo da prostituição I

A acção da policia é uma das mais diíliceis. Os escândalos da prostitui-

ção pertencem a esse numero de matérias indicadas pelo artigo 304 do código

penal francez, quer dizer, que não foram regulados pelo código, e que se re-

gem por leis e regulamentos particulares, mais ou menos discordantes e sujei-

tas a interpretações diversas.

«Resulta d'aqui que a opinião publica impõe á policia as condições cujos

lermos se combatem tão precisamente, que chegam a neutralisar-se.

«J'or um lado, exige-se que a policia proteja a saúde e a moral pu-

blica; por outro exige-se que respeite a liberdade individual.

«Ora não sendo possível salvaguardar a moral e a saúde publica, senão

prendendo as mulheres cujo utlicio é atacal-as constantemente, e como não

pôde prender-se essas mulheres sem excitar reclamações singularmente violen-

tas, hesita-se e retrocede-se perante uma resolução radical ! . .

.

«Um individuo qualquer, um negociante respeitável, um contribuinte,

que á noite ao chegar ao seu club tenha dito:

—«Santo Deusl Onde irá isto parar!?. . . Os boulevards estão infestados

de mulheres perdidas. E impossível passear por alli levando pelo braço uma
esposa ou uma irmã. Em que diabo pensará a policia, que não trata de varrer

esta immundicie?». .

.

Se á meia-noite, ao sahir do club, esse mesmo homem respeitável c sen-

sato vir um agente de segurança publica a prender uma mulher em flagrante

delicto de provocação, e se, segundo o invariável costume era casos taes, essa

mulher chorar, gritar, se revolver no chão debatcndo-se c clamando por soc-

corro, es.se respeitável cidadão, tão zeloso defensor dos bons costumes, insul-
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tara os agentes, procurará arrancar-lhes a viclima, que elles arrastam, e tal-

vez chegue a esqueeer-se de si próprio ale ao ponto de os maitractar!. .

.

Quando a policia se decide a prender uma d'cssas creaturas, é dlíBcil

imaginar a qualidade e o numero de pessoas, que se agrupam n'esse momento
para intercederem em seu favor e reclamarem a desgraí,'ada I

«Entre as numerosas prisões ellectuadas uma noite lia poucos annnos,
commefteu-se um erro deplorável era detrimento de duas acfrÍ7A's de um tliea-

tro subvencionado.

«As consequências d'esta aventura foram deploráveis. A moralidade e a

saúde publica foram invocadas, e apostropliadas violentamente.

«Os periódicos embriagados de alegria por este pequenino escândalo, não

cabendo em si de contentamento por poderem encontrar em erro uma policia

que não obstante é a égide e a providencia de Paris, patrocinaram a causa
das mullieres indevidamente presas, e desde então, essas rusgas Ião provei-

tosas que varriam os baulevards e expulsavam da circulação essas desgraça-

das, provocadoras incessantes de obscenidades e torpezas, foram pouco a pouco
esquecidas e abandonadas. (Maxime du Camp, Paris, ses onjanes, ses fonctions

sa vie.)

Pela sua parte, os hygienistas reclamam as mais enérgicas medidas con-

tra o llagello da prostituição clandestina, e queixam-se da indulgência e bran-

dura da policia.

Para que se tem tantas contemplações para com essa classe de mulhe-

res, cuja porta, aberta sempre ao primeiro que chega, tem por assim dizer uma
chave banal em circulação?

«Por que é que essas mulheres de prazer, que afinal de contas não são

senão a bohemia, mais ou menos disfarçada da prostituição, tèem o direito de

arruinar impunemente não só a saúde, mas também os costumes e a fortuna

da juventude rica e devassa de nossos dias?

«Haveria muito quem deplorasse a honra de algumas d'estas mulheres

arrestadas prudentemente, quando se applaude a captura desses bandidos in-

signes, quando não estão mais adiantados nas habilidades do crime, do que es-

sas sereias nos refinamentos do vicio ?» (Garin.)

Boens chega ao extremo de considerar a prostituição clandestina como

um ultrage cá moral publica, e de propor reprimil-a e castigal-a pela applica-

ção do artigo Xií do código penal, completado d'este modo :

«Toda a mulher casada ou solteira, que sem auctorisação da auctoridade

local altentar contra os costumes, entregando-se habitualmente á prostituição,

será castigada com seis mczes a dois annos de prisão, e uma multa de 50 a oOO

francos.»

Como se fosse possível altentar contra os costumes com auctorisação da

auctoridade local!. ..

Por outra parte, os administradores, que teem visto as cousas mais de

perto, queixam-se da dilficuldade da tarefa, que teem de desempenhar :

«E preciso saber-se que esta medida (a prisão das mulheres dissolutas) tão

necessária para proteger os costumes, a ordem e a salubridade publica, vae
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sendo cada vez mais pesada. Nunca exigiu mais energia, e ao mesmo tempo

mais comedimento. Finalmente, é impossível desempenhal-a, se não entrarmos

em conta com o concurso moral de todas as pessoas honradas.

«Temos de contar com o interesse e a piedade que requer a posição das

infelizes caliidas no abysmo da prostituição, com as probabilidades de emenda

([ue podem mostrar, considerar as circumstancias, apreciar o que seja acci-

dental c definitivo, alTrontar desesperos que ameaçam com o suicídio, contar

ainda com o alTecto, as esperanças e os esforços das famílias, substituir-se por

vezes a estas, e sobretudo nos casos em que se tracta de menores, ínclinar-se

ante a responsabilidade e os direitos da auctoridade paternal.

«A inscripção de oUicio, imposta em circumstancias discutíveis e susce-

ptíveis de crear resistências invencíveis é uma deplorável medida, um perigo

permanente, sem proveito para a disciplina e para o interesse sanitário. Mas

as negativas obstinadas e persistentes de submissão não se produzem nos ca-

sos em que os elementos de apreciação são múltiplos e absolutos.» (Lecour.)

Em resumo, a decisão que faz de uma rapariga mais ou menos dis.so-

luta uma mulher publica, e lhe inilinge uma nota indelével de inlamia, dei-

xada necessariamente ao arbítrio da policia, é uma das mais graves e delica-

das atlribuições.

Dissemos ha pouco que a arbitrariedade da policia é inevitável, toda a

vez que a lei não pôde enumerar as condições da tolerância, sem adraittir em

principio a prostituição.

No emlanto, é possível altenuar os perigos d'esta arbitrariedade, e a isso

devem applicar-se os jurisconsultos, secundados pelos hygienistas.

Para lograrem este fim, propõe Jeannel dois meios egualmente eflicazes

:

1.° Melhorar o pessoal da policia :

2° Aperfeiçoar os regulamentos e as ínstrucções.

Õuanto ao primeiro:

Todas as deliberações relativas á inscripção, ou á eliminação das prosti-

tutas, á obrigação ou á dispensa da visita sanitária, á mudança de residência,

ás denuncias, ás replicas, ás contravenções, á vigilância da rua publica e dos

quartos mobilados (ijaniis), são propostas ao chefe superior de polícia por um
empregado subalterno, chamado chefe do Hiireau des mmur.s.

Não só o seu critério e a sua energia devem governar a prostituição,

mantendo-a sem a alentar, c esforçando-se por conciliar o que c inconciliável

— a moral publica e os vícios radicalmente íncorregiveis da civilisação: não só

desempenha o diíficil ollicio de medianeiro entre a policia e a hygiene publica,

mas também principalmente é elle quem decide da sorle das prostitutas clan-

destinas, por meio das propostas que submetie á auctoridade superior.

Um numero considerável de raparigas comparece todos os annos na sua

presença, e os seus processos, as suas ordens e os seus conselhos podem pre-

servar dos horrores da prostituição publica uma multidão de desventuradas, que

estavam prestes a resvalar da miséria ao vicio.

Evidentemente não ha funcção, não ha magistratura que exijam mais

actividade, paciência e probidade.
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Um cargo simillianle, que deposita nas mãos de um homem tão graves

interesses, as entranlias da população, o porvir de tantas raparigas, que por

meio t!'elle poderão livrar-se talvez da vergonha, da esterilidade, do em!)rute-

cimenlo, um cargo similhante não poderia ser convenientemente desempcniiado

por um subalterno, cuja inteiligencia e cuja instrucção não impuzessem o suf-

liciente respeito, e ao qual a exiguidade dos emolumentos exporia ás seducções

pecuniárias, deixando-o cm lucta com as necessidades da vida.

Em Paris, o numero annual de inscripyões é de 780.

No espaço de cinco annos, o Ihireau cies mu^urs da grande capital resti-

tuiu ás suas familias ou confiou a protectores respeitáveis -kilT raparigas, de-

tidas por prostituição clandestina.

Nenhuma reforma seria, pois, mais ulil do que uma. que tomasse a peito

elevar em toda a parte as funcções de chefe do Hureau des Maurs, não as con-

liando senão a indivíduos de moralidade e capacidade reconhecidas.

O chefe do Bureau des Moeurs tem ás suas ordens um numero mais ou

menos considerável de inspectores especiaes, encarregados de applicar o regu-

lamento de que mais adiante fallaremos.

Estes inspectores tantas vezes mal retribuídos oOerecem na maioria dos

casos escassas qualidades de inteiligencia e de moralidade.

Muitos prefeitos ou maires, desprezando o que se refere á prostituição c

ao ISareau des nuturs, sacrificam este serviço secreto aos interesses mais appa-

rentes da policia geral.

Em. Paris, por exemplo, no tempo do segundo império, os inspectores

lies mo'urs, distrahidos do seu serviço logo ([ue a opposição occasionava ao go-

verno algumas inquietações, passavam para as fileiras da policia politica.

Em taes casos, a corrente quotidiana das prostitutas clandestinas, envia-

das para o Dispensário, paralysava de repente, e os médicos diziam:

—«Ha receios de tumultos : o fíureau não funcciona.»

IN'outras partes, logo que um inspector da policia dos costumes se dis-

tingue pela sua inteiligencia e actividade, dão-lhe um accesso na policia geral.

É assim que se explica a mediocridade d'esse pessoal, as suas brutalida-

des, a sua venalidade, etc.

Ousaremos dizel-o?

Cidades ha em que os inspectores dos costumes fazem a corretagem, en-

sinando aos libertinos a morada de certos nymplias, aproveitando emiim as

funcções do seu cargo para á sombra d'ellas se entregarem ao mais odioso e

infame proxenetismo.

Dar a conhecer similhantes abusos, é quanto basta para indicar as refor-

mas que exige o serviço do ílureau des niírurs.

Ouanto ao segundo meio, aperfeiçoar os regulamentos e instrueções:

Os regulamentos particulares e as instrueções administrativas constituem

a jurisprudência, que suppre o silencio da lei quanto aos factos que motivam

a inscripção.

(Juanto mais precisos forem estes regulamentos, quanto mais claras e

minuciosas forem estas instrueções, tanto mais se attenuarão as divergências
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resultantes de apreciações pessoaes, e por conseguinte, os inconvenientes da

arbitrariedade administrativa.

Essa arbitrariedade, causa do enfraquecimento da auctoridade, e tantas

vezos do descrédito das instituições policiaes, não pode continuar, se a serio

se quizerem diminuir os estragos da prostituição, o seu escândalo e immora-

lidadc.

E grave a questão, e urge resolvei-a, do modo mais racional e exe-

quível.

Aos poderes públicos, tantas vezes distrahidos da sua grave missão por

intrigas mesquinhas e ridículas bagatelias, cabe o dever de modificar este de-

plorável estado de cousas.



CAPITULO XVII

SUMMARIO

l'ai'te lefc'islativa da prostituirão ini l'aiia — Iiislracrões ilos agentes tspeciaes cnoanesados da vigilaneii

das prostitutas clandestinas.— Casos em i|ui! lia llapiaiite delirto, ou pelo menos prcsumpcno suHicientn de prosti-

tuirão i-iandt'Stina.— Auctotisarão dos paus de família. — Docuiiu/ntos curiosos. — llasos etn (jue as prostituta- clan-

destinas vãu pedir a inscriprão. - .Modos poiípie so eiVectua a matricula. — 1'rotestn.s contra a inatiiciila. — Matricula

das menores.—Sentença da Cour da raxsation. — A prostituição das nionoies. — llcsulami'nto da policia dos costu-

mes de Paiis.—Matricula das proUitutas.—Alojamento.—Casas de |uoslitu'ção e pensionistas que nellas existem.—

Prostitutas isoladas,—Obrigações e prolnliições que llies são impostas — Visitas bi-hr-lilomadarias. — Visitas gratui-

tas.— Tabeliã c pagamento das visitas sanitárias. — Visitas sanitárias nas casas de prostituição. — AlTecçõcs conta-

giosas ou não contagio.-as.-1'essoal medico em Paris.-1'essoal de policia.—Hesultados do serviço sanitário de Pans.

VAMINEMOS agora a parte legislativa da prostituição em l'aris c

em nossos dias, e para esse tim, comecemos pelas inslnicções

dadas na grande capital aos agentes especiaes encarregados da

vigilância das prostitutas clandestinas, inslrucçues que serviram

de modelo a quasi todos os povos civilisados, que se tcem occu-

pado d'este género de servi(,-o policial.

Dizem o seguinte:

«Os inspectores, encarregados da vigilância das prostitutas não submet-

tidas, devem proceder com a maior circumspecção a respeito das que encontra-

rem na rua publica, seguindo-as até ás casas de tolerância e ao domicilio das

inscriptas, atim de não procederem á sua detenção, senão quando não houver

a menor duvida acerca do seu caracter.

«Não se poderá proceder á prisão de uma insubmissa ou clandestina, em

logar publico aberto á prostituição, senão quando houver indicio de ílagrante

delicto, ou declaração da rapariga ou do homem encontrado com ella de que

houve provocação da parte delia a um acto de libertinagem.

«Os inspectores não procederão á prisão na rua publica de uma clandes-

tina á qual não tenham podido surprehender n'um dos casos anteriormente men-

cionados, senão quando uma vigilância prolongada lhes tiver feito observar factos

susceptíveis de serem avci'iguados e definidos, já prendendo-a no momento de

sahir de um logar de prostituição, ou circulando com prostitutas declaradas,

já por occasionar com as suas provocações ultrage publico ao pudor.

«Os inspectores terão sempre com estas mulheres as attenç(')es que a di-

gnidade da administração requer, reservandose para fazer constar juridica-

mente os ullrages ou vias de facto, de ([ue tiverem sido objecto por parte del-

las, abslcudo-sc da maneira mais absoluta de todo c qualquer meio de surpreza
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OU de suborno. Sejam quaes forem as circumstancias em que ellas forem pre-

sas, as elandestinas serão conduzidas immedialamcnte á presença do commis-

sario de policia da secção onde o arresto se verifique, afim de que sem demora

se possa proceder ao seu exame.

<'lN'uma capital que encerra innumeraveis elementos de desordem, a vi-

gilância que a prostituição exige, revela a raiudo faltas, que apesar de contra-

rias aos bons costumes, não podem ainda assim ser consideradas como actos

de prjjstituição, nem dar logar ás medidas de que estes actos são ordinaria-

mente objecto. Assim, pois, succede ás vezes que mulheres casadas e rapari-

gas solteiras, sem terem perdido de todo em todo o sentimento da honestidade,

se abandonam, cegas por uma paixão culpada, a homens habituados a aventu-

ras galantes, os quaes as conduzem, sem ellas saberem, a casas de prostituição.

Em casos taes, importa em alto grau evitar demoras que poderão ter funestís-

simas consequências, para as pessoas cuja ausência prolongada revelasse as

suas faltas, sem proveito para a moral, e com prejuízo da tranquiilidade das

famílias.»

O douto Jeannel, analysando estas instrucções, que no seu entender ca-

recem de clareza e concisão, propõe o texto seguinte

:

«Ha flagrante dclicto, ou quando menos, presumpção suílicíente de pros-

tituição clandestina nos casos seguintes:

«1.°— Quando uma joven é surprehcndida sem reincidência em um lo-

gar publico, ou mesmo na rua, entregando-se a actos de libertinagem com um
homem que declare não a conhecer e não responder por ella. ÍNeste caso, o de-

licio de prostituição clandestina é complicado com o delido de ultraje publico

ao pudor, e muitas vezes com o de vagabundagem.

«2."— Quando uma rapariga, não tendo meios de subsistência conheci-

dos e honrosos, é surprehcndida em reincidência, introduzindo no seu domici-

lio um individuo que encontrou na rua publica ou n'um logar publico, e o

qual faz a mesma declaração já citada.

«3.°— Quando uma rapariga é surprehendida como reincidente n'um

quarto mobilado, ou n'uma estalagem juntamente com um individuo, que faz

a declaração anterior.

«i."— Quando em períodos não longos os agentes encontraram a mesma

rapariga nas ruas ou nos togares públicos com homens dilíerentes, ainda mesmo

que cada um d'elles possa declarar que é seu amante ou protector.

<io."— Quando uma rapariga é surprehendida em reincidência n'uma casa

de passe, ou quando os agentes a vêem enírar ou sahir de uma d'essas casas.

«6."— Quando uma solteira de menos de 4o annos de edade entra como

creada n'uma casa de prostituição.

«7.°—-Quando uma rapariga, creada de uma estalagem, e denunciada de

ter communicado a enfermidade venérea, se encontra atacada de svphilis.

«8."— A frequentação e convivência com as raparigas inscriptas ou com

as donas das casas de passe c assimilhada ao llagrante dclicto de prostituição

clandestina.

«*)."— Em todos os casos anteriormente definidos, a rapariga por uma
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informação escripta e assignada por dois agentes, será convocada ao llareaa

des mceurs por meio de uma carta; c quando se recusar a comparecer, poderá

ser presa e conduzida á viva força por ordem do chefe da referida repartição,

que avalia a gravidade do facto.

«10.°— Quando a rapariga comparece ante o chefedo /íitrea«(/es wcpiírs,

este submettel-a-iia, a respeito da sua família, dos seus antecedentes, da sua

profissão, etc, a ura interrogatório, de que guardará nota escripta para formar

os elementos de um processo, ao qual accrescentará a certidão de edade da ra-

pariga, documento que se obterá, mediante uma carta official escripta em nome

do chefe de policia e dirigida ao maire da localidade, onde a rapariga disser

ter nascido.

«II." — Se do conjuncto das informações resultar que a rapariga tenha

renunciado decididamente ao trabalho, e que não tenha outros meios de sub.sis-

lencia além da prostituição; se estiver atacada de sypliilis, e se não houver es-

perança de a ver voltar á vida honesta, o chefe do Bureau des moeurs pedirá

ao prefeito de policia licença para a matricular. Os pães, se se tracta de uma
menor, ou o marido, tractando-se de uma mulher casada, deverão ter sido pre-

viamente avisados, para se tornarem a encarregar da culpada, e para attenderem

ás suas necessidades, vigiando a sua conducta. Deve escrever-se directamente

aos pães, mas as indicações do domicilio d'elles, na maior parte dos casos são

vagas. Chegará a carta ao seu destino, e lerá que esperar-se muito tempo pela

resposta? Para obviar a estes inconvenientes, a carta destinada ao pae de fa-

mília é remettida fechada ao maire, com o pedido de a fazer chegar ás mãos

do interessado e de dar parte da sua entrega, .is vezes recorre-se á interven-

ção discreta e caritativa do parocho da localidade. Se os pães não respondem a

este communicação, é mister então dirigir-se com a mais prudente reserva ao

maire da povoação, afim de se conhecer das intenções da família.

«As respostas frequentemente escriptas por intermediários insufficientes,

são manifestações de pesar, recriminações acerca da má conducta anterior, ás

vozes o desejo de que a filha desgarrada volte ao lar paterno, mais a miúdo a

petição indirecta de uma collocação n'um asylo de caridade, appellando-se

para esse fim á benevolência do governo. Quando se pede o regresso da cul-

p.ida, quasi nunca se tracta do meio pratico de o realisar, quer dizer, da re-

messa do dinheiro necessário para a viagem.

«Alguns pães, no auge da aíllicção e da vergonha, accodem do extremo

da frança a Paris para levarem comsigo sua iilha, que não quer partir, ou

que está demasiado enferma de syphilis para se pôr a caminho, e as desgra-

çadas, n'esse alllictivo lance, acham-se completamente desfifuidas dos meios

pecuniários indispensáveis para ficarem em Paris, ou para regressarem á sua

terra! Outros, enganados por suas filhas, ou feitos seus cúmplices, encarregam

de os representarem perante a auctoridade para as reclamar entes abjectos,

(|ue lhes são indicados por suas filhas, e cujo papel não é senão um verda-

deiro proxenetismo.

«Paes tem havido até, que movidos por um vergonhoso e infame lucro,

.sorviam de instrumento, já ao auctor, já ao explorador da libertinagem, e oc-
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cultavam a sua intervenção peips suas diligencias pessoaes.* (V. Lecour:

—

l.a Prosútution à Paris eí a iMndres.)

Ás vezes os pães respondem, enviando um consentimento aulhcnlico,

legalisado por um maire imbecil. Eis um exemplo:

«Eu abaixo assignada, Isabel .J**#, declaro conceder, não sem grande

pesar, mas cedendo ás instancias de minha desgraçada filha Maria, a licença

que me pede para se estabelecer n'uma casa de tolerância, renunciando intei-

ramente aos meus direitos sobre ella, e auctorisando-a a ceder ao seu capricho

e ao seu desgraçado destino.

«Em testemunho do que lhe passo a seguinte declaração, para servir e

valer a quem de direito corresponda.

«Pau, 28 de julho de 1867.»

A isto segue-se a declaração de que a mãe da desgraçada não sabe ler

nem escrever, e uma outra do maire da cidade de Pau, certificando que a

chamada Isabel J**' comparecera na sua presença, e que tendo declarado não

saber escrever, fizera a declaração precedente em presença de Thiago H***, e

Raymundo M***, chamados como testemunhas, e que também assignaram.

O que é mais frequente é a prostituta clandestina, perseguida e inquie-

tada pela policia, ir reclamar a matricula, que lhe confere o direito de entrar

n'uma casa publica, ou de frequentar as casas de passe, ou de fazer no seu

próprio domicilio o commcrcio do seu corpo, sem poder ser inquietada por

ninguém, mas ainda assim com uma condição, a de obedecer aos regulamen-

tos que vigoram para a prostituição publica e de soflrer as visitas sanitárias.

Por isso as inscripções voluntárias são muito mais frequentes que as de oíTi-

cio, e o predomínio de umas sobre as outras subminislraria talvez um meio de

comparar entre si as differentes capitães, quanto á vigilância dos inspectores

encarregados de perseguirem a prostituição clandestina.

De resto, comprehende-se que em geral a diminuição das duas classes

de inscripções deve denunciar a escassez de vigilância, porque se esta fosse

nuUa, não se verificaria nenhuma inscripção nem voluntária, nem de officio.

Em Paris no espaço de 16 annos, ou seja de 1816 a 1832, sobre 12:544 ins-

cripções evidenciaram-se os seguintes algarismos

:

Prostitutas que foram voluntariamente á matricula, 7:388; idem que fo-

ram alli conduzidas pelas donas de casas, 4:4:56; dando um total de matricu-

las voluntárias de 11:824. Juntando a este numero 720 matriculas de ollicio,

temos um total geral de 12:544 matriculas. Calculando estes mesmos elemen-

tos para 1:000 matriculas, temos: prostitutas que foram voluntariamente, 589;

idem levadas pelas donas da casa, 354, quer dizer, matriculas voluntárias,

943, sendo o resto, 53, matriculas de officio.

Em Bordéus, durante um período de 7 annos, de 1855 a 1861, n'uma

totalidade de 1:216 matriculas, houve o seguinte: voluntárias, 1:005; de olli-

cio, 221. Calculando agora para mil matriculas, temos: voluntárias, 826, e de

ollicio 174.

Não nos cansaremos em insistir sobre esta matéria, porque é muito su-

jeita a controvérsias. Indicaremos apenas, sem podermos explicar a causa, a
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seguinte diUerenva nos resullados da acção da policia, em l'aris e em Bordéus.

Assim, res'imindo a eslatislica, temos matriculas de officio em Paris, o7 por

100. Em Bordéus, 174 por 1:000.

Podíamos levar mais longe a estatislica, e cilar n'esle porilo o que se

passa a este respeito nas diversas capitães da Europa. Temos dados cerlissi-

mos e solidamente averiguados de Vienna, Berlim, Madrid e S. Petersburgo.

Desnecessário é, porém, adduzil-os, em abono de um fado que não suscita

a menor duvida. A diminuição dos algarismos das matriculas denuncia sem-

pre a escassez da vigilância policial.

Não ha muitos annos ainda, n'uma das pequenas cidades francezas da

fronteira p\ renaica, um honrado sapateiro, laborioso como poucos, mas que

tinha a fraqueza de se embebedar ao domingo, deixou perder suas filhas por

causa d'esta criminosa fraqueza.

Durante a semana, o bom do homem mourejava como um negro, auxi-

liado pelo filho mais novo, e as raparigas, duas bonitas e frescas moçoilas de

10 a 18 annos, tratavam do governo da casa com uma dedicação e cuidado,

proporcional ao terror que o génio desabrido do auctor de seus dias lhes ins-

pirava.

Ao domingo tudo mudava. O trabalhador indefesso queria desforrar-se

da faina da semana, e lá ia para a taberna com o filho e companheiro. Alli

passava o dia e a noite, deixando as raparigas completamente sós em casa.

Eram bonitas e frescas, e pouco bastou para que se perdessem. Primei-

ramente, os rapazes da visinhança, e pouco depois todo o mundo, encarrega-

ram-se de fazer companhia ás filhas do sapateiro, de as corromperem, de as

desgraçarem, n'uma palavra.

E isto passava-se, sem que o .sapateiro desconfiasse de cousa alguma!

Passado tempo, as duas raparigas appareceram em miserável estado. A
syphilis devastava-lhes o organismo, e assim se mantiveram por algum tempo,

sem que a policia interviesse.

Finalmente foram detidas, levadas ao hospital, e em seguida matricu-

ladas.

Quando o sapateiro soube da infelicidade das filhas, o seu furor não co-

nheceu limites. No primeiro momento, conspirou-se contra a policia, julgou-se

victima d'uma atroz vingança.

Não teve remédio, porém, senão resignar-se, tanto mais que a culpa

fora sua

!

Do que deixamos exposto, deduz-se que a matricula no registro da pros-

tituição publica se verifica de duas maneiras, a requerimento das prostitutas,

chamando-se n'este caso matricula voluntária, ou por ordem do chefe da po-

licia, e recebe então o nome de matricula de ofjicio. No formulário do registro

das prostitutas, cada inscripção é documentada por uma espécie de processo

verbal, onde constam os signaes da matricula e as razões que a moveram a dar

esse passo. Esse documento é o sello da sua infâmia e ao mesmo tempo a sal-

vaguarda da mulher e da sociedade. Da mulher, para os actos da vida; da so-

ciedade para o pudor dos costumes.
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TV."

:;Gflil[S Dl

Profissão

Edatle

Naturalidade

Filha de

E de

homiciliadop om

Estatura

(^abollos

Sobrancelhas

Olhos

Testa

Nariz

Hocca

Barba

Tez

Signaes particulares

Data (lo seu nas-
i

eimenio \

No anno de 187 aos do mez de

perante nós, delegados pelo governador,

compareceu a

chamada cujos s/gnaes

vão á margem

(Aqui os factos comprovados contra a mulher.)

Attendendo a taes factos e a que ha ne-

cessidade, em interesse da saúde publica, de

submetter ás medidas sanitárias a referida

mulher

Ordenamos a sua inscripção no registro

de mulheres publicas, depois de lhe haver

dado conhecimento das disposições regula-

mentares relativas á policia das prostitutas,

com os quaes deverá conformar-se no futuro.

A referida de-

pois de se haver inteirado do contheudo, as-

signou comnosco

Paris, de de

Assignatura da prostituta,

O chefe de policia,

Sc a prostituta não sabe assignar, faz uma cruz.

inscripção no registro de policia ilas mulheres

publicas.
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As disposivões regulamentares com as quaes a prostituía tem de coiifor-

mar-se estão impressas no livrete, que se lhe entrega no momento da inscrip-

Vão. Os considerandos dos diversos processos verbaes, contidos n'este registro,

indicam claramente os motivos que determinam o chefe de policia a ordenar a

inscripcão de uma prostituta. Eis alguns d'estes motivos:

«Inscripção voluntária de uma rapariga de maior edadc, que nunca fora

inscripta em parte alguma, a qual declare não querer procurar n'outra parte os

seus meios de subsistência. Visto o seu livrete de operaria, visto as suas infor-

mações, que nol-a apresentam como prostituta clandestina, ouvida a sua re-

cusa formal a entrar n'uma casa de arrependidas, e o cynismo alteclado com

que recebem os nossos conselhus, altendendo a que ha factos, etc, etc.»

A matricula ou inscrip^.'ão voluntária de uma prostituta já inscripta n'ou-

tras partes e que chega com intenção de continuar o seu oíficio, não precisa de

outros considerandos, senão da verihcação do exercício anterior da prostituição

n'outras capitães. . . «A qual declara não vir a. . ., senão com o tim de exer-

cer o oHicio de prostituta, tal como fez em Paris, Génova, Turim, Genebra,

Nice, Marselha, Tolosa e Pau. Visto o seu passaporte, altendendo a que, surda

a nossos conselhos. . . etc, etc.»

O articulado das inscripções de olficio das raparigas maiores não dillere

do das menores, de que mais abaixo fallaremos. Se succedesse que uma rapa-

riga, cuja matricula de ollicio fosse decidida, recusasse assignar o registro c

acceilar o livrete, ver-se-hia obrigada a isso com o receio de prisão. Este ri-

gor está plenamente juslifieado pelos factos numerosos de prostituição clan-

destina averiguados a seu respeito, pela s\ philis (|ue se lhe encontrou, c einlim

pelo conjuncto de informações lenta e pacientemente recolhidas pelo chefe do

Hareau iles mirurs. Ainda assim, as resistências são de todo excepcionaes, e

nunca téem por motivo a resolução de voltar a uma vida sensata e honesta e,

((uando se manifeílam, é porque a rapariga tem idéa de se subtrahir á obrigação

das visitas sanitárias, ainda mesmo continuando a viver na libertinagem.

A severidade empregada, pois, em casos taes deve ser considerada como

absolutamente necessária, e cousa alguma pôde n'essa severidade assustar ainda

os jurisconsnltos mais zelosos da liberdade dos cidadãos, se tem n'alguma conta

a saúde e a decência publica. No emtanlo, se a rapariga se recusasse abso-

lutamente a assignar, far-se-hia menção da sua negativa, junto do processo

verbal, e passar-se-hia adiante.

Succede ás vezes que uma mulher, citada pela vez primeira a compare-

cer como prostituta clandestina, protesta cora energia contra as informações dos

agentes. N'estes casos, o chefe do Bureau des mwurs, ao interrogal-a pôde fa-

cilmente conhecer, segundo as suas respostas, se é certo que a accusada tenha

meios honrosos de existência, e se não tem hábitos de prostituição, nem in-

tenção de se entregar a ella. Em casos assim, a altitude da accusada, a sua

íirmeza, a indignação, o desespero com que desmente a informação dos agen-

tes, bastam de sobejo para demonstrar (jue estes ullimos foram enganados por

funestas apparencias, c que exorbitaram das suas altribuiçõcs.
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Passando agora á inscripção ou matricula das menores, diz Lecour o se-

guinte:

«Nada mais grave, nada mais pesado e cheio de responsabilidade para

a policia do que a matricula de uma menor. Facilmente se comprehenderá se

se atlender a que é mister que a presença de uma menor n'uma casa de prosti-

tuição tolerada se justifique por averiguações previas, decisivas, para que a

dona da casa possa exemptar-se de facto, se não de direito, á applicação do

artigo 334 do código penal, que tem por objecto castigar a excitação das me-
nores á libertinagem. Uma sentença do Tribunal de Cassation, pronunciada no

mesmo sentido pode resumir-se do seguinte modo: «Ha delicto em favorecera

libertinagem de uma menor, por exemplo: Admittindo-a n'uma casa de tole-

rância, como prostituta, ainda quando um regulamento local tolerasse esta

admissão para as raparigas menores de 21 annos, por isso que um tal regula-

mento não tem o poder de restringir as prohibições do artigo 334 do código

penal. A excepção allegada de que, pelo menos, o culpado poudc de boa fé Jul-

gar-se no direito de usar do beneficio d'este regulamento, não tem logar por

motivos suliicientemente explícitos, quando na sua decisão o juiz do facto attri-

bue os numeroros actos de corrupção de menores reconhecidos a cargo do cul-

pado e de suas praticas fraudolosas, accrescenlando que os decretos munici-

paes nunca podem prevalecer contra a lei.»

Traclava-se de um homem dono de uma casa de tolerância, na qual ha-

viam tido logar vários actos de corrupção de menores. Em definitiva, o artigo

334 do código penal pode ser applicado ás donas de casas toleradas, que dão

alojamento a menores: no emtanfo, as necessidades da pratica e as importan-

tes considerações que dizem respeito á repressão da prostituição fazem com que

não haja questões em taes condições, a não ser que tenha havido como no caso

anteriormente citado incidentes especiaes de corrupção de menores, claramente

averiguados.

Não c raro que uma menor, reclamada pela sua familia que protesta contra

a matricula, e detida frequentemente por delicto de prostituição, se recuse a

voltar ao seu paiz, quando antes de recorrer á matricula de ollicio que excita-

ria a reclamação dos pães se tomou o partido de operar a remessa por appli-

cação da lei de 2 de julho de 18'i2, que permitte allastar da capital os indiví-

duos que carecem de meios de subsistência. No emtanto, esta medida c media-

namente eflicaz, visto que, se é possível fazer condu/.ir uma rapariga á sua

terra pelos gendarmes, não o é o impedil-a do vollar á capital, onde espera ga-

nhar a sua vida na prostiluição.

A lei de 3 de dezembro de 1874, que applica a expulsão do território aos

exirangeiros desprovidos dos meios de subsistência, ollerece á administração o

modo de se desembaraçar das prostitutas clandestinas menores que tenham

vindo das nações visinhas; n'este caso a administração sollicita a intervenção

dos embaixadores dos respectivos paizes, para o ellcito da repatriação. M'algu-

mas cidades o regulamento não admille ollicialmente a inscripção das menores.

Em Lyon, por exemplo: «as menores não são inscriptas nem a pedido seu

nciii de ollicio; só se toleram (jiiandu não ha outro remédio, e submetlem-se
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iis visitas sanitárias como as matriculadas. Em nenhum caso podem ser adinil-

tidas em casas publicas.»

Bom será notar que o registro da matricula não tem por fim senão for-

mar a lista das prostitutas isoladas e submettidas á visita sanitária. A reserva

da policia de Lyon a respeito da matricula das menores c, pois, mais apparente

que real. Efieclivamente, de que serve dizer-se que não se matriculam as me-

nores, desde o momento em ([ue se forma a lista d'aquellds, cuja prostituição

é tolerada com a condição da visita sanitária ?

Esta espécie de escrúpulos de certas administrações locaes, no que diz

respeito á inscripção das menores tornadas perigosas para a moralidade e para

a saúde publica, parecem-nos perfeitamente illogicos. Ou se deve impedir abso-

lutamente a prostituição das menores, e n'esse caso é mister encerrar nas pe-

nitenciarias até á sua maioridade todas as raparigas que se recusam a traba-

lhar, que vivem do commercio do seu corpo e causam os escândalos públicos e

os perigos d'elles resultantes; ou c necessário resignar-se a tolerara prostitui-

ção d'estas raparigas, e n'esse caso é forçoso submeltcl-as a uma vigilância

particular, ou a visitas sanitárias periódicas; quer dizer, prival-as do direito

commum, matriculal-as. Não pode haver meio termo.

As menores, convictas de delictos ou crimes, não são condem nadas pe-

los tribunaes? Assim o exige a protecção social, não obstante a menoridade dos

indivíduos.

A responsabilidade da administração fica sulficicnlemcntc a coberto pelos

documentos do processo, que estabelecem ao mesmo tempo a incorrigível cor-

rupção da menor, e o continuo perigo a que eila expõe a saúde publica.

«No emtanto, diz Jeannel, eis em que deve consistir, em nosso entender,

a acção protectora da administração, pelo que diz respeito às menores:

«A policia deve perseguir com extremo rigor todo o que tenha altentado

contra os costumes, excitando ou facilitando habitualmente a libertinagem, ou a

corrupção dos jovens de um e outro sexo, menores de edade de vinte e um an-

nos, e sobretudo se a prostituição tiver sido excitada, favorecida ou facilitada

por seus pães, mães, tutores, ou outras pessoas encarregadas da sua vigilância.»

[Coditjo l'enal, art. 330.)

A administração da policia está instituída e armada para isto.

A rigorosa applicação d'este artigo diminuirá a prostituição das menores.

No emtanto é preciso convir em que ficará sempre um numero bastante

considerável de raparigas menores de 2! annos, sem domicilio, sem documen-

tos, estrangeiras, negando-se a toda a classe de trabalhos que a policia recolherá

na rua publica, entregando-se ao primeiro que chega, do mesmo modo as en-

contrará sempre nas casas de passes, nos cafés cantantes, nos bailes públicos,

nas tabernas, sempre em procura de um homem novo, surdas aos conselhos,

rebeldes aos castigos, e constantemente infestadas de syphilis.

Que destino se deve dar a essa escoria da sociedade? Encarceral-as até

á sua maioridade ou matriculal-as. Mas o encarceramento é uma pena que não

pôde ser applicada senão pelos tribunaes, c se esses se recusarem a applical-a,

o que se ha de fazer ? Não receiamos alfirmar com Parent-Uuchatelet que a ma-

HisioRiA DA PaosTiTUiçÃo. ToMo lY—Folha 50.
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tricula p ainda a salva-guarda necessária e única da sociedade contra os escân-

dalos e perigos da prosfilui^-ão, exercida n'eslas condi(,'ões por algumas rapari-

gas menores. Um regulamento de 30 vendimiario, anno xii (12 de outubro de

IKOi) ordenava: «que não seria inscripta rapariga alguma sem se averiguar

se era núbil.»

Este regulamento auctorisava implicitamente a matricula na edade de 16

annos pouco mais ou menos.

Em 1823, Delavau, prefeito de policia, ordenava que nunca se proce-

desse em caso algum á matricula de uma rapariga menor de 18 annos. A po-

licia não tardou a demonstrar a necessidade de proceder ás vezes á inscripção

desde a edade de 10 annos, o que foi decidido por Debellcyme em 1828. Em
Paris, de r2:.')50 raparigas inscriptas nos registos da policia, desde o anno de

1816 até ao de 1832, 2:043 haviam-no sido antes de completarem os 18 an-

nos, e 6:27i antes dos 21. No período decennal de 18">7 a 1866, as i:079 ra-

parigas recem-matriculadas em Paris, subdividem-se do seguinte modo: rapa-

rigas ou mulberes de mais de 21 annos, 2:7'i3, ou 67 "o; menores de 21 an-

nos, 1:3.54-, ou 33 " o; sendo o total d'estas matriculas, 4:007. E das 1:3o4 me-

nores, 302 tinham menos de 18 annos e 1 :0"i2 passavam dos 18. Muitos regu-

lamentos locaes admittem, como em Paris, a inscripção das menores incorrigí-

veis, que se entregam á prostituição não tendo outros meios de subsistência e

são um perigo para a saúde publica. As menores, do mesmo modo que as pros-

titutas de mais de 21 annos, são inscriptas ou a pedido seu ou de ollicio. A

administração de policia só se decide a matricular as menores a seu pediílo, de-

pois de um grande numero de provas, e de tomar a este respeito as maiores

precauções.

Eis um exemplo tirado do respectivo registo na folha em que se tracta

de inscrever uma menor a pedido seu :

«... A qual declara entregar-se á prostituição clandestina e não querer

tratar de ganhar a sua vida honradamente;

«Vistas doze inquirições motivadas pela sua máconducta; vista a recusa

de seus pães para se encarregarem d'ella, visto um documento contendo a alia

do hospital dos syphiliticos ; vista a certidão de edade da abaixo mencionada;

vista a auctorisação do prefeito, e reconhecida a inutilidade dos nossos conse-

lhos etc. etc.»

Erafim terminamos pela acta da matricula de oíficio de uma menor, muito

joven ainda.

É curioso vèr até que ponto chega a prudência da policia a este respeito.

Dir-se-hia que prevê as censuras que lhe poderiam fazer, e que prepara minu-

ciosamente a sua justificação:

«... A qual se entrega á mais descarada prostituição, de um anno a

esta parte em... e se dedicava a ella anteriormente em... vistas vinte e cinco

informações baseadas no seu mau comporlamcnio; vista a correspondência do

sub-pnfeito tie . . . ; visto um documento de alta do hospital dos syphiliticos;

vistas as nossas informações ao prefeito com data de . . . e de . . . attendendo

a quatro detenções por actos de libertinagem: attendendo ás numerosas (jueixas
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occasionadas pela libertinagem d'esta rapariga: altendenJo á inutilidade das

advertências feitas a esta desgraçada e a sua mãe, examinada a certidão de

edade da abiixo nomeada ; em presença da auctorisação do prefeito ; etc. etc.

Em Paris, o regulamento da policia dos costumes é constituído por de-

cretos e instrucções governativas, que nunca foram codificadas.

Este calios dá margem a interpretações e apreciações pessoaes, e é um ob-

stáculo insuperável á adopção de um regulamento lypo, applicavel a todas as ci-

dades de França.

Titulo i: Inscripráo: — .lá expusemos alguns dos factos, que dão logar á

matricula das prostitutas clandestinas. Examinemos agora o que o regulamento

diz a este respeito :

«Toda a mulher que se entregar notoriamente á prostituição publica c

reputada uma prostituta, e registada como tal, quer a instancia sua, quer de

ollicio.

A medida do registro consiste na inscripção de cada uma em particular

com os nomes e appellidos da mulher, sua edade, paiz e profissão anterior, e

bem assim os motivos que a determinaram a recorrer á prostituição.

Antes do registro dar-se-lhe-ha conhecimento dos regulamentos relativos

ás prostitutas.

O registro é quasi .sempre voluntário.

Não se procede de oílicio senão com um pequeno numero de mulheres

que, entregando-se manifestamente á libertinagem, tendo já sido muitas vezes

prezas por isto, ou então atacadas de enfermidades contagiosas, reeusam-se

a submetterem-se a medidas, ás quaes é dever da auctoridade sugeital-as, no

interesse da ordem e da hjgiene publica.

Titulo ii;— Alojamenlo das prostituías. As prostitutas que constam do

registro dividem-se em duas classes

:

As isoladas, quer dizer as que téem um domicilio particular, e as pen-

sionistas, denominação que cabe a todas as que vivem em casas de prostituição.

«No momento do registro, devem indicar a classe, que desejam pertencer,

e podem em seguida passar de uma classe a outra, mediante previa auctorisa-

ção de viver na cidade na qualidade de prostitutas isoladas. Esta auctorisação

não pode dar-se a todas as mulheres que a pedem. É uma espécie de favor con-

fiado á prudência do chefe de policia, que o concede ás que conservaram algum

resto de pudor e cujos costumes e modos, relativamente reservados, não moti-

varem reclamações da parte da visinhança.»

Assim, em nossa opinião, o regulamento deveria dizer:

«Uma prostituta inscripta não podo passar á cathegoria de isolada, senão

com auctorisação do chefe de policia.»

«Este funccionario decide também, em rasão de conveniências locaes, do

alojamento que ella deve occupar.»

Titulo iii:— Casas de prostituição — Pensionistas que as occupam. As

mulheres que teem ca.sas publicas chamam-sc '^Mailresses de tnnisnuf: «donas
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de casa», e não podem e^e^ce^ este cargo sem auctorisação da administração, au-

etorisação que não conseguem sem a apresentação por escripto do consenti-

mento do proprietário da casa onde desejarem estabelecer-se, e se forem casa-

das devem lambem apresentar a auctorisação de seu marido.

E obvia a rasão porque estas casas devem estar á maior distancia possi-

vel das egrejas ou dos templos, dos palácios nacionaes, dos monumentos, das

repartições ou estabelecimentos públicos, e sobre tudo das eschoias e collegios.

No interesse da visinbança, deve exigir-se que as janclias das casas de pros-

tiluição tenbam por dentro duas cortinas e por fora tabuiniias ou cadeados. Os

vidros devem também ser foscos.

As donas das casas são responsáveis por todas as desordens que bouvcr,

tanto no interior como no exterior das suas casas, desordens commeltidas pe-

las mulheres que teem em casa, ou pelas que recebem de passagem.

As casas de prostituição originam com frequência as reclamações dos

proprietários visinbos. Tem acontecido o dirigirem-se alguns d'estes á justiça

para obterem o encerramento d'eslas casas ou uma indemnisação por perdas c

damnos. O tribunal de Besançon repelliu um pedido d'esta espécie no anno de

1S.'j;i. Mas o tribunal Conr de Cassation, por sentença de 3 de janeiro do mesmo
anno, annuUou a dos primeiros juizes, e condemnou os proprietários e inquilinos

da referida casa a pagar os damnos e prejuizos que os supplicantes exigiam. Ape-

sar d'esta sentença, o tribunal de primeira instancia do Sena recusou-se a de-

ferir um pedido similbante, por ordem de 25 de abril de 1860.

Eis aqui agora o modelo do livrete que se entrega ás donas de ca.sa de

prostituição.

(MOBELO N.° 54)

Fulana de íal

Rua de

Inseri pta a folhas do protocolo de registro das

donas de casa de prostituição.

Por baixo d'estes dizeres, ha as obrigações geracs a que ficam sujeitas

estas mulheres. São as seguintes:

«As donas de casa de prostituição são obrigadas a fazer registrar, no praso

de 25- horas, nas secretarias da repartição de saúdo, as mulheres que se apre-

sentarem em sua casa para alli viver.

«Ouando uma mulher, inscripta no livro de uma dona de casa, sair do

estabelecimento, esta deve igualmente, no praso de 24 horas, apresentar-se na

mesma repartição para dar conta da sabida. Quando a entrada ou a sabida de

uma mulher se verificar na véspera de um dia feriado, depois do meio

dia, a dona da casa deve fazer a declaração d'isto no dia seguinte, antes do

meio dia.

«As donas das casas devem ter as suas janellas constantemente fechadas,

os vidros foscos e os postigos fechados á chave,

«As que tiverem a faculdade de fazer circular alguma prostituta, ou de

idllíicar alguma creada á porta, não poderão dei\a!-as sahir .senão meia hora
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depois da hora marcada para se começarem a accender os Iam peões da cidade;

em nenhuma estação deve ser antes (h>s 7 da noite, e devem fazel-a recolher

a casa ás I I da noite em todos os tempos.

«Devem velar para que o aspecto das suas pensionistas seja decente, de-

vem impedil-as de provocarem a libertinagem por meio de gestos ou palavras

indecentes ou obscenas, de frequentarem as tabernas, de se embriagarem, de

se demorarem na rua, de formarem alli grupos ou de andarem reunidas.

«Quando no intervallo, de uma visita medica a outra, descobrirem que

a prostituta está atacada de uma enfermidade contagiosa, deverão conduzil-a

immediatamente á repartição de saúde.

«Ficam encarregadas, sem a menor desculpa, de informarem sem demora

o commissario de policia e o chefe de semana da repartição de saúde de todos

os incidentes que se derem dentro ou fora das casas, por causa das suas pen-

sionistas.

«Fica-lbes severamente prohibido receber menores e discípulos de coilc-

gios e escbolas nacionaes, civis ou militares, quando se apresentem com .seus

uniformes.

«Como é terminantemente prohibido cás donas das casas, dos arrabaldes

e bairros distantes, deixar circular as prostitutas pelas ruas, deverão vigiar

para que não se ausentem muito sem motivo plausível.

«As portas da entrada deverão estar constantemente fechadas.

«Não poderão coUocar á janella copos, garrafas, frascos ou outros objec-

tos que possam indicar servirem-se alli bebidas. Esta prohibição é applicavel

ás casas de prostituição de Paris, que tiverem café ou outro estabelecimento do

mesmo género.

«As donas de casa que contravierem estas disposições serão punidas com

a suspensão, ou se lhes retirará definitivamente a licença.»

Eílectivamenle, a suspensão ou a prohibição absoluta são os únicos cas-

tigos que administrativamente se podem impor.

As multas arbitrarias, exigidas pelo chefe da policia, dariam margem a

gravíssimos abusos, ou pelo menos a perigosas imputações.

«O numero das prostitutas que podem habitar nas casas de prostituição

iica subordinado ás exigências da localidade.»

Esta redacção parece-me extremamente vaga. Na pratica o chefe de po-

licia c quem decide, depois do exame do edifício, do numero de prostituías

que uma casa pôde conter.

Parece-nos pois que o artigo deveria ser redigido assim :

«O numero de prostitutas que cada casa pode conter será determinado

pelo chefe de policia, segundo as disposições do local.»

As disposições geraes continuam :

«Em nenhum caso e em estabelecimento algum, poderão duas prostitutas

dormir no mesmo leito.

«A mãe e a filha, ou duas irmãs menores, ou duas irmãs uma das quaes

não tiver attingido a maioridade, não podem exercer o oílicio de prostituta na

mesma casa, ou debaixo do mesmo tecto, se forem prostitutas isoladas.
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«Fm caso algum também as prostitutas inscriptas que vivem n'uma casa

pul>lica ou n'um quarto alugado poderão lial)itar com um concubinario.

«Fica proliibido ás donas de casas publicas e ás prostitutas inscriptas

conservarem em sua casa seus filhos ou filhas de mais de 4 annos de edade.

Titulo iv:

—

Prostitutas isoiadas— Obrigações e prohibições impostas.—
Visitas bimensaes.— Visitas gratuitas. — Tarefa e pagamento das visitas sa-

nitárias: — As prostitutas isoladas, ás quaes se costuma dar o nome de pros-

titutas de livrete, recebem um cujo modelo vamos apresentar. Consta de anverso

e reverso.

O anverso menciona os nomes e appellidos da prostituta, a sua morada,

o numero da sua inscripção, os nisíos das visitas bimensaes e os seus resul-

tados favoráveis ou desfavoráveis, que se mencionam d'este modo : enfermi-

dade, com um K ; saúde com um .S.

O reverso contém as obrigações e prohibições impostas ás mulheres pu-

blicas. Eis o modelo:
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«São obrigadas a apresentar o seu livrete, quando ili'o pedirem os nossos

agentes e outras empregadas da prefeitura.

«Não llies é premittido provocar á libertinagem durante o dia. Não pode-

rão vaguear pela rua até meia bora depois da marcada para aecender os can-

diciros, e em nenbuma estação antes das 7. .is 1 1 deverão voltar ás suas

casas.

«Devem usar um trajo simples e decente, que não attraia os olbares tanto

pela sua riqueza, como pelas cores brilhantes, como pela exageração das modas.

Proliibe-se-llie também fallar aos homens que forem acompanhados por mulhe-

res ou creanças, ou dirigir a quem quer que seja provocações em voz alta ou

com escandalosa indecencia.

«Mão podem a qualquer bora e sobre qualquer pretexto appareccr ás ja-

neiías, as quaes devem estar constantemente fechadas e cobertas com percianas

ou cortinas.

«Não podem porém estacionar nas ruas publicas, formar grupos e circu-

lar reunidas, ire vir n'este espaço limitado, e fazer-se seguir ou acompanhar por

homens.

«Fica-lhes egualmente prohibido o transito nas cercanias dos templos,

nas passagens cobertas, nos houlevards desde a rua Montmartre até á Magda-

lena, nos jardins e arredores da Palais-Royal, nos das Tulherias, Luxemburgo

jardim das Plantas egualmente pelos Campos Elyseos, Esplanada dos Inválidos,

antigos houlevards exteriores, pontes, cães e em gorai nas ruas e logares deser-

tos e obscuros.

«Fica-lhes egualmente prohibido frequentar os estabelecimentos públi-

cos ou casas particulares, onde se possa favorecer clandestinamente a prostitui-

ção as mezas redondas das estalagens, o domiciiiarem-se em casas particulares,

onde houver um collegio, e finalmente exercerem o seu oliicio fora do bairro cm

que habitarem.

«Também lhes é prohibido partilharem do seu alojamento com um eon-

cubinario ou com outra mulher, ou habitarem n'uni quarto mobilado sem a com-

petente auctorisação.

«As prostitutas absterse-bão, ipiando estiverem no seu domicilio de tudo

quanto possa dar logar ás queixas dos visinhos ou dos traseuntes.

«As que contraviorem as disposições precedentes, as que derem falsas in-

dicações de morada ou de nome, incorrerão em castigos proporcionados á gra-

vidade do caso».

Tal é o modelo dos livretes.

As prostitutas, obrigadas a receber a visita sanitária, devem pagar as suas

despczas? Não fatiaremos da contribuição que pagam as proxenetas e as pros-

titutas, d'esse imposto immoral e odioso (]ue furna o governo cúmplice da pros-

tituição pela recepção de uma parte dos seus bcnericios, d'esse imposto mons-

truoso (|ue torna as proxenetas e as prostitutas devedoras do estado e as obriga

a desempenhar o seu otlicio, |)ara poderem pagar a tempo, d'essa aberração lis-
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cal, condemnada por todos os talentos, e que enche de cólera os corações hon-

rados. Infelizmente existe ainda nalguns pontos; cremos, porém, que em hrevc

será universalmente aholida.

Vejamos agora, se é justo exigir da parte das prostitutas o pagamento

das visitas sanitárias, que são ohrigadas a sollrer no interesse da saúde publica.

Parece- nos que, posta a questão n'estes termos, não deve restar a menor

duvida. A visita é obrigatória sob pena de prisão. Exigir, pois, o pagamento,

sob egual pena das mesmas desgraçadas que a soUrem, é uma exacção, ou um

imposto forçado.

As prostitutas acbam-sc á niercè da administração. Merecem o desprezo,

é verdade, mas pela sua parte os poderes públicos deveriam seguir com ellas

o ideal da probidade e da justiça, pondo de lado a immoralidade e a abjecção

de que são verdadeiramente culpadas.

As prostitutas isoladas actualmente em numero de 5:(5.")0 na capital da

França, são visitadas de I'> em Io dias na repartição de saúde, situada na pre-

feitura de policia, no centro de Paris. As pensionistas, em numero de 2:01)0,

são visitadas nos domicílios.

Devemos prevenir o leitor de que todos estes algarismos e informações se

referem a um período muito anterior á actualidade. No estado actual, a prostituição

da grande capital franceza apresenta números muito mais consideráveis.

Reportamo-nos, porém, ao original de Peraloner, baseado em cálculos e

documentos de Io a 20 annos a esta parte.

Como dissemos, na perfeitura de policia são visitadas duas vezes por mez

as prostitutas isoladas e além d'isso todas as inscriptas e detidas por contra-

venções, as que chegam de novo, as que sabem do cárcere ou do hospital, as

que são denunciadas como enfermas, e linalmente as clandestinas detidas pe-

los agentes e inspectores do serviço.

Não existe na repartição de saúde mais de que um gabinete para todas

as visitas.

Este gabinete communica por uma parte com a sala de espera, onde as

prostitutas estão reunidas, sob a vigilância de um agente, e por outro, por uma

porta sempre aberta, com um gabinete, onde os médicos teem os seus regis-

tros.

O gabinete de visita está mobilado com uma meza apropriada em forma

de leito, e tem como accessorios uma tábua revestida de uma lamina de esta-

nho da altura de um metro, collocada diante da janella, e sobre a qual se en-

contram á mão os instrumentos necessários, a saber: siieculuin, pinças, son-

das, azeite, algodão, toalhas, e embaixo ura lavatório.

As mulheres' depois de entrarem uma após outra no gabinete destinado

á visita, sabem pelo escriptorio, onde um medico está encarregado de fazer a

lista nominal das visitadas e inscrever os diagnósticos das enfermidades.

Estes diagnósticos são-lhe diclados em voz alta, no momento em (|ue a

mulher sae do gabinete. Além d'isso, dá a cada enferma um bilhetinho em pa-

pel branco, do qual a(|ui damos o inodello:

HlSTOBIA DA PHOBTITUIÇÃO. ToMO IT—FoLHA &7.
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PREFEITURA DE POLÍCIA

Dia f/e f/e 187

t." DIVISÃO

2." REPARTIÇÃO ^ chamada

3.' SECÇÃO que vive

REPARTIÇÃO DE SAÚDE f^j y/SHacla, c ocha-se afectada de

PROSTITUTAS ISOLADAS

O medico de serviço,

Todas as prostituías encontradas enCernias são detidas n'uma sala espe-

cial até ao fim da sessão; depois são levadas a Saint-Lazare em carroagcns fe-

cliadas, análogas ás que servem para o transporte dos presos.

A visita das prostitutas clandestinas, presas diariamente pelos inspectores,

é reservada ao medico era chefe, e verifica-se de manhã á hora por elle mesmo

determinada, no gabinete commum. Emquanto dura esla visita, sempre haslaiite

curta, atlenío o numero limitado de mulheres d'csla ealhegoria, o ou G por dia,

interrompe-se momentaneamente a visita das isoladas.

Proeede-sc com as clandeslinas encontradas doentes, da mesma maneira,

que acabamos de explicar para com as isoladas. Em summa, os médicos hão-

de visitar era duas semanas ou, abstrahindo dos domingos, em 12 dias, 2:650

prostitutas isoladas, reduzidas a 2:000 por ausência justificada (enfermidades,

prisão ou por desapparições) e elevadas a 2:()00 pelas visitas supplementares,

(chegadas, partidas, sabidas dos hospiiaes). Isto faz 210 visitas por dia, e sendo

as sessões de 4 horas e meia, 43 visitas por hora. Mas desgraçadamente, como

cilas podem escolher na quinzena o dia que mais lhe convenha, este serviço

torna-se muito irregular. Durante os priraeiros dias, aprescntam-se muito |iou-

cas, mas nos dois ou três últimos aggiomeram-se em tão grande numero, que

é diiticillimo aos médicos empregar em cada visita toda a attenção e todo o

cuidado necessário.

Não havia passado desapercebida esta observação ao antigo chefe de po-

licia, Carticr

:

«Os homens competentes, diz elle, duvidam que em rasão do grande nu-

mero de mulheres visitadas durante um dia, tenham os médicos o tempo ma-

terial necessário para fazerem cm cada uma d'ellas um exame serio. . . O nu-

mero dos médicos é insuíTiciente, para satisfazer ás necessidades do serviço;

tal como elle hoje existe, seria mister duplicar ou triplicar o serviço medico.»

Quando uma prostituta isolada se eincontra na impossibilidade de se dirigir

á repartição de saúde por causa de uma enfermidade commum, deve avisar por

cseripto o chefe da sessão dos costumes, o qual depois de ter feito constar pre-

viamente por meio dos agentes a presenç/i da rapariga no seu domicilio, informa

o medico em chefe, a lira de que o mivilico da circumscripção se dirija a casa

da ilocntc, para veiilicar se ella está na impnssibilidade de ir á repartição, e se-

não tem doença venérea ou outra ([uabiuer contagiosa.



DA PROSTITUIÇÃO {'')]

Visitas sanitárias nas casas de prosliluição:—As I3') casas de prosli-

Uiigão (Paris, lil; arrabaldos ; li) approximadamente, contém 2:000 pros-

tituías, divididas do seguinte modo: Paris, em 12 circumscripções, arra-

baldes em 3 quasi eguaes. Cada circumscripção é confiada a ura medico, en-

carregado de fazer cada semana todas as visitas sanitárias nas casas de pros-

tituição. Afim de obviar a todos os inconvenientes possiveis, que costumam ro-

dear um medico, taes como: seducção, indulgência, negligencia, o regulamento

prescreve uma mudança trimestral, de maneira que um mesmo medico apenas é

encarregado da mesma circumscripção durante 3 mezes.

Em cada casa deve haver uma chaise-lnngue ou cama de visita, e uma
serie de instrumentos appropriados, entre elles o speculum. O medico determina

por si próprio os dias e as horas das suas visitas, ás quaes procede sem assis-

tência de nenhum inspector de policia, dirigindo todos os dias á repartição dos

costumes um relatório circumstanciado das suas visitas.

As raparigas designadas n'estcs relatórios devem ser levadas á repartição

de saúde pelas donas das casas á hora marcada, para depois serem conduzidas

a Sain-Lazare com as isoladas c as clandestinas encontradas doentes no mes-

mo dia.

As donas de casa, que intentem desobedecer á ordem do medico, e sub-

trahir as pensionistas enfermas á detenção, não as levando á repartição de saúde,

serão castigadas com prisão temporária, e no caso de reincidência definitiva,

mandar-se-lhes-ba fechar a casa. No emtanto, esta espécie de infracções é

extremamente rara.

No gabinete da repartição de saúde, a pensionista encontrada doente, é

revistada por um medico, segundo o relatório do visitador na respectiva folha,

e passa-se a seu respeito com direcção ao chefe de repartição um boletim in-

dividual do modelo que já acima appresentamos, dilíerindo somente na còr do

papel, e com a designação:

Jiapariíjas de casas publicas.

As visitas sanitárias das prostitutas levadas a effeito nas casas de tole-

rância tem muitos inconvenientes a nosso ver, taes são :

1 .° Quanto aos médicos. Ou as ditas visitas são feitas em presença dos

agentes de policia, e por assim dizer com o seu concurso, e n'esse caso com-

promettem o caracter do medico, cujo papel não se distingue sulíicienteinentc

do da policia; ou então se eITectuam, como boje succede em Paris, sem a pre-

sença dos agentes, e em tal caso o medico assume necessariamente uma parte

das funções da policia, porque é elle quem dá conta das ausências, das infra-

cções, das resistências, e quem communica ás matronas a ordem de levar á

repartição de saúde as prostitutas por elle designadas.

Não deve ser repugnante no mais alto grau para um medico, o ter que

apresentar-se só nas casas mais degradantes, para submetter ás visitas sanitá-

rias as prostitutas de baixa ralé? Estas visitas serão sempre levadas a elVeito

com toda a attenção que é para desejar? E por outra parte, não será perigoso para

elle o .achar-se exposto ás seducções das mais babeis proxenetas, ou das pros-

titutas, nos sumptuosos bordeis ^^
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2." Em (luanlo ás visitas propriamente diías: Não é possível que ellas

sejam ellecluadas tão commodamente, e por conseguinte com tanta segurança,

nas casas de prostituição, como n'um gabinete com muitas luzes, especialmente

mobilado e disposto para esse lim.

Assim opina Carlier; «Os homens competentes, diz elle, perguntam a si

próprios se as visitas feitas nas casas de tolerância apresentam tantas garantias,

como as que são feitas na repartição de saúde.»

Os boletins individuaes, brancos para as prostitutas isoladas, còr de roza

para as pensionistas, são as informações enviadas pela repartição medica á re-

partição publica. A folha individual, de que logo daremos copia, é destinada a

formar um reportório por ordem alphabetica de todas as prostitutas inscriptas

ou matriculadas.

A data das visitas soffridas pelas isoladas annota-se durante a sessão. É

um dos médicos que faz este serviço, emquanío que o outro procede á visita.

Quanto ás pensionistas, as suas visitas não são mencionadas porque se consi-

deram como imprescindíveis. Somente se toma nota das mudanças, a saber: as

entradas no hospital, as sabidas e as desappariçõcs.

Este repertório alphabetico de 5:000 folhas, proximamente, em 12 grossos

volumes com encadernação movei, contendo as folhas individuaes, não só das

prostitutas acíuaes, senão também de todas as que passaram recentemente pelo

serviço da repartição dos costumes, constituo a comprovação dos registros, se-

gundo os quaes a administração se certifica da realidade das visitas

:
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Como se vc, ha em tudo isto um trabalho puramente administrativo de

que se acham encarregados os médicos. Em nosso entender, c um grave defeito

do serviço parisiense. Os médicos não deveriam desempenhar senão funcções

medicas.

A administração submetfe as prostituías ao seu exame, para que elies as

declarem sãs ou contagiosas. O registro das raparigas por nomes, qualidades e

domicilios, a comprovação das visitas, das suas datas ou das faltas, nada d'isfo

é medico, e poderia ser feito muito melhor por meio de escreventes, que de mé-

dicos.

Vamos dar um modelo da remessa das proslilulas enfermas para o hos-

pital de Sainl-I.azare

:
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(IVIotlelo n." i"»!-*)

PR[f[IÍURil Wí POLICIA

1.» DIRECÇÃO -r;x->>^ SAINT-LAZARE
BOLETIIVI estatístico

2." REPARTIÇÃO ^rf.-^-
DAS , .

, , .

„ „^„„i« Pereiro (lo medtco. . .

3 ' S^CCAO
ENFERMIDADES VENÉREAS

RAPARTIÇÃO MEDICA
- Saian."...

^ .timo de IS»...

PROSTITUTA Caman."...
Numero de iiiscriprãn. . .

Nome e appellido da enferma

Eilade annos Prolissão

Terra da sua naturalidade nomieilio

l»ala da remessa Dala da sahida Tempo de estuda im li(is|iil.)

m.VGNOSTico DA KEi>AK-
\ (^aractcr da enfermidade

Tic.Xo DE SAÚDE ' [,oeal . .

.

DiAGSosTico DE SAiNT- { Caracter da enfermidade

LAZARE ( Local . . .

Mercúrio

TiiATAMEXTo
|
Ou iodurcto dc potássio

Outro

OBSERVAÇÕES \

O medico da repartição de saúde,

O medico de Saint-Lazare,
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Oiiando a pmslitula sabe do liospilal, este boletim devolvc-se á reparti-

rão medica acompanbado de outro boletim análogo, passado pelo medieo de

Saint-Lazare, contendo o numero de dias que durou o tratamento e as observa-

ções que se tenbam podido lazer a respeito da rapariga.

A/fecròe.i conlaíjiosas ou não contagiosas :— O encargo dos médicos nas

visitas sanitárias tem sido diversamente interpretado. Alguns auctores preten-

dem que estes médicos não deviam declarar enfermas senão as prostitutas ata-

cadas de airecyOes contagiosas, e que deviam deixar livres para exercerem o

seu otlicio as que encontrassem atacadas de infecções dos órgãos genitaes, ex-

tranbas á sypbilis.

A este respeito tem bavido em assumptos de moralidade medica pbrases

ao mesmo tempo purulentas e sentimentacs.

Quanto a nós, pensamos que os médicos encarregados da visita sanitária,

sem se preoccuparem de modo algum com as questões, essencialmente sujeitas

á controvérsia do contagio e da curabilidade, devem limitar-se a declarar en-

fermas todas as mulberes atacadas de affecções suppurantes dos órgãos geni-

taes, de qualquer Índole que sejam essas allecções. «Os médicos, diz Garin,

devem, sem preoccupações de tbeorias, declarar enferma toda a rapariga ata-

cada de afíccção mucosa, purulenta e suppurante.»

A sociedade de medicina e de cirurgia de Bordéus declara que a questão está

ba rnuilo tempo resolvida n'aquella cidade, no seu mais amplo sentido a favor

(la bygiene, e que não pode deixar de applaudir esta severidade, que é uma
das mais rasoaveis da saúde publica.

Escusamos dizer que a pratica dos médicos da repartição de saúde de

Taris é em tudo conforme a esses princípios de bygiene.

O pessoal medico da repartição de saúde de Paris é composto de Ki mé-

dicos titulares c de 4 supplentes. O serviço é distribuído do seguinte modo:

Um msdieo em cbcfc, encarregado da direcção do serviço e da corres-

pondência com o cbefe da repartição dos costumes e com o cbefe da direcção

que representa o prefeito.

Ouinze médicos titulares tem a seu cargo as visitas semanaes nas casas

de prostituição, comprebendidas na área de Paris. Seis médicos estão diaria-

mente de serviço na repartição para as visitas, tendo sessões de bora e meia

cada uma. Para as visitas nas casas de prostituição, a capital foi dividida em
12 circumscripções eguaes. Um medico está encarregado de fazer as visitas se-

manaes em cada circumscripção, durante um trimestre, de maneira que não

torna a funccionar no mesmo local senão ao cabo de 3 annos.

Os arrabaldes estão divididos em .'5 circumscripções: os médicos encar-

regados das visitas sanitárias nas casas de tolerância das referidas circumscri-

pções, muito distantes do centro, estão dispensados de qualquer outro serviço.

Pessoal da policia:— Os inspectores espcciaes aggregados ao ISureaades

mtrars de Paris, são em numero de 10, sendo 3o para o serviço activo e "l

para;, o serviço interior da repartição. Este numero é verdadeiramente insutli-

cienle (vimo o provam, em primeiro logar a prostituição clandestina tão mal

reprimida, em segundo logar o numero incrível de prostitutas isoladas, que
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conseguem subtrahir-se á visila, c finalmente asypliilis nos hospitacs especiaes,

sempre cheios, e enchendo até os hospitacs ordinários.

Eliminaròes :— Os pedidos de cxempção provisória das visitas sanitárias,

e em seguida a eliminação definitiva são deferidos depois de um pcriodo de

prova de conducta regular, cuja duração é determinada peio ctiefc do Hureaii,

des nitrurs. O matrimonio é um motivo de eliminação immediata. Concedc-se

egualmcnte a eliminação, quando ura homem justificando meios de existência,

declara encarregar-se de prover ás necessidades de uma rapariga inscripta e

tomal-a a seu serviço.

A eliminação concede-se immcdiatamente ás prostitutas inscriptas que se

tornam donas de casa, e eis o motivo d'isto: as donas de casa não se entregam

á sua clientella, ponjue se tal fizessem, em concorrência com as raparigas que

exploram, perderiam a aucloridade que lhes c necessária para dirigir o seu es-

tabelecimento. Por isso a administração não tem o menor interesse em pri-

val-as de um privilegio, que as eleva aos olhos das suas pensionistas, que vem

a ser uma garantia de boa ordem interior e de disciplina.

Itesullados do servira sanilariu em Paris:— Eis, segundo Lecour, o nu-

mero dos enfermos de venéreo admittidos nos hospitacs de Paris em 18(i7 e 1868:

Enfermos receuidos

1867 1 868

Hospital do Meio-Uia

» de Lourcine

Holcl-Dieu

Piedade

Caridade ,

Santo António

Necker

Cochin

Beaujon

Lariboisière

Saint-Louis

Enfants malades

Sainte-Eugéne

Casas de parto

Clinicas

Casa municipal de saúde

Enfants assistes

Enfermaria de Saint-Lazare

Hospital militar do Vai de Grace.

a » » Oros Caillou.

.

» » » San Martin. .

.

D » » Vincennes . .

.

:iii6

1 ():!()

i;!i.

1 1 i

\o2

9í.

21

.')

98

89

'Ó62

3

7

7

IO

7:5

41

1 3o7

7016

3 1
8.')
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i3í militares atacados de sypliilis foram transferidos do Versailles para

os hospilacs de Paris, durante o anuo de 18G8, o que reduz para este anno o

numero dos militares syphiliticos da guarni<,'.ão de Paris a 1572 (1007— 4:i'i.)

«Sem rcceiarmos que nos apodem de e\aggerados, accrescenta o referido

auetor, podemos considerar que a cifra dos syphiliticos admittidos nos hospi-

taes não representa mais de -

^ dos que são tractados nos domicílios pelos

médicos ou que consultam pliarmaceuticos ou empíricos.

«Calculando assim, chefiamos a uma cifra annual de i7:oU0, cifra formi-

dável, para cuja diminuirão a administrarão não tem outros meios senão pro-

curar e vigiar as mullieres designadas como infectadas, e tomar a |)eilo o exa-

cto cumprimento das obrigações sanitárias, impostas ás prostitutas."



Interior do serralho de Dalma-Bachi





CAPITULO XVIII

SUMMARIO

A prostituiçilo DOS diversos paizos do mundo. — A piostituifuo no Oriente. — Mahoraet e a polygamia. — O

senallio. — Os liariMis dos ricos e as licllas escravas seorijianas. —A pioslituição nos caminlios. — As Almeiasifi

Cairo.— As liayaderas da liidia. — Os Cioiinius.— O l.ingani. — As prostitutas de Goiccr.da. —A prostituição na

Cliiua. — Canlàio, a nova Corintijo. — A prostiluição no Japão. — A prostilução entre os nejíros da Africa. — A pros-

tituif.ão no Taiti. — A prostituição na nova Z-landia.— A iirostiluição em londres.— A liberdade do Ijem e a liberdade

do mal. — Numeio de prostitutas, si uundo o doutor Coliiiitioun. — .-V [lolicia e a sua ínt-.-rveução na prostituição. —
As ruas da grande metrópole ingleza, —O West-end. — O doutor llyam. — Edade das prostitutas em Londres.

—

iliiusas da prostituição. — Uma anedocta. — Kecrutanientc da prostituição. — .Modo de vida das prostituías.- Iii-

lluencia da prostituição na saúdo publica. — Influencia da prostituifão na moralidade e na segurança |>ublica.

—

Tentativas de reforma. — A prostituTão nas diversas cidades inglezas. — Liver(iool. — Mancbester. — Edimbiirsío.—

Medidas policiaes na Inglaterra. —Bombaim.

Ikpois de nos lermos occupado largamente da cidade de Paris,

vamos conduzir o leitor a regitles longiquas. n'uma excursão

rapidíssima, que terá apenas por fim fazer-lhe aquilatar melhor

as vantagens que a civilisação concede á espécie humana.

No Oriente, os costumes não sollreram o benéfico influxo

do christianismo ; alli perpetuou-se att!' nossos dias a polygamia, e Mahomet fez

d'ella uma lei. Ainda hoje os mussulmanos teem tantas mulheres quantas podem

alimentar. O Sultão sustenta mais de 2:000 no seu serralho, e nos haréns dos

ricos encontram-se rebanhos de bellas escravas georgianas e circassianas, des-

tinadas ao prazer brutal d'aquelles homens eITeminados.

INCeste capitulo, occupar-nos-hemos um pouco largamente do serralho do

sultão Abdul-Medjid, e de alguns dos mais faustuosos haréns dos turcos opu-

lentos.

Abdui-Medjid, que era bem conhecido pela sua bondade, pela sua gene-

rosidade para com todos, e sobre tudo pela extrema fraqueza que tinha pelas

suas mulheres, a ponto de não lhes poder recusar cousa alguma, preoccupado

sem cessar da sua felicidade, teve um dia um rasgo de magnanimidade, que pinta

bem os sentimentos elevados d'este monarcha, e mostra quanto o seu coração

estava aberto sempre ás grandes dedicações e aos grandes sacrificios, quando

se tractava da felicidade de uma mulher.

O sultão viu um dia em casa de uma grande dama turca, chamada Mis-

sire-cl-Anem, uma escrava de uma belleza extraordinária. O sultão ficou logo

perdidamente enamorado e determinou compral-a para fazer d'ella a sua favo-

rita; mas a senhora d'esta escrava, que amava ternamente a pobre creança, que

tivera por ella cuidados e disvellos de mãe, que a tinha mesmo adoptado, de-
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clarou ao soberano que nunca lh'a cederia, senão com a condição de sua ma-

gestade a tomar por sua legitima esposa. . . É de saber, porém, que na Turquia

se proliibe ao sultão o casar com uma escrava perante a lei; o illustre apaixonado

fica desesperado com esta resposta, e a sua primeira idéa é expulsar do cora-

ção a imagem da bella escrava. Fica muito tempo sem a vòr, contando que a

ausência o curasse do seu amor; a experiência demonstra-llie, porém, que a

ausência é um remédio mediocre, por isso que a imaginação lhe torna mais

bella e mais seduclora ainda a mulher amada. , .

E como o amor não conhece obstáculos, o sultão decide-se a arrostar com

as leis e com os usos. . . e casou com a escrava. Recorreu a todas as maravi-

lhas do luxo oriental para preparar no serralho uns aposentos destinados á nova

sultana; cobre-a de jóias e de diamantes, as roupas e os vestidos d'aquella mu-

lher cusiam-lhe sommas fabulosas, e bem depressa essa escrava obscura tornada

a mulher do sultão, possue equipagens sumptuosas, está rodeada de todos os

requintes d'um luxo inaudito, de todos esses cuidados delicados que um iiomem

verdadeiramente apaixonado costuma ter pela mulher amada, (loisa singular!

A posse, longe de diminuir a paixão de Abdul-Medjid, dá-lhe novos alentos: o

sultão está apaixonado e cada vez mais apaixonado!

Todavia a sua felicidade, não era perfeita porque a bella Ketiras deixa-

va-sc amar, mas não amava. Ao cabo de algum tempo, a indillerença da for-

mosa sultana transformou-se em frieza; de frieza passou a tristeza, empallide-

ceram-lhe as rosas das faces, e com os olhos languidos e amortecidos, a joven

assimilhava-se a ura bcllo lyrio, vergado sobre a haste ao sopro da tempestade.

E quando todas as mulheres do serralho lhe invejavam a felicidade, ella era a

mais de.sgraçada das sultanas!. .

.

Naturalmente a frieza, a indillerença de Ketiras augmentava cada vez

mais o amor do sultão ; acirrava-o a ideia de possuir a mulher sem liie pos-

suir o coração. Em vão redobrava as altenções e os cuidados. . . o pobre ho-

mem não adiantava um passo ! Pelo contrario, cada vez perdia mais terreno!...

Um dia, Abdul-Medjid resolveu conhecer a causa desta indillerença, de

tanta tristeza. . . Havia alli um mysterio, que era mister a todo o custo desco-

brir. Pobre sultão ! antes não quizesse descobrir cousa alguma, porque ha ver-

dades tão terríveis, que chegamos a lamentar não as termos ignorado eterna-

mente.

A bella Ketiras estava também apaixonada, a ponto de perder o repouso e

a saúde, mas não de seu esposo; tinha dado o coração a um brilhante general

que um dia vira a caracolar no seu valente cavallo do deserlo, na comitiva do

sultão. Eis a causa da sua tristeza, porque ella não podia ver o seu amante

senão de longe, no passeio, ou então quando elle vinha no seu kdilõ passear

no Bosphoro, debaixo das janellas do serralho; é o mesmo que dizer, que tam-

bcm o brilhante militar a amava; e o sultão veio a conhecer tudo isto, veio a

saber os pormenores d'aquelle amor platónico.

Que fez o sultão? Os turcos são ciumentos como tigres, maus, vingati-

vos, cruéis, é isto o que todos dizem. Abdul-Medjid, dirá o leitor, mandou

encerrar os dois amantes n'um sacco, que durante a noite foi lançado pelos seus
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eunuchos ás aguas profundas do Bosphoro, ou então mais moderado, mais hu-

mano, exilou I) general e encerrou n'alguma sombria masmorra do serralho a

infiel sultana!... Xão, meus caros amigos, sua magestade não fez nada d'isso,

chorou como um simples mortal a sua ventura desfeita, as suas illusões perdi-

das, e sentiu pela primeira vez na sua vidão ciúme a devorar-llie o coração. .

.

Mas o sultão disse lá comsigo

:

— «Uma vez que eu a amo, e ella não me corresponde por amar outro

homem, nunca será feliz comigo, e eu quero que ella seja feliz... Oh! sim

muito feliz!. . .

»

E impondo silencio ao coração, sollocando o amor próprio revoltado e os

impulsos cruéis do cium?, repudiou essa mulher, deu-lhe um soberbo Vally,

(palácio), comprado expressamente para ella nas margens do Bosphoro, e ao

cabo de trez mezes, coraprehcndendo que a e\-sultana nunca ousaria pedir-lhe

a permissão de casar com outro homem, querendo até evifar-lhe a falta de de-

licadeza de lhe exprimir este desejo, deu-lhe elie próprio ordem para casar com
o general, e deu um novo posto e mais opulentos soldos ao seu feliz rival.

No dia em que se celebrou este casamento, o pequeno numero de felizes

que tiveram a honra de se approximar do sultão, notaram que sua magestade

tinha os olhos vermelhos ... e da primeira vez que a sua carruagem se cruzou

nas alamedas do Bosphoro com a da esposa do general, houve quem notasse

que o sultão empallidecia . .

.

A generala tinha adquirido no palácio hábitos de luxo e de dissipação.

Sem reflectir que os recursos do segundo marido não podiam comparar-se com

os do primeiro, continuou a viver do mesmo modo ,: fez dividas, e bem depressa

uma horda barbara de credores desceu sobre aquelle cazal, ameaçando apo-

derar-se do palácio e da mobília.

Ouando o sultão soube d'esta desgraça, deu imraediatamente ordem para

pagar as dividas, mas a Porta protestou; os ministros disseram-lhe que o or-

çamento estava muito sobrecarregado, que o povo estava descontente, que este

caso iria irrital-o mais, que as dividas attingiam a somma de quatro centos

mil francos.

— «Mas, observou Abdul-Medjid, se eu não pago, tiram-lhe o palácio c a

mobília, e que ha-de ser d'essa pobre Ketíras?. . .»

—«Senhor, chegou a occasião de dar um exemplo salutar! Oueira vossa

magestade exilar o general e sua mulher.»
— «Nunca!...» respondeu o monarcha.

No emtanto, os ministros insistiram de tal modo, deram tão boas rasôes,

que o sultão, de má vontade e a suspirar, assignou a ordem de exilio. . .

No dia seguinte, um vapor lançava ferro diante do palácio do general, o

ajudante de campo do ministério da guerra deu conhecimento aos dois esposos

da ordem imperial que os obrigava a ir para Brousse. Ketiras apressou-se a

metter as jóias e todos os objectos preciosos nas malas e levou-as comsigo. No

dia seguinte, os credores apossaram-se do palácio, em pagamento do dinheiro

que se lhes devia.

Entretanto, o pensamento de que esta mulher que elle tanto amara e que
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amava ainJa, apesar de pertencer a outro, estava no exílio, doente, soffrendo

talvez, a idéa sobre tudo de que ella soflria por causa d'elle, era Insupportavel

ao sultão. Por isso, sem dizer nada aos seus ministros, comprou um segundo

valli, fel-o mobilar com tanto luxo como o primeiro, e mandou um vapor ao to-

gar do desterro do general, para o trazer com sua esposa a Constantinopla. Ape-

nas voltaram, o sultão disse-lbes:

—«Uma vez que os seus credores llie tiraram o palácio, alii teem outro,

faço-lhes presente d'elle! ...»

E nomeou o general membro do conselho de estado.

Entremos agora no serralho de Dalma-Bacchi.

Este serralho, embora communique com o palácio do sultão, forma um

palácio completamente á parte. E uma grande construcvão, com rez do chão e

Irez andares, dando de um lado para um jardim magnifico, cercado de uma ele-

vada muralha, exclusivamente reservada para. as damas, e do outro lado para

o líosphoro.

O sultão tem os seus aposentos fora do serralho, mas n'este edifício ha

lambem algumas divisões que lhe são reservadas, e que se compõem de uma

salia magcstosa e magnificamente adornada, e de varias outras dependências.

K alli que elle recebe a corte no dia de anno bom, nas festas do Bairani,

e nVjutras ainda.

N'esses dias, o sultão sobe ao Ibrono, e as mulheres, que compõem o

liarem, vera desfilar ante elle, segundo a hierarchia a que pertencem.

No tempo em que os sultões eram mais ferozes e menos civilisados, essas

pobres damas eram obrigadas a beijar-lhe o pé. O leitor deve conlessar que

este uso eslava longe da galanteria devida ao bello sexo! Abdul-Medjid era

d'esta mesma opinião, e aboliu esse uso bárbaro. Hoje em dia, uma escrava segura

a extremidade de uma larga banda de seda e ouro enrolada á cintura do sultão,

c as damas do serralho, ao desfilarem perante o monarcha, inclinam-se e beijam

a banda dourada.

Ha no serralho uma bcllissima salla de espectáculo, construida segundo

o modello dos mais elegantes theatros de Paris, e decorada com um luxo inau-

dito. Representam-se alli operas, bailados característicos e comedias. São or-

dinariamente as operas mais em voga em França, os bailados mais alegres c

c as comedias mais divertidas, do alegre c jovial Paris, transplantadas para a

iingua turca, tão sonora e tão expressiva. Os homens são substituídos, c com

muita vantagem, devemos confessar, pelas damas do serralho. Dansarinos, mú-

sicos, cantores e cómicos, tudo isto é escolhido entre as escravas do serralho.

Ha no palácio real jovens escravas, entre as quaes se escolhem as mais

bonitas, e mestres francezes ou italianos vêem dar-lhes lições. Segundo a aptidão

que revelam, umas" aprendem adansar, outras o canto, outras a comedia, limas

desempenham os papeis de mulher, outras o de homem. Os costumes vcem de

Paris, c são exactamente copiados pelos que apparccem nos diversos Ihealros

francezes.

Ha dois géneros de musica, a musica official, como (|uem diz a musi<-a
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mililar com os clillerenlcs instrumentos. As musicas vestem um (U)slumc que

se assimellia bastante ao dos militares turcos, com a dillerença de ser mais

ricamente bordado. E d'estas raparigas que se compõe a orcheslra, urcbeslra

magnifica, devemos confessar. A regente bale o compasso com uma precisiui

e um aprumo admiráveis.

O outro corpo de musicas do palácio é composto de raparigas que tocam

piano, harpa ou violino, e que cantam, fazendo-se acompanhar d'esfes ins-

trumentos. Estas musicas vão aos aposentos das sultanas ou das favoritas, quando

cilas o desejara, e distraem-nas com os seus cantos, com as suas dansas e com

a sua musica.

Escusado é dizer que no tlieatro do serralho não entra nunca homem
algum, além do sultão. Quanto ás mulheres, tem alli entrada todas as que com-

põem o serralho, assim como as sultanas casadas. Algumas vezes fazem-sc con-

vites entre as mulheres dos notáveis da corte, dos ministros, etc, cIc.

A Aanaílar-Anem tem um bello alojamento, e uma bella carroagem para o

seu servi(,-o. Nos dias de festa, durante a quaresma turca, vc-se sahir do ser-

ralho com todo o seu estadão. Leva na carroagem saccos e saccos de dinheiro.

Vae aos logares e aos mercados. Logo que vc um pobre manda parar a carrua-

gem e dá-lbe um punhado de dinheiro. Não ha personagem, por mais elevado

que seja, em Constantinopla, que não se incline respeitosamente diante d'ella,

e que não se julgue tão feliz como lisongeado, se ella o cumprimenta com ama-

bilidade, ou se lhe manda dizer algumas palavras agradáveis por um dos seus

cunuchos. E a Asnadar-Anem que tem a missão delicada de prevenir com um
dia de antecipa^-ão, a mulher ou a favorita que o sultão deseja honrar á noite

visitando-a. Ella desempenha este encargo com a mais extrema delicadeza.

Vae a casa da mulher designada por sua magcstade, como se fosse visital-a, c

diz-lhe:

— «O sultão pediu-me hoje noticias suas. Sua magestade queixa-se de

que a senhora o esquece um pouco, e que nunca lhe manifesta o desejo de o

vèr. Pelo contrario, elle pensa muito na senhora, e se fòr do seu agrado, o

sultão virá amanhã passar a noite comsigo.»

A dama fica advertida, e no dia seguinte adorna-se com os seus mai.s

bellos enfeites para receber seu esposo.

No emtanto algumas vezes amuam-se, se por acaso o sultão lhes excita

o ciúme, fazendo presentes a uma d'ellas, dando-lhe por exemplo uma soberba

equipagem ou uma jóia de subido preço. A dama responde então que sodrc.

que deseja deitar-se cedo, etc; era assim que faziam todas as mulheres de

Addul-Mcdjid, quando o soberano lhes tinha dado ordem de não fazerem mais

dividas, ou quando ellas tinham desejo de ([ualquer objecto de valor. O sultão

não sabia resistir ao seu amuo, e ellas obtinham por este meio tudo quanto que-

riam, tendo d'est'arte todos os caprichos incríveis, que podem e costumam ter

bonitas mulheres ociosas.

As outras escravas estão divididas em grupos, cada um dos quaes tem

um chefe.

Não vá o leitor imaginar que todas as (|uinlientas mulheres do serralho
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vivem juntas. Todas ellas teem o seu aposento separado, segundo a ordem o

e disposição que vamos esboçar.

As seis mulheres e as quatro favoritas teem cada uma d'elias aposentos

completamente separados. Estes aposentos compõem-se de um quarto, um boií-

doir, uma sala de mesa e uma sala de visitas. Teem escravas, carruagens, co-

cheiros, um pessoal emfim particular, e podem deixar de ver as outras mulhe-

res, se assim o quizerem ; mas ordinariamente visilam-se e convidam-se para

jantarem, e para passarem a noite umas em casa das outras. A's vezes ha en-

tre ellas seus dares e tomares, mas a maior parte dos dias estas damas di-

vertem-se muito umas com as outras.

Teem-nos sempre dito que as mulheres turcas são umas pobres escravas,

prisioneiras de um senhor duro e feroz, guardadas por cerbéros vigilantes.

Nada menos exacto, leitor. Em primeiro logar, o que se chama prisão é um
palácio esplendido, onde se reúne tudo quanto pôde agradar a uma mulher

;

em segundo logar, ellas podem sair d'elle. Todas estas damas do serralho sácm

todos os dias, vão ás Aguas-Doces, a Kalender, ou então a fazer compras.

Ouando teem vontade de sair, e teem-na muitas vezes, mandam apromptar

a carruagem aos eunuchos, e partem sem prevenir ninguém, voltando à hora

(|ue querem, indo onde querem, sem que ninguém tenha o direito de lhes fazer

uma observação.

O interior do serralho assimelha-se muito pela ordem e pela hierarchia

das honras de todas estas escravas a um grande ministério; nada lhe falta para

isso, nem mesmo um ministro. Aquclla que assim se pode chamar, é uma ve-

lha escrava, que tem passado por todas as honras, tendo-as desempenhado con-

venientemente, porque é preciso que agrade a toda a gente para ser eleita. Tem
o nome de Asnadar-Ánem. E eila que governa em todas as mulheres do ser-

ralho; é ella que dirige ludo. As mulheres, as próprias favoritas, teem defe-

rências para com ella, consultam-na em todos os assumptos.

Umas são as engommadeiras das damas de serviço, outras, as musicas,

ctc, etc. . . Todas ellas teem alojamentos separados, onde se lhes serve o jan-

tar. As que são simplesmente creadas installam-se em dormitórios, divididos

em vinte e cinco leitos.

As damas de honor das mulheres e das favoritas teem também numero-

sas escravas ás suas ordens, magnificos aposentos, carruagens e cavallos á

sua discrição.

Todos os aposentos de serralho são mobilados com um luxo, que assom-

bra mesmo as pessoas habituadas a ver os melhores palácios da Europa. O
que é, porém, verdadeiramente deslumbrante, são os banhos, que se encon-

tram nos jardins do serralho.

Ha em primeiro logar o banho do sultão. Escusado será dizer que é o

mais bello. .1 tout seignetir, toiU honneur . . . Estes baniios compõe-se de va-

rias peças.

A primeira c um salão, rodeado de divans oriental. É alli que sua ma-

gestade se despe. Enverga em seguida um robe de chambre, e para chegar

gradualmente aos setenta graus de calor da salla de bainho, estcnde-sc sobre
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um divan, onde fuma um ou muitos cachimbos. Passa em seguida a uma se-

gunda salla mais luxuosa. Em volta d'elia, ha tainhem divans de seda bordada

a ouro. Espelhos esplendidos revestem as paredes. Flores bellas e raras, em
profusão. O monarcha demora-se também algum tempo n'esta salla, que em
temperatura é o meio termo entre a primeira salla e a do banho.

Chega finalmente a esta salla, toda de mármore, e com as paredes cober-

tas de espelhos. Em volta d'ella, banheiras de mármore com torneiras de ouro

massiço. Enormes janellas de vidraça deixam ver de inverno lá f(íra nos cam-

pos o gelo e a neve, emquanto que n'esla salla ha setenta graus de calor!

As sallas de binho são construídas em forma de rotunda, e o zimbório é

formado de um único bloco de crystal de rocha. A chuva e a neve, que caem

sobre elle no inverno, fazem apreciar mais ainda a doce temperatura que reina

no interior.

Escusado será dizer que esta salla é decorada de flores e de objectos de

arte, de divans sumptuosos e de magnificos espelhos de Veneza.

O banho para os turcos consiste em ablucções. Não permanecem como

nós uma hora na banheira.

Á sabida, o sultão vae-se demorando nas outras duas sallas, até se habi-

tuar pouco a pouco á temperatura do exterior.

Finalmente o banho não lhe leva menos de trez horas, bem pesadas.

Ha outros banhos ainda, o das mulheres, o das damas de honor e o das

escravas empregadas no serralho. Ordinariamente estas entram no banho aos

grupos de trinta ou quarenta. Dir-se-hia uma nuvem de aves, chilreando doi-

damente, ao ouvir-lhes as gargalhadas frescas e argentinas. Que alegre volume

não Se poderia escrever, contando todas as loucuras que eilas dizem!. ..

.4 maior parte dos auctores de libreltos e bastantes poetas sentimentacs

costumam representar-nos as damas do serralho, como pobres captivas, soiT rendo

com amargura o jugo do captiveiro, sequiosas de liberdade. . . Engano!. . .

'"'"'"'Uma senhora franceza, de uma grande distincção, e de um espirito cul-

tivadissirao, teve occasião de visitar o serralho de Abdul-Medjid, e ficou pro-

fundamente assombrada. Encontrou por toda a parte rostos alegres, physiono-

mias insinuantes e desassombradas. Gargalhadas crystallinas resoavam a cada

momento nos diversos aposentos. Até as próprias sultanas, abandonadas por

seu real esposo, não se mostram muito pesarosas. l)ivertem-se lodos os dias,

fazem musica, dansam, e rodeiam-se de todas as maravilhas, de que a arte e o

luxo poJem dotal-as. Sabem a passeio para ostentarem as suas soberbas equi-

pagens. N'uma palavra, passam alegremente o tempo, e quer-nos parecer que

se as portas do serralho lhes fossem abertas de repente, nem uma S(') se apro-

veitaria da liberdade para bater as azas. . .

' " A este respeito, lenibra-nos uma pequenina historia, que não deixa de

áer bastante curiosa.

Naoura era dama de honor da Pechenijic-Kaden, quer dizer, a quinta mu-

lher do sultão. Sua ama linha-ibe uma grande afleição. Era antes a sua amiga

intima, uma espécie de irmã. Naoura tinha loilelles e jóias, quasi tão bellas

como as de sua ama, e uma carroagem á sua disposição. N'uma palavra, pas-
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sava no. palácio a vida de uma grande dama. Sahia muilas vezes, ou para acom-

panhar sua ama a passeio, ou só, para fazer compras. Um dia a formosa dama

notou que um moço grego, de feições esculpturaes, não parecia insensivei aos

seus encantos, porque Naoura tinha essa belleza atlrahente, que é o condão de

todas as filhas da fria Circassia. O moço grego lançava-lhe ternos olhares, se-

guia-a por toda a parte, vinha dar-lhe apaixonadas serenatas debaixo das ja-

neilas, exprimindo-lhe o seu amor com uma voz sonora e melodiosa.

Naoura tinha vinte annos, a edade em que o coração tem uma necessi-

dade imperiosa de amar. Potado de um caracter romanesco, aquelle esbelto ra-

paz seguia-a por toda a parte, passando as noites no Bosphoro, recostado nas

almofadas do seu kaik, suspirando as canções mais ternas e apaixonadas, cujo

echo chegava aos ouvidos encantados e ao coração commovido da joven escrava.

Ora tudo isto lhe fez alimentar uma paixão violenta pelo seu desconhecido ado-

rador.

Im dia, Naoura apeiou-se da sua carroagem para ir fazer algumas com-

pras a um bazar. Na occasião em que estava examinando diversos objectos, e

emquanto o negociante voltava as costas para servir uma outra fregucza, Naoura

ouviu murmurar aos ouvidos estas palavras ditas n'uma voz tremula:

— «Bella huri, flor da minha vida, mais fresca e seductora que a flor da

romã, amo-te!. . .»

Toda perturbada e vermelha como as cerejas, Naoura voltou-se. Era elle,

o homem amado, que estava alli, ao lado d'ella, roçando o seu lerijié, fingindo

que admirava um panno qualquer. O apaixonado apoderou-se sem ninguém

ver da extremidade dos seus dedos pequeninos e depoz n'elles um beijo furtivo.

A joven empallideceu, apoderou-se d'ella uma emoção nova. O grego, n'esse

momento, cntregou-lhe um pequeno embrulho, e allastou-se vendo que o no-

gociante se approximava.

Naoura nem sabia o que fazia; escondeu o pequeno embrulho debaixo do

seu ferijié, e morria por saber o que elle continha. Comprou ao acaso alguns

objectos de pequena importância, e voltou a toda a pressa para casa.

Aproveitando-se de um instante em que sua ama fazia o kief, correu a

fechar-se no seu quarto. Alli desatou o pequeno embrulho com mão febril, e

viu uma pequena caixa de prata cinzelada, e na tampa duas pombas que se

beijavam amorosamente. A joven encontrou dentro da caixa um bilhetinho,

um cordão de seda do comprimento d'alguns metros, e ao pé de tudo isto uma
redesinha de linho continha simplesmente uma pedra.

Naoura olhava para tudo aquillo com espanto e curiosidade, sem poder

saber o tim de todos aquelles apetrechos. O bilhete não tardou a explicar-lh'o:

eis o que elle continha:

«Desde o primeiro dia cm que te vi, perdi o repouso e o somno; tenho

sempre a tua imagem diante dos olhos. . . amo-te como um louco, e se o meu

amor te fòr indiílerente, senão quizeres acccitar-me como teu noivo, só me

resta morrer, porque a vida sem ti, luz da minha alma, c completamente

impossível. Tu bem o sabes, todas as noites venho collocar-me debaixo das

luas janellas. Alli canto para tu ouvires, horas esquecidas, c por ti que a minha
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VOZ emprega os seus mais apaixonados accentos! Por meio do cordão que le

remetto, poderás, alma da miniia vida, dar-me um anle-gosto do paraizo do

teu Prophelal Escreve-me uma palavra, colloca-a em torno da pedra n'essa

pequenina rede de liniio. Manda-me também do mesmo modo um lenço, impre-

gnado do teu doce perfume, um lenço que lenha tocado os teus lábios

adorados.

«Logo que o bilhete e o lenço estiverem na rede, segura com força a ex-

tremidade do cordão e atira-o para o meu kaik. Um outro pedido: desejava sa-

ber o nome d'aquella a quem amo.

«Naoura leu e releu muitas vezes este bilhete, e beijou-o com transporte.

A noite respondeu ao seu amado, dizendo-lhe que correspondia apaixonada-

mente ao seu amor, e quando ás duas horas da manhã o ouviu cantar suave-

mente debaixo da janella, enrolou o bilhete n'um lenço lindíssimo e melteu

tudo na rede presa á extremidade do cordão. Em seguida, abriu discretamente

a janella, e atirou com mão tremula a mensagem amorosa, que foi cahir no

kaik aos pés do seu amante. Da janella viu-o á luz da lua beijar com trans-

porte o bilhete e o lenço, e melter um outro bilhete em logar d'aquelle que

acabava de tirar. Naoura enrolou o cordão em volta do braço, e d'ahi a pouco

a redesinha voltava-lhes ás mãos.

O segundo bilhete era tão incandescente como o primeiro.

Durante dois mezes, os nossos apaixonados escreviam-se regularmente

quasi todos os dias.

Õuando Naoura sahia, eslava certa de encontrar o seu namorado; n'essa

occasião os dois jovens trocavam mil olhares ternos, alguns centos de beijos e

muitos ramos de flores.

No emtanlo a joven escrava desde o começo do seu amor transformara-se

completamente. Uma doce melancbolia substituirá os ímpetos de alegria franca

que sempre a caracterisaram. Eslava pensativa e triste no meio das alegres risa-

das das suas companheiras. A sua senhora pergunlava-lhe muitas vezes a causa

d'aquella tristesa, uma lagrima vinha então tremer nas pálpebras de Naoura,

e a escrava beijando a mão da sultana, jurava-lhe que era feliz, muito feliz!

Um dia, o moço grego dirigiu a Naoura uma carta concebida nos seguin-

tes termos:

«Amo-te Naoura, amo-te mais que a vidai Sem ti de que me serve viver?

Se o teu amor é egual ao meu, comprchenderás, luz da minha vida, quanto sof-

fro por não te poder ver senão de longe. Sou grego, e tu mussulmana, não pode-

mos esperar casar perante a lei, mas juro-te na presença de Deus, que serás

minha mulher para toda a vida. Vem, dei\a o serralho, vamos esconder a

nossa felicidade na minha palria.

«Hoje mesmo ás duas horas da noute estarei no meu kaik á tua espera;

tudo estará prompto para a nossa fuga. Procura um meio qualquer de desceres,

sem que te vejam, aos aposentos do rez-do-chão; d'alli facilmente poderás em-

barcar no meu kaik. Senão accederes a isto, nunca mais me tornarás a vér.»

Este bilhete perturbou muito a dama de honor.

A razão, a aíleição que tinha á sua senhora, tão boa para ella, luctaram
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com aquolle amor: mas o amor ganhou vicloria como sempre. N'ossa noite cila

escreveu um bilhelinlio á sultana, em que llie dizia:

«Miiiiia querida e boa senliora, perdoe a Naoura, seapobresinha fugiu para

bem longe de si, apesar da profunda gralidiío que devia ler e Icm para com

tanta bondade como a sua; mas o amor apoderou-se d'ella, e Naoura parte com

aquelle que a soube vencer. A saudade da sua boa senhora seguil-a-lia sempre

seja para onde fòr que vá, e Naoura pedirá sem descanço ao grande Propheta

que faça bem feliz a sua querida sultana!»

Sem fazer ruido algum, durante o somno da altiivjié, Naoura entrou no

quarto da sultana e coilocou este pequeno bilhete junto do leito; e ao sahirde-

poz um beijo e uma lagrima n'aqueila mão branca c afilada, que destacava n'uma

onda de seda e de cambraia. Desceu pó ante pé, até uma sala que dava para o

Busphoro. O amante estava alii, cila saltou pela janella, ligeira como uma ga-

zella e tremula e assustada como uma pomba perdida. O grego recebeu-a nos

braços e levou-a a casa de uma parenta, onde lhe fez vestir um fato de mulher

grega, e d'ahi a pouco partiam para a pe(|uena cidade de Cira, na Grécia.

Alli, em logar do bcllo aposento que tinha no palácio, encontrou um

modesto quarto e uma pequena casa alugada pelo seu amante. Em logar dos

ricos vestidos que ella usava no serralho, teve modestos vestidos; o amor afor-

moséa tudo, e por isso tudo lhe parecia bem. Foram felizes durante um anno.

Bázia eslava apaixonado, e ella tambcni; mas entre outros defeitos o nosso

grego era preguiçoso como o diabo, não fazia outra cousa senão comer a pequena

herança de seu pae, e tão pequena era cila, que foi bem depressa absorvida pe-

las despezas da casa... Então o mal-eslar, as privações, a miséria emfim com

todo o seu cortejo de desalentos c de tristezas, veio installar-se cruelmente n'a-,

quelle ninho dos dois amantes.

Dizia-se antigamente, no tempo dos bons amores lyricos e ideaes: «O teu

amor e uma cabana!» Mas se n'essa cabana não houver sequer o pão de cada

dia! O amor 6 uma bella flor, de perfume suave, de cores alegres e risonhas.

Para desabrochar, essa flor tem necessidade de uma atmosphera tranquilla,

confortável, feliz.

A miséria com as suas tristes consequências de pouco tempo precisa

para a fazer pender na haste murcha e desfeita, morta emfim. Vão faltar

d'amor áquelle que tem o estômago mortificado pela fome, que lhe faz andara

cabeça ás voltas, que lhe produz penosas sensações. . . Esse homem responderá:

— Bifteckl Por isso em casa dos nossos dois namorados, ás doces palavras

d'amor que a principio trocavam entre si a cada instante, á embriaguez inces-

sante da sua paixão, succedeu uma preocupação sombria: se fallavam, era para

descobrirem um meio de ganhar dinheiro! f.hegou um dia em que Naoura não

poude deixar de n)urmurar:

— «Ah! Se eu não tivesse deixado o serralho, (]ue bem estaria agora ao pé da

minha senhora! E irum bcllo quarto, em quanto que este!. . .»

Ea escrava deitou um olhar de tristeza áquelle miserável quarto sem mobília.

— «E bellos vestidos! E quinhentas piastras por mez para os meus alfine-

tes!. . . E aqui?l. . . Nem uma piastra para comprar pão!. . .

»
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No emlanto, Bazia murmurava lambem:
•— «Ah! Se eu não me tivesse estupidamente namorado d'esta escrava,

senão lhe tivesse sacrificado o meu futuro, teria casado como meu tio desejava,

com a bella Leocadia, possuidora de um soberbo dole! Estaria agora rico, em
quanto que. . .

»

E Bazia apalpava com tristeza o seu porte-monnaie vazio.

Se os nossos dois namorados não communicavam um ao oulro as suas

reflexões, nem por isso eilas deixaram de lhes azedar o caracter. Dentro em
pouco, palavras ásperas e censuras vieram substituir as phrases de amor. .

.

Finalmente, um dia Bazia partiu, dizendo a Naojra:

:— «Vou a casa de uma velha parenta pcdir-ihe algum dinheiro, para ver

se posso montar um pequeno estabelecimento».

As despedidas não foram muito senlimenlaes. A questão principal para

elies era sabiT se teriam pão no dia seguinte.

O moço grego pediu algumas piastras emprestadas a um visinho para

fazer a viagem.

Naoura ficou porfanto na maior miséria.

Uma pobre velha que vivia do officio de engommadeira, apiedou- se d'ella,

e auxiliou-a em quanto os seus recursos liro permiltiam. No emtanto como o

amante não voltava, e nem sequer lhe dava noticias suas, a rapariga não quiz

abusar por mais tempo da bondade da engommadeira. A velha propoz-lbe então

tomal-a como ajudante, e eis a bella dama de honor que tinha no palácio car-

ruagens, cocheiros, crcados ás suas ordens, vestidos e jóias soberbas, feita

engommadeira. Vestida com um trapo de lã preta, envelhecida, crestada por

aquella dura vida, ninguém teria reconhecido na pobre engommadeira de Cira

a briliiante Naoura d'outr'ora.

Esta faina, esta vida laboriosa a que não estava acostumada, prejudicou-

Ihe a saúde.

;

; Ao cabo de seis mezes, estava doente, triste e desanimada. Bazia nem
uma única vez lhe tinha dado noticias. Enião Naoura resolveu escrever a um
homem de Cira, que em tempo conhecera, e que vivia na cidade do Pireu, para

onde o seu amante lhe dissera que ia. Queria saber a todo o custo o que fora

feito d'elle. Aquclle homem respondeu-lhe que Bazia vivia em casa de uma
parenta, que acabava de se casar, e que estava feliz e na opulência.

Esta noticia indignou a ainda mais que a entristeceu. Como se pode amar

um homem que perdeu o direito á estima? E podia ella estimar aquelle que a

tinha seduzido, que a tinha raptado do serralho, que lhe tinha jurado conside-

rai- a sua mulher por toda a vida perante Deus, visto a lei não poder unil-os

por ella ser mussulmana e elle chrislão, que a tinha trazido para longe da pá-

tria, e que ao cabo de dezoito mczes a abandonava cobardemente e a deixava

na miséria? Naoura não sentia por esse homem senão um profundo desprezo.

Mas a sua posição era terrível! Que seria d'ella, só, abandonada? Nem
sequer se sentia com forças para continuar o seu triste olficio . . N'cssa oc-

casião, lembrou-se do seu soberano, o sultão Abdul-Medjid, e disse comsigo :

— «Elle c bom e generoso; se eu fòr lançar-me a seus pés, perdoar-me-ha
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a minha culpa, e dpixar-me-lia entrar no serralho, ainda que não seja senão

na qualidade de simples escrava de serviço!»

Alentada por este pensamento, disse adeus á sua velha amiga, a engom-

madeira, promettendo-ihe que se tivesse a fortuna de tornar a ser admittida no

serralho lhe mandaria todos os mezes uma somma que a pozesse em estado de

poder viver sem trabalhar. A velha deu-lhe as suas economias para a viagem,

e abraçou-a, dizendo:

—«Adeus, minha filha, Deus te guie e te faça realisar o que desejas, mas

sobre tudo que a lição te sirva! Desconfia de hoje em diante, minha filha, dos

namorados!. . . São todos uns enganadores e uns marotos.»

Tendo chegado a Constantinopla, tomou um kailc e dirigiu-se ao palácio

com o seu miserável vestido preto todo roto e despedaçado. Pediu para ser re-

cebida pela sua antiga senhora... que também nunca se esquecera d'ella. A

sultana reccbeu-a logo, mas ao ver os seus miseráveis trajos e a mudança que

os desgostos tinham produzido n'ella, soltou uma exclamação de surpreza.

Naoura lançou-se-lhe aos pés a chorar.

A sultana fel-a erguer e perguntou-lhe afectuosamente o que fora feito

d'ella, depois que sahira do palácio, e como poderá chegar áquelle grau de mi-

séria.

A escrava contou-lhe então a sua vida com Bazia, e como elle a abando-

nara, deixando-a na maior miséria. Disse-lhe que todo o seu desejo seria poder

VfT o sultão, para lhe supplicar a graça de voltar para o serralho, ainda que

não fosse senão como escrava de serviço.

A aUimgit' fallou effectivamente a sua magestade, descrevendo os remor-

sos da rapariga e o triste estado a que fora reduzida.

— «Pois bem, disse Abdul-Mcdjid a sua esposa, que venha ter commigo,

mas primeiro manda-a vestir exactamente como ella andava antes de sabir do

meu palácio. Não quero que ella tenha de corar na minha presença.»

No dia seguinte, Naoura, vestida com um trajo esplendido, foi recebida

pelo sultão, que não lhe fez a menor censura. Disse-lhe com bondade que iria

occupar um aposento em casa da sultana Fatma, sua irmã, que teria o mesmo

posto que tinha antigamente, recebendo quinhentas piastras por mez.

Hoje Naoura occupa ainda esse aposento, que ella p('ide considerar um
palácio, ao pensar na mansarda que habitava em Cira, e aquelles que a vêem

nas Aguas-Doces, na sua bella carruagem, difficilmente reconheceriam n'essa

mulher esplendida a antiga cngommadeira de Cira.

E ella, apesar de ter esquecido as suas desgraças passadas, ainda hoje

se lembra da pobre mulher velha, que tanto auxilio lhe prestou, e manda-lhe

todos os mezes cem piastras das suas economias.

Nos passeios, a bella escrava recebe ainda ternos olhares, mas recebe-os

com um sorriso de desprezo, porque teve a triste experiência do que valem as

promessas dos homens.

A sua historia, que ella tantas vezes conta ás suas companheiras, foi

realmente proveitosa a essas raparigas, porque nenhuma d'ellas até hoje se dei-

xou raptar.
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Fallemos agora dos maridos das sultanas.

Quando uma das suas filhas chega á edade de casar, o sultão procura

entre os ministros ou dignatarios do palácio aquelle que pode convir-lhe para

^enro. É preciso que tenha o posto de marechal, mas quando sua magestade se

digna pòr os olhos n'um mancebo que lhe convém pelo seu caracter, e pelas suas

qualidades, eleva-o a este posto sem seguir a hierarchia. Assim o dt fundo sultão,

de um chefe de esquadrão sem fortuna e apenas com desanovc annos de edade,

fez subitamente ura marechal, dando-lhe em casamento sua lilha, a viuva do li-

Iho do famoso Rechid-Pachá. Não será isto um verdadeiro conto das íUí7 e unm

ISoiles K . . Vejam este rapaz, hontem simples chefe de esquadrão, sem fortuna

nem futuro, hoje elevado ao posto de marechal, esposo de uma sultana, tendo

um palácio magnifico, equipagens soberbas ao seu serviço, sessenta mil pias-

tras por mez, apenas para os seus divertimentos, porque o sultão prove a todas

as despesas das casas de suas filhas!

Antes de escolher um genro, o sultão consulta de ordinário, directa ou

indirectamente, o gosto de suas filhas. Não se pode dizer que lhes consulta o

coração, porque ás vezes ellas apenas conhecem de reputação e de vista aquelle

que se lhes destina, e o coração não falia tão facilmente.

Algumas vezes impúcm-lhcs um marido, mas isto é raro; os sultões são

pães ternos e dedicados, como todos os turcos em geral ; ha entre cllcs um
grande desenvolvimento de amor paternal. Teem sobretudo por suas filhas um
grande carinho. Preoccupam-se muito da sua felicidade, e do seu futuro.

Quando o sultão escolhe um homem qualquer, que está longe de espe-

rar esta fortuna, manda-o chamar, e diz-lhe que se dignou escolhel-o para en-

trar na sua familia, e que vae casar com a sultana Fulana.

O homem inclina-se respeitosamente, beija o pé do soberano e balbucia

algumas phrases para exprimir a sua alegria e a profunda gratidão que sente

pela honra que sua magestade lhe faz. E' esta a declaração ofTicial, porque

muitos d'estes escolhidos não ficam muito satisfeitos, sobretudo se estavam

apaixonados d'alguma outra mulher, porque, desde que casam no serralho,

adeus liberdade, adeus independencial Ficam sendo escravos submissos ás von-

tades e aos caprichos de sua mulher. Ainda assim, não ha exemplo de um só

ter declinado esta honra,

O futuro vae então á Porta, acompanhado do grande camarista, que é por-

tador do haat, ordem imperial. A' sua passagem, a guarda d'lionra apresenta

armas, e a musica militar toca as suas peças mais brilhantes e estrondosas.

O grão Vizir vem esperal-os ao cimo da escadaria. O camarista entrega-

Ihe a ordem imperial, depois de a ter beijado respeitosamente. O Vizir accei-

ta-a, beija-a, e entrega-a ao mustachir, conselheiro ás ordens do grão Vizir.

Vão em seguida para a sala do conselho, onde estão reunidos todos os minis-

tros e no meio do mais profundo silencio, o mustachir procede á leitura do

haat, pelo qual o sultão faz saber á Sublime Porta que toma para genro o vas-

sallo fulano de tal.
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Acabada esla leitura, toda a gente vae cumprimentar o futuro pela sua

felicidade.

Ainda assim, os genros do sultão, feem poucos cortczãos, porque a sua

iniluencia cm seu augusto sogro é quasi nuUa.

Esta ceremonia é considerada como os esponsaes.

O casamento faz-sc quasi do mesmo modo que os outros casamentos dos

altos personagens turcos.

Se o noivo é rico, é elle que faz á sua custa as despczas do enxoval,

mas na maior parte das vezes é o sultão que llie manda o dinheiro necessário para

comprar os seus presentes, que são sempre de uma grande magnificência.

Ycem mettidos n'um cofre de prata ou ouro, tendo na tampa um ramo de llò-

res, ou duas pombas feitas de diamantes.

Eis aqui pouco mais ou menos os objectos que costuma conter este

cofre

:

Adereços de brilhantes, colheres, chaleiras, chávenas para café, taças de

ouro e diamantes, diademas, braceletes, anneis de brilhantes, rosários, cintos

de ouro, anneis de diamantes, chailes, estofos riquíssimos, cobertos de borda-

dos, ouro e pérolas finas.

A sultana manda também de presente ao seu futuro, em primeiro logar

um soberbo sabre, adornado de brilhantes, e além d'isto um annel d'uma grande

riqueza. A's vezes, a pedra custa duzentos mil francos. Além d'isto, manda-lhe

também uína abiloadura de brilhantes para o collete, um relógio com cadeia

domada de brilhantes. Devemos dizer que no Oriente o diamante scintilla por

toda a parte, nos tapetes, nas tapeçarias, nos fatos, ele. O turco precisa para

viver d'estas seintillaçõjs, que lhe são tão necessárias como o ar. A sultana

manda-lhe também um rosário de pérolas finas, roupa branca, camisas e

lenços.

Havia um uso que Abdul-Medjid aboliu:

(juando uma sultana se casava, cada ministro era obrigado a oflerecer-

Ihc um presente, ou um dVstes nadas luxuosos, tão queridos das mulheres, ou

então uma jóia magnifica.

A sultana, em compensação mandava-lhe um presente de roupa branca,

obra prima de finura e de bordado.

Hoje as sultanas fazem ainda este presente a cada ministro, mas clles

não lhe mandam nada.

Ouanto ao enxoval que o sultão dá a cada uma das suas filhas, é de

urna magnificência acima de tudo quanto pode imaginar-se.

Uma dama franceza, que esteve durante algum tempo em Constantino-

pla, teve occasião de vèr um vestido destinado á joven sultana^^,. Este ves-

tido devia-lhe servir de segunda loileíle para o dia das suas núpcias, e tinha

custado a bagalella de quatrocentos mil francos. Constava de um bello tecido,

coberto de bordados de ouro, de uma grande elegância de desenho, misturado

com pérolas finas.

INa véspera do dia de casamento, logo de manhã, o enxoval da noiva é

transportado para o palácio (jue o sultão mandou preparar para ella. Ha créa-
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dos encarregados de levar estes objectos, embrulhados em gaze bordado a oiro.

Tudo isto, arranjado artisticamente, é levado á cabeça, descoberto, e o povo

pode adniirar-llie a magnificência. O cofre que contém as jóias vae aberto, e o

grão Vizir é quem o acompanha.

No dia seguinte, a sultana vae durante o dia para a sua nova residência,

com uma pompa magestatica. O cortijo que a acompanha é soberbo.

Eis como a dama IVanceza, a quem nos temos referido, Madame Olympe
Audouard, conta o casamento de uma sultana, a que poude assistir em Cons-

tantinopla:

«Vi a sultana S. . ., esposa de A. . . Pachá, na occasião em que ia para

o seu palácio. Senti-me deslumbrada de todo aquelle ceremonial desenvolvido.

A carroagem de gala em que ia a sultana tinha sido feita em França, e cus-

tara cento e oitenta mil francos. A noiva levava um vestido azul celeste, de

setim, bordado de pérolas finas, e scintillante de diamantes. Um grande veu

formado de fios de oiro, cobria-a quasi completamente. Estavam com ella duas

damas de honor, c seguiam-na quatro carroagens de gala, em que iam as damas

da sua casa. Havia ainda outras carroagens com as suas numerosas escravas.

«Eu estava com a esposa de Houssoum-Pachá.

— «Ouero fazel-a assistir, disse-me ella, á primeira entrevista dos dois es-

posos .

»

«O cortejo ia de vagar, por causa da multidão que queria acclamar a

sultana. (]onseguimos passar-lhe adiante, e chegamos mesmo em frente do

palácio, onde mandamos parar a carroagem.

—«Assim que apparecer a frente do cortejo, disse-me a esposa de Hos-

soum-Pachá, verá como o noivo se apresenta ao limiar do palácio.»

«Eflectivamente não tardamos a vel o, e pude observal-o á minha von-

tade. Era um bello "rapaz, um pouco pallido e muito perturbado. . . e franca-

mente comprehendia-se a sua commoção. Ser marido de uma mulher, e nem
sequer a ter visto uma vez que fosse!. . . A impaciência e o receio eram bem

naturaes.

«Emlim, a carroagem da sultana parou á porta do palácio. O marido

saudou-a profundamente, e offereceu-lhe a mão para se apeiar. Juro-lhes que

este feliz ou infeliz marido, como quizerem, estava mais timido que uma ra-

pariga, sabida do convento, que fizesse a sua primeira entrada na sociedade.

Conduziu-a pela mão ao palácio, mas d'ahi a pouco, uns cinco minutos depois,

com grande espanto meu, vi-o sahir.

—«O que?! exclamei eu. Pois elle não fica ao pé de sua mulher?!»

— «Não, minha querida amiga, respondeu-me a esposa de Houssoum-

Pachá, elle volta para casa. A recem-casada vae tomar tranquillamente posse

dos seus aposentos. Esta noite, ás nove horas, terá logar a sua primeira en-

trevista.»

«A nossa carroagem conduziu-nos a casa da minha amiga, que .se

apressou a fazer-me servir fructas, confeitos e bolos. Pedi-lhe então que me

contasse como se passava a entrevista da noite.

«Eis os pormenores que ella teve a ambilidade de me dar:
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«Ás nove horas, a sultana entra n'iima grande sala, sumptuosamente

adornada, onde lhe está preparado um throno. Duas das suas damas de ho-

nor coUocam-se a seu lado. Escusado é dizer que ella se apresenta n'este acto

com uma bella toiklte. l'm grande veu cobre-a completamente. A seus pés,

está um tapete ricamente bordado, coberto de pérolas finas e de diamantes.

«O marido janta em sua casa com alguns parentes e amigos que o

acompanham depois da refeição a fazer oração á mesquita, ceremonia de rigor.

Depois d'isto, dirige-se ao palácio da sultana. Dois eunuchos esperam-no á

porta e introduzem-no na salla magnifica, de que acabámos de fallar. AUi,

adivinhae o que elle faz primeiramente, homens scepticos e pouco religiosos! . .

.

Vae ajoelhar sobre o tapete, e faz devotamente a sua oração. Acabada ella, di-

rige-se a sua mulher, inclina-£e respeitosamente na sua presença, beija-lhe a

naão, e começa por lhe dizer algumas phrazes mais ou menos espirituosas,

segundo os seus recursos intellectuaes, que muitas vezes são annullados por

aquella posição ridícula e embaraçosa. Lembrem-se os leitores de que o pobre

homem não conhece nem as feições nem a voz da mulher, que desde aquelle

momento é sua esposai. . .»

«As damas de honor fazem cabir pouco a pouco o veu que encobre a

desposada, e o noivo vé finalmente o rosto da mulher que lhe destinaram.

Muitas vezes a surpreza é agradável, mas quantas o pobre homem não tem

uma terrível e desanimadora decepção ! . .

.

«Feito isto, as duas damas alfastam-se discretamente, dizendo:

— «Agora não temos que fazer aqui ! . . .»

Façamos como ellas, leitor, não violemos o segredo, cheio de encanto,

desta primeira entrevista!.. .

Digamos alguma coisa também a respeito de posição que o casamento

proporciona aos maridos das sultanas.

Se os turcos podem gabar-se de serem os únicos homens que devem mo-

ral e materialmente estar seguros da fidelidade de suas mulheres, as sultanas

são também as raras privilegiadas do mundo inteiro, que podem estar seguras

de não serem enganadas por seus maridos.

É possível que o leitor tenha n'este momento um sorriso de duvida nos

lábios, ao vér estas linhas, e que diga de si para si

:

— «Ora vamos! Que historia é essa que o auctor pretende contar-nos ?!

Maridos lieis ?! E' impossível !. . .

»

O leitor tem razão, e nós somos inteiramente do seu modo de pensar.

Mas, se os maridos das sultanas são fieis, c porque não podem absolutamente

deixar de o ser. As sultanas teem por lei certas garantias, perante as quaes

todo o desejo de infidelidade se destroe. Ora ouça o leitor o que vamos con-

tar-lhe:

Em primeiro logar, as sultanas teem uma multidão de escravas, bellas e

jovens, mas seus maridos não teem o direito de as vér. l*ara o serviço d'elles

ha sempre escravas velhas e feias.

A polygamia é permitlída na Turquia, mas não aos maridos das filhas
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do sultão, e se por acaso já são casados com uma ou muitas mulheres, no

dia em que vão casar com uma sultana, fica-liies rigorosamente prohibido tor-

nar a ver suas mulheres. Deixam-nas n'uma casa, dão-lhes tudo quanto é

necessário, mas não podem tornar a vel-as. Estas mulheres teem o direito de

se divorciarem, e de tornarem a casar, se assim o quizerem.

Como todos os haréns, os das sultanas são separados dos aposentos do

marido. Este chama-se o selanlik. Um grande salão une os dois aposentos. E'

alli que o marido se conserva quasi sempre, esperando as ordens de sua mu-
lher, porque não tem o direito de entrar nos seus aposentos sem que ella o

mande chamar ; e se á noite a sultana quer divertir-se até ás duas ou três ho-

ras da madrugada, o pobre marido dorme sobre um camapé do dito salão, es-

perando que as portas lhe sejam abertas, porque elle dorme sempre no ha-

rém. Tem de estar dia e noite n'aquelle salão, sempre de atalaia, á espera da

primeira ordem que chegue. Tenha ou não tenha amigos, visitas, esteja só,

apenas o eunucho encarregado de o introduzir na presença de sua mulher ap-

parece, o marido faz uma lemena, saudação turca, que consiste em levar a

mão desde o solo até á cabeça, e apressa-se a obedecer a este chamamento,

ou melhor a esta ordem.

Chegando á presença de sua mulher, conserva-se respeitosamente em pé,

e não se senta sem ser convidado. As sultanas não deixam nunca estabelecer

um pé de familiaridade entre ellas e seus esposos. Fazem-Ihes sentir o melhor

que podem a distancia que ha entre ellas e o homem, favorecido pelo sultão

cora a honra de lh'as dar por esposas.

Se o marido precisa de sahir para ir á Sublime Porta, ou para ver seu

pae e sua mãe, precisa primeiramente da auctorisação de sua esposa, e se se

demorar no conselho, tem de a mandar prevenir. Raras vezes pode jantar em
casa de seu pae ou de um amigo, e isto só com consentimento da sultana. Vae

sempre á rua com uma numerosa comitiva de creados, que teem obrigação de

o vigiar, e que se elle fizesse a menor falta, teriam immenso prazer em pro-

var o seu zelo, vindo contar tudo a sua Alteza, a princeza sua ama e se-

nhora.

Então que pensa agora o leitor d'esta posição excepcional? Poderão ma-

ridos assim enganar as suas mulheres? Ou é impossível, ou pelo menos difB-

cillimo.

Não se imagine também que as sultanas, como simples mortaes, jantam

burguezmente com os seus maridos. Não lhes fazem essa honra. Jantam nos

seus aposentos, ou sós, ou com alguns amigos, que lhes fazem a honra de as

acompanhar. Em compensação, o jantar das sultanas é acompanhado de um
grande ceremonial.

Um momento antes do jantar, uma joven escrava, que não tem outra

missão a desempenhar, vem ajoelhar diante de sua ama, e apresentando-lhe

com uma das mãos um grande vaso de ouro massiço, derrama-lhe com a ou-

tra sobre os dedos agua tépida e perfumada, contida n'um vaso delicado e pri-

moroso, que tem a forma das amphoras antigas, e que é ricamente cinzelado

e ornado de pedras preciosas. Uma outra escrava apresenta-lhe para se Um-
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par um pequenino guardanapo de selim branco, guarnecido de franjas de ouro.

A sultana passa em seguida á salla de jantar.

Eis o modo como se põe a mesa d'aquella opulenta flor do serralho: Es-

tende-se no chão um rico tapete. Sobre este tapete, colloca-se uma mesa, grande

ou pequena, segundo a sultana janta só ou com as damas suas amigas. Na

meza colloca-se um grande prato de prata, coberto de fina musselina branca,

e alli se dispõem as iguarias delicadas.

As escravas conservam -se ao fundo da salla, e fazem musica durante a

refeição. Á sobremeza, se sua senhora assim o quer, as escravas dansarinas

vêem diante d'ella exhibir as suas dansas graciosas.

A sultana senta-se n'um divan, ou recosta-se n'um fauteuil, á europèa.

A cosinha é fora do harém. A escrava cosinheira em chefe é também a

encarregada de pòr o jantar sobre uma bandeja. Envolve este prato n'uma es-

pécie de toalha de musselina branca, ata-a artisticamente, e põe-lhe o sello. A

escrava encarregada de servir á meza deve certifícar-se se este sello está in-

tacto.

Duas escravas conservam-se diante da sultana. Uma tem o prato na palma

da mão sobre um pequeno tapete da Pérsia. A outra, a um signal de sua ama,

tira o prato de que ella não quer servir-se mais. Nunca ha mais de que um
prato sobre a meza.

Duas outras escravas conservam-se detraz da sultana para lhe servirem

a bebida, e mudarem os pratos. O serviço é feito com grande precisão.

A cosinha turca difíere um pouco da nossa. Tem alguns pratos que nós

não conhecemos. Comem muita pastellaria, e fazem-na muito bem feita. Ha

uma grande profusão de doces. Estes doces seriam deliciosos, se fossem me-

nos assucarados.

Na occasião da sobremeza, tira-se o quadrado ou toalha de musselina.

Substitue-se por uma outra toalha virgem, porque o uso não permilte que se

sirva duas vezes n'esta toalha, e n'essa occasião é que se servem os bolos, fru-

ctas e confeitos da sobremeza. Em seguida, a escrava dedicada a este serviço

vem ainda ajoelbar-se diante da sultana, e apresenta-lhe a bacia de lavar as

mãos. Ella toma nas mãos delicadas agua para lavar a bocca.

Acabado isto, a sultana passa a outra salla, onde encontra preparado um
tapete sumptuoso. A sultana ajoelha sobre este tapete. As escravas, segundo a

sua hierarchia e a sua posição, rodeiam-na, e começa-se a oração da tarde. Em
seguida, a sultana dirige-se a um soberbo salão, brilhantemente illuminado.

Alli deita-se sobre um sophá. Uma escrava, especialmente encarregada d'este

delicado serviço, offcrcce-lhe ou um cachimbo ou um cigarro, e a sultana co-

meça a fumar. A escrava, que tem a obrigação de servir o café, vem ofterecer-

lh'o n'uma d'essas pequenas taças, que são verdadeiras obras primas de traba-

lho e de luxo. São cobertas de diamantes e de pérolas finas. As suas damas de

honor fazem-lhe companhia, e segundo o seu capricho, ou manda fazer por ci-

las a leitura de algumas d'essas poesias orientaes, tão doces ao ouvido e tão

poéticas, ou então manda locar pelas suas musicas as árias que prefere.

Vamos dar aqui uma ideia d'es8as poesias deliciosas. São cxtrahidas de
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um livro de Leyla, dama turca, de uma notável illustração, e poetisa verda-

deiramente inspirada

:

RIVALIDADE

«Hoje, para agradar ao meu amado, tornei-me amiga da minlia mais cruel

e mortal inimiga!... da minha rival!... Mas, ao aperlar-llie a mão, senti

uma dôr tão profunda, que o meu pobre coração está ainda dilacerado.

«Oh! minh'alma! foge, foge! deixa este mundo, onde tantos solírimentos

te esperam ! . .

.

«Vi, contemplei o roslo da mulher, que me roubou mais do que a vida,

que me roubou a paz do coração ! . .

.

«Aperlei-lhe a mãol... sim, minh'alma fiz isto!... E para lhe agradar,

a elle, a elle, que, sem piedade pela minha dòr dividiu o seu coração em dois,

sujeitei-me a essa dòr cruel!. .

.

«Oh! minhalma! foge, foge! deiva este mundo, onde tantos soffrimentos

te esperam !. .

.

«Para ir a casa d'ella, d'ella, da minha rival, adornei-me com as rai-

nhas jóias mais bellas. .. Pintei o rosto para occultar a paiiidez das minhas

feições! Não queria que ella se regosijasse de vòr o sulco feito pelas lagrimas

que me fez derramar!. .

.

«Oh ! minh'alma! foge, foge ! dei\a este mundo, onde tantos soffrimentos

te esperam ! . .

.

«Dize-me, oh! meu amado! dize-me, (lôr da minh'alma, felicidade da

minha vida, que motivo te levou, sem piedade pelo ciúme de que me fizeste

conhecer o veneno, e sem compaixão pela minha tristeza, a obrigar-me, a

mim ! . . . a tornar-me sua amiga ?l . . .

«Detestal-a, amaldiçoal-a, era a minha única consolação. E tu julgaste

pequena ainda essa horrível amargurai. . .

«Oh! minh'alma! foge, foge! deixa este mundo, onde tantos soíTrimentos

te esperam ! . . .

»

A UMA DAMA

QUE DEVIA DAR UMA FESTA EM HOlVRA DO SEU AMANTE

«Deixa fallar o mundo, minha querida ! Embriaga-te de vinho e de amor

com o teu gentil amante de cabellos negros, e deixa dizer ao mundo tudo o

que elle quizer dizer!. . .

«Respiraste, dizes tu, n'um sonho o perfume suavíssimo dos seus ca-

bellos negros

!
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«Mulher formosa, amante feliz, esse doce perfume embriagou-te mais

de que o vinho ?!. . .

«Pois bem ! deixa dizer ao mundo tudo o que elle quizer dizer !. .

.

«Uma vez que o teu coração se deixou prender pelos n()S fortíssimos

d'esses cabellos negros, uma vez que o olhar profundo de seus olhos te pene-

trou o coração e t'o queimou, deixa dizer ao mundo tudo o que elle quizer

dizer! . . .

«A tua conducta de certo será considerada criminosa pelo mundo; elle

lançará um véu negro sobre o teu rosto, mas franquilliza-tel... No outro mundo

esse véu sombrio transformar-se-ha em raios deslumbrantes! Deixa, pois, di-

zer ao mundo tudo o que elle quizer dizer!. .

.

«Deus é bom e justo, mulher!... Deus não poderá punir-te do teu

amor, porque foi Elle que te deu esse coração, es.se coração ardente e sensí-

vel. . . foi Elle que permittiu que tu, pobre mulher vencível, encontrasses no

caminho o teu vencedor!. .

.

«Ama, pois, pobre mulher vencida, e deixa dizer ao mundo tudo o que

elle quizer dizer I. . .

»

A FAVORITA DA NOITE

«Esta noite virá o meu amado!. . . Quero rir e beber com elle até de

madrugada! Oh! vou tornar-me bclla . . . quero que elle endoideça . . . quero

que a minha rival derrame lagrimas de sangue!. . . Se ella me tem feito der-

ramar tantas ! . .

.

«Chegou a tua vez também! Has-de sollrcr como eu soBrí!... O teu

coração será devorado pelo fogo do ciurae, e eu hei-de rir e embriagar-me de

vinho e de voluptuosidade! O meu amado vergará sob o peso dos meus encantos,

e hade esquecer-te, sim . . . hade esquecer-te ! . .

.

«Ah!... Pois tu julgavas que a pobre abandonada nunca approximaria

dos lábios a taça doce e profumada da vingança ?!. . .

«Como te enganavas, mulher los dardos da desgraça atravessaram-me o co-

ração em mil feridas dolorosas, elle sangra ainda por essas feridas . . . mas não

importai. . . eu quero esta noite afogar os meus pezares no vinho e na embria-

guez do amor. Para ti, agoia, as lagrimas e os tormentos, rival cruel e sem

piedade ! . .

.

«Oh! meu amado ! Oh dilecto da miniralma! eu quero que tu me en-

contres beila esta noite, quero (jue o teu coração bata por mim com o mesmo

amor antigo, quero captivar para sempre esse coração volúvel com as tranças

fartas dos meus cabellos loiros!. . .

»
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AO SEU AMANTE
ij

«Sem ler visto os teus cabellos pretos, conheço, adivinho já, os seus

anneis brilhantes, e ao pensar n'ellcs, anda-me a cab:'va á roia, sinto que vou

perder a razão!... Oh! não me faças juramentos, ingrato, não me venhas ju-

rar constância e fidelidade! Eu conheço, por meu mal, o valor dos teus jura-

mentos!

«Eu sei quanto elles não pérfidos e fementidos!. .

.

«Dize, ingrato! O rouxinol, esse terno e constante apaixonado da rosa,

fal-a solírer assim por ventura?!. . . Cruel!. . . Eu não peço a ninguém noticias

luas, porque, ai de mim! conh(ço-te bem! Nem digo sequer que me enga-

nas, porque o sei demasiado, ingrato!

«E tu finges que nem sabes o mal que me fazes, oh! meu amado!

«lima d'estas noites, eu fallava de ti com o meu coração, e elle respon-

deu-me, soltando um amargo suspiro:

— «Basta! Não me fallcs mais do teu amor! ... Eu conheço bem o teu

solírimento!. . .»

QUEIXUMES

«Tu conheces bem quanto soffro, oh! meu amado! Ouves todos os dias

as suspiros do meu coração! Meus olhos languidos dizem-te a tristeza da mi-

nha pobre alma, e tu finges que não a conheces, cruel!. . . Se eu podesse, ao

menos, cahir a teus pés, se eu podesse beijar o pó em que a tua estatura tlexivel

e encantadora se reflecte n'uma sombra ligeira e graciosa! O meu desejo era beber

comtigo esta noite, n'um grande mysterio, e este desejo vem do fundo do meu

coração

!

«Mas nunca ousarei dizer-te tudo quanto sinto!

«Queimaste-me o coração, oh! meu amante!. .

«Dize, querido! Tenho culpa de me teres a tal ponto enlouquecido?! Teu

rosto fresco e rosado pode ser visto até pelos estranhos, e eu, tua companheira

dedicada, vivo privada de te contemplar!. .. Ai de mim! O fogo d'este amor

consomme-me completamente o coração!. .

.

«Morro de tristeza! Tem compaixão de tua Iseit! Se não, o seu amor

será perdido, e Iseit perder-se-ha também!.. .«

CANTOS D'AMOR

«Nós somos como o rouxinol da floresta: soltamos até de madrugada os

nossos suspiros amorosos. Se o prometledor botão de rosa precisa para se cn-

tre-abrir dos cantos do rouxinol e do orvalho da manhã, também nós sen-

timos entre-abrir os corações ao doce orvalho das nossas lagrimas, e ao me-

lancbolico murmúrio dos nossos suspiros! . .

.
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«Nós somos como os guerreiros: seguindo a linha recta do amor verda-

deiro, vamos sem hesitar, de cabeça descoberta e com os fatos em desor-

dem. Que nos importa? Amamos, e o an,or puro e verdadeiro não conhece

obstáculos!. .

.

«Nós somos como as sentinellas: no fundo do coração, guardamos o doce

segredo do amor, e seria mais fácil morrer, do que deixal-o sequer adivi-

nhar.

«Nós somos como os martyres: pelo nosso amor, faríamos de bem grado

o sacrifício da própria vida. O cordeiro foi collocar-se, humilde e resignado,

sob o cutcllo de Abrahão. Nós, no caminho espinhoso do amor, estamos sem-

pre dispostas ao sacrifício ! . . .

»

«

amor.

.

O SEGREDO DO SOFFRI MENTO DO AMOR

Vi hoje o meu amante, e perguntei-lhe o segredo do soílrimento do

«Elle respondeu-me: Queres saber esse segredo?

«As mulheres que amam estão muitas vezes tristes, inquietas e impacien-

tes. É um segredo? Será, mas esse segredo tem uma causa, e essa causa. . .

«(Jual c?— perguntei-lhe assustada...

«Somos nós!. . .

»

O ALIMENTO DOS AMANTES

«Quereis saber de (juc se alimentam os que amami* Não adivinhaes?.. .

«Pois bem! Elles estancam a sèue ardente que os devora, com as doloro-

sas lagrimas de seus olhos, e matam a fome que os dilacera, devorando a

avesinha innocente da sua alma, calcinada tão cruelmente pelos fogos do

amor!»

QUEM PODE CURAR LM CORAÇÃO FERIDO

UMA DAMA

«Ai, de mim! Quem poderá curar o meu pobre coração?
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LEYLA

«Não é, decerto, o muchir, nem o grão vizir, nem o sultão. Nenhum
d'elles tem poder para operar a cura que tu lhes pedes.

«Pião te alllijas, porém, oh! querida!... O remédio eslá nas mãos de

Deus, e Elle, sempre bom e misericordioso, não Jeivará de curar o teu pobre

coração.»

INFORTÚNIO

«Cruel! Infiel! Indigno! Pensando n'esse homem, chorei, e o meu co-

ração, triste como a noite, disse com amargura

:

«Hontem, no passeio da tarde, sob as alamedas espessas, esse ingrato

não quiz alegrar, com uma saudação ao menos, aquella que outr'ora amou

!

«Nada pode commover esse cruel, nem as minhas lagrimas, nem os

meus suspiros. Esse coração é mais duro que o mármore!. . .

«Mais duro que o mármore, sim, porque a frecha do meu suspiro atra-

vessa o mármore, e não commove o seu coração . .

.

«Puhre Leyla! Inscrevi-te como perdida, irremediavelmente perdida, no

grande livro do amor!.. .

«Oh! pobre Leyla!. . .

»

A SEGUNDA MULHER A SUA RIVAL ODIADA

«Encontrei um dia, bella e profumada, a llòr da minha vida, o meu
rouxinol amado . . . Como o botão de rosa, o meu coração entre-tibriu-se, e

a felicidade envolveu-me a fronte n'uma aureola radiante!

«De súbito, porém, o ceu da minha ventura escureceu; veio uma nu-

vem negra assombreal-o, e a noite desceu á minh'alma . .

.

«Essa nuvem eras tu, rival odiada ! Vieste disputar-me o seu coração,

onde bem depressa te estabeleceste como soberana.

«Desde esse momento, altiva e triumphante, olhaste-me com desprezo,

e riste das minhas lagrimas e da minha dòr!. . .

«Não sejas, porém, tão altiva e desdenhosa, rival cruel! Lembra-te que

UjsioRiA DA PRoeriTUiçio. Tomo it—Folha 01.
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um dia poderás ter talvez uma rival também, que sem piedade como tu, se

rirá das tuas lagrimas.

«Pensa bem n'islo: um dia serás expulsa do seu coração por outra mu-

llier!. . .»

RESPOSTA A UM CONVITE QUE LHE FAZ O SEU AMANTE

«Se a minlia rival vae também a essa reunião para que me convidas, des-

culpa-me, mas não posso ir!. . .

«Ser-me-bia bem difficil, mais diífieil do que tu julgas, supporlar a sua

presença n'essa festa ! . . .

»

CONVITE

«Vem esta noite á minlia reunião, e vem só, porque n'cssa reunião ha-

verá apenas uma pessoa — tu, e a tua Ueyla, que és In ainda!. .»

A MINHA RIVAL

«Francamente, eu não posso ligar consideração á minha miserável rival,

tão soberba, tão orgulhosa da preferencia que o meu amado lhe concede.

«Sei toda a cruel verdade ! Eile está todos os dias a seus pés. E' por isso

(juc lagrimas de raiva me avermelham os olhos.

«Não importa ! Tudo quanto boje solfro talvez ella o soltra amanhã

também.

«É a minha única consolação n'este triste abandono!»

TRISTES SUSPIROS

«Basta, minha penna veloz, basta! Demasiado cantaste a alegria c o

amor! Chegou a vez agora de cantares também toda a tristeza da minli"alma!

«O inferno desceu-mc ao coração, c veio devastai -o com os fogos do

ciúme. Meus olhos não tcem lagrimas, estão seccos e queimados como o meu

coração.

«Meu Deus, meu Deus, que hz eu '! Dei\ae-me ao menos a esperança!. .

.

Enviae-me essa avesinha de canto suave e meigo e de brilhante plumagem,

para que eu possa ouvir a sua alegre canção ! . . .

«Cruel ingrato! A ferida (|ue me fizeste no coração c tão profunda, que

embora quizcsses cicatri.sal-a mil vezes por dia, não o conseguirias!...
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«Sei que um dia virá, em que lamentarás o mal que me fizeste, mas,

então, será tarde, demasiado tarde para mim !. .

.

«Não existirei já, e, pobre de mim! nem sequer terei a doce consolação

de ver o teu pesar I . . .

»

Depois d'esta pequenina viagem pelos dominios do lyrismo turco, viagem

de que o leitor deve ter conservado uma suave recordação, continuemos a con-

tar o viver intimo das sultanas.

Ás vezes, a sultana convida as suas irmãs e as suas amigas. Por essa

occasião, dá uma grande festa ás suas convidadas. Faz-llies servir café, fructas

raras, bolos, etc. As escravas musicas e bailarinas tocam e dansam diante de

todas aquellas dam;is, ou representam mesmo, desempenliando com talento as

comedias mais alegres do repertório francez, traduzidas na lingua turca.

Ha noites em que a sultana tem o desejo de convidar bomens para estas

reuniões intimas, e n'esse caso diz a seu marido:

— «Venba esta noite, e convide da minba parte os senhores Fulano e Si-

crano.»

O grande salão é dividido em dois, por uma grande grade doirada, e a sul-

tana conscrva-se por detraz d'essa grade. Os convidados estão com o marido

do outro lado, e as dançarinas, as musicas ou as comediantes apresentam-se

diante d'estes senbores, porque as escravas podem mostrar-se com o ro.sto des-

coberto diante de um homem.

A sultana, por meio de uma escrava, faz os seus cumprimentos aos con-

vidados. Manda-lbes servir café e fructas, e faz graciosamente as honras da

casa.

Estas damas, como os leitores tcem visto, distinguem-se por um luxo

deslumbrante. Gastam rios de dinheiro. O sultão nunca lhes recusa, seja o que

fôr. As suas equipagens são altamente dispendiosas, porque ellas porfiam sem

cessar em inventarem novos caprichos, para rivalisarem umas com as outras.

Em Constantinopla, faz a admiração, tanto dos indígenas como dos estran-

geiros, a carroagem da joven e bolla sultana Sepbiras, toda de crystal de rocha.

As portinholas de velludo branco são guarnecidas de franjas de ouro, e os la-

ços que seguram as cortinas são de ouro, ornados de briliiantes. Os arnezes

dos cavallos são de ouro, ornados de diamantes. Sc estas damas dispendem

sommas imporlantes com o luxo, é preciso fazer-lbes justiça, porque dão tam-

bém grande numero de esmollas. Apenas lhes chega aos ouvidos um infortú-

nio, apressam-se a soccorrei-o com uma grande caridade. Todos os que estão

em necessidade sabem perfeitamente como as sultanas são esmollercs, e por

isso dirigem-sc a ellas com uma grande confiança.

Para com as damas que tem a honra de ser suas amigas, as sultanas são

de uma grande generosidade. Se a filha de algum alto personagem se casa,

mandam-liie um presente riquíssimo, um vestido esplendido, ordinariamente.

Ouando a filha de #»# Pachá casou, a sultana Sepbiras fez-lhe presente de ura
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vestido que linlia custado trinta mil francos. Se uma dama europeia tem a

honra de lhos ser apresentada, nunca deixa o palácio sem ter recebido uma

lembrança qualquer, uma jóia ou um objecto de pre(;o.

No emtanto, se geralmente as sultanas conservam seus maridos a uma
distancia respeitosa, e os traclam com bastante altivez, algumas ha também

que amam ternamente o esposo que o sultão lhes deu, e são muitíssimo boas

para com elle. Assim, a sultana S. . ., que tinha casado com A. . Pacha, era

encantadora para com elle, e elle gostava muito d'ella.

Um dia um Icaik veio ancorar diante do palácio. Um camarista fez signal

ao pachá para sahir, porque precisava de lhe faltar. Apenas o pachá 5ahiu, um
ajudante de campo do seraskier, pediu-lhe delicadamente que embarcasse n'um

vapor, que acabava também de ancorar perto do kaik, e annunciou-lhe que o

sultão o exilava. Haviani-se tomado todas as precauções, porque não se podia

prender um homem no harém,— o harém é sagrado; — recorrera-se a todas es-

tas astúcias para o fazer sahir.

A sultana, que n'esse momento chegara a uma janella, viu que lhe le-

vavam o marido. O vapor fez-lbe suspeitar que o levavam para o exílio. Co-

meçou a soltar gritos de dor, e bem depressa todos os vidros das janellas do

barem voavam em mil pedaços, dando passagem ás cabeças das escravas, que

a exemplo de sua ama, soltavam gritos de dor e agitavam os lenços.

O pobre marido allastava-se, fazendo signaes de alllicção, e enviando ter-

nos adeuses a sua esposa. Ia já bem longe, arrebatado pelo vapor, e os cchos

do Bosphoro traziam ainda aos seus ouvidos os gritos de dor da sultana. Des-

pedaçada por esta emoção, a pobre mulher foi acommcttida de febre, mas no

dia seguinte, muito doente ainda e muito pallida, levantou-se, vestiu-se toda

de preto, e foi a casa do sultão.

Sua magestade estava n'um salão com os seus ministros, quando lhe an-

nunciaram sua lillia. Já o dissemos. Abdul-Medjid era a bondade personificada.

Comprehendeu logo que a sultana vinha ccnsural-o pelo exilio de seu marido,

e conhecendo que seria muito fraco para com ella, foi fecbar-se no seu quarto

para não a vèr. Mas a princeza foi atraz d'elle, e deitou-se-lhe nos braços, der-

ramando lagrimas amargas. Abdul-Modjid, enternecido, comniovido pelas lagri-

mas de sua filha, promelteu-lhe o perdão do marido. Ellectivamente, no dia se-

guinte, outro vapor foi procurar o feliz marido, que foi restituído a sua mulher.

Tinha sido exilado por motivos políticos.

Esta vida feliz das sultanas tem um lado terrível. Prodígalísam-lheso ouro,

as jóias e os confortos da existência, mas prohíbem-lhes as alegrias da mater-

nidade. Todo o filho varão deve ser sulfocado ao nascer. As parteiras que lhes

assistem teem a terrível missão de sullocar essas pobres creaturas, no momento

em que nascem, e dizem á pobre mãe que a creança nasceu morta.

Parece que as sultanas ignoram esta lei barbara, c que as persuadem

sempre que seus filhos morrem de morte natural!... K dilficíl acreditar isto,

visto que era natural (jue as sultanas suspeitassem d'esla lei cruel, vendo que

nenhuma d'ellas apresentava jamais um filho vivo.

Em todo o caso, o pae sabe d'esfa sentença inexorável, e é verdadeira-
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mente digno de lastima. A cada symptoma de gravidez deve tremer de susto,

e durante os nove mezes que precedem o nascimento de seu filho deve expe-

rimentar angustias cruéis! Felizmente, para honra da humanidade, o sultão

Abdul-Aziz aholiu por um decreto esta lei barbara, o que é, realmente, o me-

lhor elogio do coração d'este monarclia, cuja voz fallou mais alto que todas as

considerações politicas !

Passemos agora a fallar dos costumes das mulheres do povo.

.4 casa mais pobre na Turquia é dividida cm dois aposentos separados ;

o do marido, que se chama selanilc, e onde elle recebe os seus amigos ou as

pessoas que vêem tractar negócios com elle, e o da mulher, que se chama o

liarem.

A polygamia não é tão geial como julgamos n'esse paiz do Oriente. Em
primeiro iogar, não é permittida senão aos homens ricos, (jue podem occorrer

largamente ás necessidades de cada uma das suas mulheres, e que tcem casas

vastas para darem a cada uma d'ellas aposentos inteiramente separados.

As pessoas do povo, os burguezes, os commerciantes e os operários, não

gosam, portanto, os direitos da [.olygamia. Não podem ter senão uma mulher.

Escolhem-na entre as famílias das suas relações.

O casamento entre elles faz-se como entre os ricos, sem o luxo e es-

plendor d'estas uniões fidalgas, é bem de ver. S.-gundo os seus fracos recursos,

o marido reconhece a sua mulher uma somma no contracto. Entre os ricos,

do mesmo modo que entre os pobres, a mulher nunca traz ao marido outra

cousa senão o enxoval e duas escravas para o seu serviço particular, quando

c rica; e ainda mesmo assim, o marido estipula uma somma para a pôr ao

abrigo da necessidade, no caso de haver uma separação ou um divorcio.

O homem na Turquia comprehende que lhe pertence trabalhar e prover

ás necessidades da sua companheira, ser mais fraco, mais delicado, que tem

já uma tarefa assaz pesada, imposta pelo Creador, fazendo-lhe trazer durante

nove mezes os filhos no ventre, fazendo-lh'os dar á luz, e tendo de guiar-

Ihes os primeiros passos vacillantes e inexperientes na vida.

Receber dinheiro de sua mulher e viver com esse dinheiro pareceria

bem humilhante aos maridos turcos! Por isso, os que vém á Europa e que

vêem esta caça do dote, tão commum nos nossos paizes, onde o homem não

casa geralmente senão para augmentar a sua fortuna, ou pagar as suas divi-

das, fazendo do matrimonio uma especulação, não podem esconder o seu es-

panto e a sua desapprovação por este estado de cousas, censurando n'este ponto

a nossa pretendida civilisação.

A mulher do povo conserva-se no harém, occupando-sc dos cuidados

da casa e dos filhos. Assim como nas outras classes mais elevadas da sociedade,

ella não tem o direito de receber homens em sua casa, seja sob que pretexto

fòr. Não pode também apparecer a um homem com o rosto descoberto, mas

sim envolvida no seu ferijir. Coberta com o veu, pôde sair livremente para

lazer as compras necessárias para o arranjo domestico.

De resto, a mulher turca não tem de receiar as perseguições, as assidui-
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dades, ou as inconveniências da parte dos homens. O respeito da mullier, e o

respeito da mulher d'outrem, eslá muito arreigado no espirito dos turcos, e

não somente o homem que seduz uma mulher que pertence a outro é punido

pela lei, ainda mesmo que o marido se não queixe, mas corre também o

perigo de se fazer malar, á menor suspeita, pelo homem que ultraja, e uma
desconsideração geral persegue fatalmente aquelle que commette esta acção

condemnavel.

A mulher na Turquia não tem ollicio algum. É mulher, e eis tudo. Nos

nossos paizes, e sobretudo na classe popular, é muitas vezes ella que sustenta

com o seu trabalho seus filhos c seu marido. AUi, não succede o mesmo. O
turco sabe, quando quer tomar mulher por companheira, que precisa de ganhar

dinheiro para a sustentar. As mulheres além d'isso gosam de grandes privilé-

gios. Não é raro haver em Constantinopla uma mulher do povo indo buscar o

marido, ou ao café ou a quahiuer parte onde estava sem trabalhar, e fazel-o

entrar em casa applicando-lhe algumas pancadas com a sua sandália. O marido

curva a cabeça e caminha o mais que pode, contentando-se em dizer:

—«Entremos em casa, peço-te, depois tu farás o que quizeres.»

Mas recebe as pancadas sem dizer nada, porque se dissesse alguma cousa,

o povo cahiria sobre elle, e a aucloridaile mettel-o-hia na cadeia. De resto, os

costumes assim o exigem. Mesmo no povo rude, o marido nunca se deixa ar-

rebatar á extremidade de maltractar sua mullier. I)..'sde creança ensinaram-lhe

que a mulher é um ser sagrado, pela sua fraqueza.

Não ha paiz em que a mulher seja protegida mais elFc-ctivamente pelas leis

do que na Turquia. Uma mulher que tem motivo de queixa de seu marido vae

apresentar-seao tribunal. Inimediatamente, sem esperar essas intermináveis de-

moras dos paizes civilisados da Europa, justiça é feita, sem que ella precise de

advogado, ou de fazer qualquer despeza.

As mulheres turcas não são precisamente dotadas de uma doçura angé-

lica. Toem quasi todas a cabeça quente. Em todas as revoluções, estão sempre

na frente dos homens, abusando do seu privilegio de mulheres que as torna

sagradas, porque as tropas nunca ousarão metralhar o povo, se entre elle hou-

ver mulheres. Quando um ministro não tem as sympalhias geraes, as mulhe-

res turcas teem um costume, bastante desagradável para esses funccioparios.

Na occasião em que o ministro contra o qual ha rasão de queixa vae para o

conselho, uma cenlena de mulheres, combinadas para este fim, rodeiam-lhe a

carroagem,.dizi'ndo-lhe toda a espécie di', injurias, e atirando-lhe pedradas. O
ministro abaixa pacientemente a cabeça, ouve as injurias c recebe os projectis,

mas não piide fazer cousa alguma. As pessoas do seu séquito por cousa alguma

do mundo ousariam rcpellir brutalmente esse enxame de revoltosos femininos.

Um dia, o seras-lder, ministro da guerra, ia para a Sublime Porta na sua

faustosa equipagem, uma carruagem a quatro cavallos, rodeada dos seus aju-

dantes de campo, e seguida de um cortejo numeroso e bi'illiante. De súbito, a

carroagem do ministro é detida por umas sessenta mulheres, (|ue começam a

atirar-lhe pedras, dizendo-lhe:

— «Não tens vergonha de ostentar todo este luxo, quando nossos mari-
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dos, ha seis mezes, não recebem o seu soldo'?!... Que fazes do dinheiro que o

povo te dá?»

E em seguida, arremessam-iiie uma enfnda de injurias. Apesar d'isso, po-

rém, o séquito parou, e os soldados olliavani para tudo aquillo o mais tran-

quillamente possível. O ministro erusou os braços sobre o peito, e curvou a ca-

beça para evitar o mais possível o choque das pedras. Oiiando lhe pareceu que

a cólera das amotinadas estava um pouco modificada, disse-llies:

—«Dei\em-me ir ao conselho. Dou-lhes a minha palavra de honra que

d'aqui a uma hora seus maridos serão pagos dos seus soldos atrazados.»

Elias confiaram n'eslas palavras, c deixaramno seguir o seu caminho.

N'esse mesmo dia seus maridos eram pagos.

Um estrangeiro que assistia a esta scena curiosa, vendo de que modo

essas mulheres tractavam o ministro da guerra, disse:

— «Pobres mulheres! Porque vão eilas assim fazer-se massacrar'?»

—«Por quem? replicou um indígena, ouvindo isto. Creia (|ue não ha

aqui homem algum, militar ou paisano, que seja capaz de investir com essas

mulheres. Elias sabem-no peifLÍIamente, c por isso são as primeiras á frente

dos motins e sedicções.»

— ('Pois sim, mas amanhã a policia não deixará de as prender. . .»

— «Está enganado. .4 policia não as perseguirá!...»

Em tempo de guerra, se uma mulher de Turquia se colloca diante de um
revoltoso, esse homem torna-se sagrado, e os soldados nem podem malal-o, nem

sequer fazel-o prisioneiro. Pertence á mulher que assim o protegeu.

Quando uma mulher tem uma queixa, ou um requerimento a apresen-

tar, seja a um ministro, seja mesmo ao grão-Vizir, manda redigir esse reque-

rimento por um escrivão publico. Os homens que exercem esse mister são nu-

merosos, e estacionam nas ruas e praças publicas, n'uma espécie de barraca de

madeira.

A mulher dirige-se com o seu requerimento á Porta, e sem ter necessi-

dade de procurar uma protecção, um empenho, para poder fallar ao referido

personagem, ou para sollicitar humildemente uma audiência, dirige-se conlia-

damente á secretaria. Mesmo que tenha de fallar cora o grão-Vizir, o mais ele-

vado personagem do império, essa mulher não encontra á porta archeiro ou

porteiro que liie estorve a entrada. .Abre-a e entra. O grão-Vizir sauda-a com

polidez, manda-a sentar, ouve-a, e resolve immediatamente a sua pretenção.

Como a mulher não pode exercer oUicio ou mister algum, a lei preoccu-

pa-se constantemente d'ella. Sá se divorcia de seu marido, esse marido é obri-

gado a pagar-lhe largamente o que a lei prescreve, e se recusa, é mettido na

cadeia. Se é viuva, e não tem parentes, o estado arbitra-Ihe uma pensão.

Quando pessoas pobres morrem, deixando filhas orphãs, o Estado toma

cuidado d cilas, se são muito novas para casar. Muitas vezes também, quando

nasfamiiias pobres ficam raparigas orphãs á mingua e ao desamparo, algumas se-

nhoras abastadas tomam conta d'essas pobres raparigas, fazem-nas educar, e mais

tarde casam-nas, dando-llie avultados presentes e um bom enxoval. No Oriente,

nunca uma mulher c completamente abandonada á miséria e ás privações.
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Os paizes eivilisados teem muito que aprender nos costumes dVstes po-

vos, que o nosso orgulho e ridícula presump(;ão costuma qualificar de povos

bárbaros.

Os eunuchos são geralmente pobres abexins ou negros do interior da

Africa, roubados em creança a seus pães por esses entes ignóbeis a quem a

sede de lucro obriga a fazer o trafico dos escravos, e que vão vendel-os a (Cons-

tantinopla.

E' preciso ser grão-senhor, ou pelo menos riquíssimo, para ter eunuchos.

E' um luxo que nem todos os turcos se permiltem.

Os sultões teem sempre um grande numero de eunuchos no serralho.

Abdul-Medjid tinha perto de duzentos.

Na historia da Turquia, os eunuchos representaram um papel importante,

e a sua induencia junto do soberano era tão reconhecida, que essas creaturas

sem sexo tinham por cortezãos os mais elevados personagens, os primeiros ho-

mens do império!

Esta induencia c actualmente menor.

O chefe dos eunuchos do palácio chama-se o Knslar-aiinci, e tem um posto

correspondente ao de marechal, do qual usa o uniforme. Traz ao peito o grande

cordão do Medjidié, e occupa no palácio um sumptuoso aposento, tendo ás suas

ordens munerosos creados. Os seus lacaios, os seus cavallos e as suas carroa-

gens podem rivalisar em riqueza com os do grão-Vizir, e quando sáe, c cora

um apparato, com um séquito, que iguala o dos ministros.

Todos os outros eunuchos tèem postos também, e cada um d'elles uma
missão especial. Alguns ha que são simplesmente creados, mas tendo intclli-

gencia e boa conducta, podem esperar chegar a um posto importante.

Os diversos eunuchos do palácio estão ás ordens do Kúslar-agaci, que

c considerado o seu general-commandante em chefe.

Todas as damas do palácio, mulheres ou favoritas, teem cada uma d'ellas

quatro ou cinco eunuchos para as acompanharem, quando sabem, ou para

desempenharem commissões e recados.

Não (levemos julgar, pelo que lemos ouvido em certos librellos, que os

eunuchos tèem o direito de fallar arrogantemente a estas damas, e mesmo de

entrar nos seus aposentos. Pelo contrario, são obrigados a ser respeitosos para

com ellas, e submissos como fieis servidores, e nunca lhes é pcrmittido entrar

nos seus aposentos particulares.

Os eunuchos intelligentes tèem sempre o maior empenho em estar de

accordo cora as damas, e mesmo (juando ellas fazem algumas pequenas infrac-

ções ás leis austeras do serralho, taes como, olhadellas ternas e vários outros

galanteios sem importância, fecham os olhos e não dizem palavra.

Alguns ha, no emtanto, que são verdadeiros animaes ferozes, e se no

passeio algum homem se lembra de deitar um olhar terno a sua ama, ou de

se approximar d'ella, cabem sobre elle a chicotadas ou a bastonadas. O governo

lurco já por mais de uma vez tem tido de pagar grandes e pesadas indemnisa-
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ções a europeus, tractados um pouco barbaramente pelos senhores eunuchos do

sultão.

Embora, porem, clles sojam delicados e submissos para com as mulheres

do serralho, como cilas sabem perfeitamente que a sua única missão é espial-as,

dctestam-nos, e tractam-nos muitas vezes com aspereza. Os homens, pelo con-

trario, lêem uma grande consideração por elles, não os tractando como sim-

ples creados. As vezes, alguns d'esfes eunuchos são instruídos e intelligentes.

Nas casas particulares, onde ha eunuchos, ha também o eunucho-chefe,

homem de confiança, uma espécie de mordomo. Os que estão sob as suas or-

dens tèem por única missão conscrvarcm-se á porta do harém, para executa-

rem as ordens das senhoras. Vão do selanlik ao harém. E a estes escravos que

o marido dá ordens para elles as transmittirem ao harém. Estes ennuchos po-

dem entrar no aposento das mulheres, mas somente depois de terem obtido

auctnrisação para isso. Conservam-se respeitosamente á porta, e fazem uma te-

mena até ao chão.

Quando as senhoras sabem, os eunuchos acompanha-nas como batedores,

cons^rvando-sc sempre á frente das carroagens. No emtanto, não é de rigor

sahircm com elles. Se quizerem, podem partir de casa sem esta apparatosa es-

col la.

Tudos os eunuchos montam cavallos niagnificos com sellas bordadas a ouro.

Todos os eunuchos, os do serralho principalmente, retiram- se, acabado

o tempo de serviço, com fortuna.

Um viajante conta a este respeito :

«Fui um dia a Ciiambija, bonita cidade da Ásia, onde vi uma casa de

campo admiravelmente situada, com vista sobre lodo o Bosphoro, notável

pela elegância da sua construcção e pelo gosto que presidira á disposição dos

jardins. Perguntei o nome do feliz proprietário d'este encantador ijalli, e res-

ponderam-me que pertencia a Hassem-Agbá, e\-Kuslar-agaci . . .

«Este Hassem-.\ghá, que é além de tudo um homem do mundo, de ma-

neiras dislinctas e de uma conversação agradabilíssima, passa n'esta bella ha-

bitação a vida de um verdadeiro dandij. Tem nas suas cavallariças uma dúzia

de soberbos cavallos, e quando apparece no passeio, n'um elegante phaeton, que

sahiu de casa de Binder, guiado por clle próprio, e seguido de dois creados

tomal-o-hiam facilmente, a não ser a còr da pelle, por ura dos elegantes de

Paris.

«Vive opulentamente na sua esplendida casa de campo, dá jantares á

europeia, onde circulam vinhos delicados, e o champagne corre em ondas

espumosas. O serviço de mesa sáe das fabricas de Sèvres, e a mobilia do pa-

lácio é verdadeiramente principesca.

«Perguntar-nos-hão agora quem são os convivas do e\-Kuslar-agaci. .

.

Ora quem são! Os mais opulentos senhores de Constantinopla, os mais eleva-

dos personagens da corte, que se julgam felizes de serem convidados por

elle

!

«O magnifico palácio é dividido em dois pavilhões, um onde elle hahila

e recebe os seus convidados, e outro. . . onde habitam as suas mulheres! Por-
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que Hassem-Agliá é casado I Tem mesmo muitas mulheres, uma das quacs,

principalmente, é formosissima, segundo dizem ! Ncão posso dizer-lhes se foi a

experiência que lhe suggeriu esta modificação, mas o certo é que as grades

das janellas do seu harém são mais apertadas e mais fortes que as dos outros

haréns. Tem lamhem eunuchos para servirem e guardarem estas damas, e para

as acompanharem ao passeio!

«Onde vae Hassem procurar as muas mulheres? Onde as procuram to-

dos os turcos opulentos e poderosos, que gostam de cultivar as bellas (lòres do

serralho, ao grande mercado das circassianas e georgianas. Compra-as com o

seu dinheiro por vaidade simplesmente, porque o pobre homem, destituído dos

órgãos naturaes, não pode ter com ellas senão relações de pura phantasia.»

Hasssem poderia dizer como o eunucho, de que falia Voltaire:

Queila iiiaggia de essere sen:a c.

.

É vulgar o casamento entre os eunuchos enriquecidos, que acabam o

seu tempo de serviço. Compram uma ou muitas circassianas, e tèem como os

pachás as suas mulheres legitimas e as suas odaliscas. INão podendo conhecer

as doçuras da paternidade, compram quasi todos elles creanças circassianas,

adoptando-as, educando-as e fazendo a sua fortuna.

Outros eunuchos, ao anoitecer da vida, tornam-se extremamente devo-

tos. Muitos d'elles fazem a peregrinação da Meca, e vão alistar-se no numero

dos religiosos que guardam o tumulo do Propheta.

A moda de ter eunuchos vae-se perdendo, e ha de vir a desapparecer de

todo no Oriente. Os turcos acabaram por comprehender, ao cabo de tanto tempo,

que comprando estes desgraçados, alimentavam a barbárie estúpida d'esses en-

tes indignos, empregados em tão infame trafico. Actualmente, se ainda existe

em Constantinopla a venda dos eunuchos, c a occultas.

Antes de passarmos a outro assumpto, vamos contar um drama de uma
crueldade sem precedentes em historia alguma, e devido ao embuste de um
eunucho.

Haverá setenta annos um sultão soube um dia que um dos seus eunu-

chos não o era, e que o enganara de propósito para entrar no serviço do ser-

ralho. O sultão, furioso, manda chamar aquelle desgraçado, e faz-lhe cortar a

cabeça na sua presença.

Mas isto nada era ainda! O sultão manda logo em seguida chamar os

seus quarenta filhos, quarenta liíhos que tinha tido de todas as suas innume-

raveis odaliscas e favoritas, c manda chamar também á sua presença as mães

de todos aquelles innocentes.

Crueldade sem exemplo na historia de povo algum! O bárbaro manda

degolar mães e filhos sem a menor hesitação, sem um vislumbre sequer de re-

morso ! . .

.

Ainda hoje ,se vêem cm Constantinopla os quarenta túmulos das pobres

creanças c de suas mães, todos em fileira ao lado uns dos outros!.. .
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Como já dissemos, loilas as casas da TLin|uia, desde a modesta hahita-

ção do pobre alé ao luxuoso palaeio do grande personagem, são divididas em
dois corpos dislinctos. Um chama-se o selanlik, eco aposento do marido, onde

tracta dos seus negócios, recebe os seus amigos, eonde sua mulher, ou suas

mulheres nunca põem os pés. O outro c destinado ás mulheres e chama-se ha-

rém. A palavra liarem quer dizer casa da mulher.

E, portanto, erradamente que nós os europeus dizemos ter um harém,

para exprimirmos que um homem tem muitas mulheres, porque todo o turco

tem um harém, ainda que não tenha senão uma mulher, ou mesmo que não

tenha nenhuma, por isso que não ha casa no Oriente que não esteja dividida em
duas partes, um selanlik e um harém.

O harém nas casas mais opulentas compõe-se de muitos aposentos com-

pletos e independentes uns dos outros, porque o homem que tem muitas mu-
lheres é obrigado a dar a cada uma um aposento separado. Elias téem o seu

pessoal de creados á parle, jantam, recebem as suas amigas, dão festas, cada

uma no seu aposento respectivo, e se quizerem não se vêem umas ás outras.

Ha escravas para fazerem o serviço dos haréns. Ter muitas escravas é

um luxo obrigatório. Por isso, todas as casas abastadas téem muitas, e as pes-

soas opulentas um numero considerável d'ellas. Estas escravas sahem a fazer

as commissõcs do harém. Nas casas onde ha eunuchos são elles os encarrega-

dos d'cstes serviços, são elles que se conservam á porta do harém, esperando

ordens. Uma roda, como aquella que havia á porta dos nossos conventos, é

collocada á porta do harém. E alli que o eunucho vae pòr as compras. O ma-

rido tem a chave do harém, para entrar quando_'quizer, mas, quando tem mui-

tas mulheres, manda prevenir pelo eunucho aquella que deseja visitar.

Dizer aqui o que se passa nos haréns é entrar n'uni terreno verdadeira-

mente escabroso, e outra dillieuldade é que o interior de cada harém não se

parece com os outros. I\''alguns d'elles passa-se uma vida alegre e feliz, são

aquelles em que ha uma mulher senhora absoluta do coração de seu marido e

da sua casa. N'esses haréns, canta-se e ri-se.

Já tivemos occasião de o dizer, se bem nos recordamos : as damas tur-

cas são pouco instruídas. E raro saberem lér e escrever. A poesia, as artes e

a litteratura são-lhes quasi completamente desconhecidas. A loilette e o luxo,

eis o que as preoccupa. Fazem também bordados magníficos a ouro, em estofos

delicados, trabalhando conjunctamenle com as escravas. Estas raparigas teem

quasi sempre um caracter doce, serviçil c obsequiador, mas são muito levia-

nas. Ha em todas cilas uma grande dose de alegria; se vêem a fronte da sua

senhora obscurecida por alguma nuvem sombria, apressam-se a cantar e a dan-

sar para a distrahírem.

Indolentes de caracter, as orientaes passam horas inteiras recostadas nos

seus fofos dioans, ou nos seus felpudos tapetes, a fumarem cigarros, ou o clás-

sico narguileh. As escravas conservain-se ao lado d'ellas, adivinhando-lhes os

desejos e os caprichos. Umas vezes temperam o calor do ambiente com os seus

deliciosos leques de pennas de avestruz, outras servem-lhes uma delicada taça
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de café. De resto, as damas do /)a?-em visitam-se amiudadas vezes: obsequeiam-sc

mutuamenfe com festas esplendidas. Oaando uma das damas recebe as suas

amigas, ou fcm qualquer visita nos seus aposentos, o marido não tem o direito

de entrar no liarem, porque uma mullier não pode mostrar-se a bomem algum

com o rosto descoberto.

A vida de familia c pouco vulgar n'esse bilio paiz. O marido raras vezes

janta com sua mulber, sobretudo quando tem muitas. Em quasi todas as casas

ha dois jantares, o do selanlih, e o do harém.

Com tantas muibcres que se detestam, com tantos filbos de tantas e tão

diversas mães, filbos que não podem aíTeiçoar-se uns aos outros, como se o

mesmo seio os tivesse gerado, e que na grande maioria dos casos abraçam os

ódios das mães, a vida intima é difficil.

Se as mulheres habitam casas diversas, essa vida mais dilficil se torna

ainda, porque o marido não pode estar em toda a parte.

O luxo oriental é lendário. Nos aposentos das damas do liarem é onde

elle apresenta os seus mais delicados refinamentos. Não é raro véi' quartos in-

teiramente atapetados de setim branco, cobertos de arabescos de ouro, onde

muitas vezes as pérolas finas se casam com os diamantes. Os dioans são so-

berbos de magnificência.

Um quarto de noiva pode dar uma verdadeira ideia d'esse luxo inaudito

do Oriente. Era todo forrado de setim azul celeste, com grinaldas de dores bor-

dadas a ouro. A corolla d'essas flores, deslumbrantes e numerosas, era de pé-

rolas tinas ou de diamantes. Havia alli um divan magnifico, que tinha custado

sessenta mil francos. Os tapetes da mesa eram de um trabalho tão maravilhoso

como rico; os diamantes, as pérolas, os rubis e as esmeraldas formavam mil

arabescos. Um copo para agua attrahia todas as attenções, era de ouro mas-

siço, incrustado de pedrarias do mais elevado preço.

Os orientaes ligam grande apreço aos pratos, á baixella e ás taças do

café. Todos estes objectos são ordinariamente de ouro, adornados de pedras fi-

nas ou de diamantes.

Nos paizes civilisados, não se costumam empregar ordinariamente as pe-

dras preciosas senão para fazer jóias próprias para o adorno feminino. Entre os

turcos, essas pedras de um valor inestimável scintillam por toda a parte. Os

cachimbos e os nargiiileh são também para elles objectos muito dispendiosos.

Os cachimbos tcem boquilhas de âmbar que valem muita.s vezes oito ou de/

mil francos, sem contar o annel de diamantes que se vè junto da boquilha. Os

nargnileh são também de um preço fabuloso, e todas as casas ricas devem ter

um grande numero d'elles, para poderem ser ofíereeidos a todos os convivas

depois do jantar.

Na Europa, um homem não tem ordinariamente senão um relógio mais

ou menos bello, emquanto que cada turco, exactamente como uma mulher,

tem as suas jóias. O brilho dos diamantes c as scintillações das pedras precio-

sas são-lhes tão necessários como o ar que respiram. Empregam-nos em tudo.

Por isso lambem um turco tem de ser dez vezes mais rico do que um homem
dos nossos paizes, para poder parecer rico.
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Voltando à esplendida camará nupcial a que acima nos referimos, ella

era tão deslumiiranlc, Ião rccoi)erla de ouro e de riquizas, que a mulher a

quein era destinada precisava de ser muito bella, para não ser complelamenle

olluscada por tanta magnificência. Em todo o caso, as mulheres orientaes cos-

tumam ser bellas, ciíeias de viço e de frescura.

Imaginem por um pouco uma das nossas mulheres magras, seccas e

trigueiras n'essa bella camará toda de ouro e de setim!. . .

Os leitos no Oriente não se parecem nada com os nossos. Não estão col-

locados ad hoc nos quartos.

A' noite, as escravas trazem-nos e collocam-nos no meio do aposento.

A tarefa não é didicii, porque esses leitos eompõem-se de pequenos cobertores

sobrepostos uns aos outros. Magníficos chailes das índias cobrem esses leitos,

defendidos ainda por um mosqueiro.

O lu\o das loilelles das damas turcas é também de uma magnificência

deslumbrante. Algumas começam a vestir-se á franceza, mas recusam formal-

mente o penteado á europeia.

O trajo d'estas damas compõe-se de umas largas calças apertadas com

uma fita por cima do tornozello, e cahindo enfoíadas sobre o pé, do qual apenas

deixam ver a extremidade. Usam uma camisa de gaze, e sobre ella um grande

roupão apertado, cahindo em pannos cortados que fazem cauda. Este vestido

deixa ver o pescoço e o começo do seio. Tcem muitas jóias, collares e bracel-

Ictes. Usam também nos cabellos ganchos de ouro e de diamantes. Muitas d'esfas

damas tèem a mania de cortar os cabellos, não os deixando mais compridos

que os dos homens da Europa.

Quando sabem accrescentam ainda a esta loilelte, em primeiro logar o

veu, que é de uma fina gaze transparente, deixando apenas os olhos e a bocca

a descoberto, e depois um ferijir. O [erijié é um grande manto de côr sombria,

que as envolve completamente.

E um erro suppor que as damas turcas vivem encerradas no liarem.

Podem sahir livremente, ou de carroagem, ou a pé, ou para passeiarem, ou

para irem ao campo, ou para fazerem compras nos bazares. Usam largamente

d'esla permissão, sahindo amiudadas vezes. São apenas obrigadas a cobrirem-se

com um veu, e a andarem acompanhadas ou por um eunucbo, ou por uma ve-

lha, ou ainda por alguma parenta d'ellas ou de seus maridos.

Uma dama turca nunca pôde sahir com um homem, ainda que esse ho-

mem seja seu pae ou seu marido. Na Turquia, as mulheres andam sempre

umas com as outras, e os homens do mesmo modo. Guando vão passeiar ao

campo, encontram-se nas estradas grandes carros cheios de mulheres c sem um
único homem que as acompanhe. De resto, graças ao veu, que ellas podem

tornar extremamente espesso, se assim o quizei*cm, é-lhes fácil seguirem o

marido e passarem ao lado d'elle, sem que possa reconhecel-as.

Em geral, esse veu é muito fino e completamente transparente, e não

impede os curiosos de admirarem a bclleza das mulheres. Só as velhas e as

feias, ou as mulheres ciumentas que querem occulfar-se, c que usam véus es-

pessos.
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Na maior parle dos haréns, passam-se lodos os dias dramas sangrentos,

comedias burlescas, scenas terriveis. O amor próprio, o ciúme, a inveja e o

ódio são causa de luctas bem lerriveis, ás quaes o amor é quasi sempre es-

tranho.

Não invejem muilo os leilores a sorle d"esses ricos e opulenlos pachás,

que lêem ires ou qualro mulheres legilimas e um numero iliimilado de oda-

liscas. Com esla abundância de mulheres, ou melhor, por causa d'essa abun-

dância, é bem raro que elles lenham o amor de uma só, e c-lhes extrema-

menle didicil acalmar as lempeslades do lar domeslico. Ignoram a felicidade,

a Iranquillidade do lar. . . são mais dignos de lastima que de inveja.

Madame Audouard viu muitas damas turcas, conversou com um grande

numero d'ellas, e todas lhe confessavam que não gostavam de seu marido, oa

pelo menos que não podiam ter esse amor exclusivo, que só pôde viver e ali-

menfar-se, sendo pago na mesma espécie. Como poderia uma mulher dar

o seu coração e a sua alma inteira a um homem, que reparte com outras o seu

amor, que diz hoje a essa mulher as mesmas palavras de amor que hontem di-

zia á sua rival, e que amanhã repelirá á sua escrava, de que fez odalisca,

essas mesmas palavras, c isto a dous passos de distancia e debaixo do mesmo

teclo ?

A mulher turca pôde ser feliz, ella própria o confessa, quando consegue

fazer callar o coração e sullocar-lhe todos os inslinctos de revolta. Verdade seja

que a mulher d'esse paiz é bastante fútil. O seu pensamento constante são as

loilelles e o luxo, e na maior parle dos casos as scenas violentas do harém são

unicamente devidas a questões de despeito. Enfurecem-se mais por o marido

ter dado uma jóia magnilica, ou uma bclla equipagem, a outra mulher, do que

por lhe ter manifestado mais amor.

Quando o harém c povoado de muitas mulheres, o marido deve ler bastante

cuidado em não dar a qualquer dVdlas loilelles mais bellas, ou cavallos de

maior prego, que os das outras, porque n'este caso, gritos, lagrimas, furores,

recriminações violentas, tornar-lhe-hão a vida um verdadeiro inferno.

As mulheres turcas podem dividir-se em Ires cathegorias.

A primeira, extremamente numerosa, conipõe-se d'aquelias que acceitam

o mais resignadamente possível a polygamia. Chamam ás suas rivaes : «Minha

irmã», c vivem na melhor intelligencia umas com as outras. Saem, divertem-

se de companhia. Cada qual alternalivamentc, ou segundo o capricho do ma-

rido, é a favorita da noite. Suceede mesmo muitas vezes a escolhida convidar

á noite as outras mulheres a passarem a noite, em sua casa. Serve-lhes café, chá

e cigarros. O marido apresenta-.se alii amável para com todas. N'um momento

dado, as convidadas reliram-se aos seus respectivos a|)Osenlos, deixando Iran-

quillamentc o marido com a sua rival.

Esla cathegoria inspira, devemos confessar, uma grande repugnância.

E' exactamente a vida da prostituição, a carnaiidade vil, a submissão da fê-

mea. Essas mulheres abjectas, completamente destituídas de sentimentos ele-

vados, nem merecem o nome de mulheres. São fêmeas e nada maisl...

A segunda cathegoria com|iõe-se das que supportam com paciência e re-



DA PROSTITUIÇÃO 495

signação a polygamia, mas que solTrem bastante, e conservam em pé a sua di-

gnidade de muliíercs.

São as que desposam um homem, que o amam e são amadas, que rei-

nam exclusivamente no coração de seu esposo e na sua casa, e são felizes, até

ao momento em que esse marido volúvel se enamora dos encantos de uma ou-

tra mulher, casando também cora ella, ou fazendo-a sua odalisca. Então, a pri-

meira mulher chora a sua felicidade perdida. Sente-se presa de um violento

despeito, mas resigna-se e submcttc-se á sua triste sorte. Tendo filhos, ou não

sendo bastante joven para esperar tornar a casar, prefere não deixar o marido.

Continua a habitar cm casa d'elle, faz bom acolhimento á sua rival, vive em

boa intclligencia com cila, mas deixa de ser a mulher de seu marido, recusa-

Ihe a entrada no seu quarto, e tracta-o cora a maior frieza. É mulher, amou,

e sente ter deixado de ser amada, retirando-se da intimidade de seu marido

com dignidade, sem querer descer a uma miserável partilha.

O que mais admira n'estas mulheres c a sua resignação. Madame Au-

douard teve occasião de observar em Constantinopla ura exemplo d'ella, que

bastante a impressionou.

«Fatma, diz ella, era havia dez annos a única mulher de Abiul-Pachá,

elevado personagem da corte do sultão. Ella amava seu marido e era feliz. Dé-

ra-lhe já muitos filhos. Um dia fui visital-a e pareceu-me extraordinariamente

triste.

— «Vou hoje fazer uma cousa bem penosa, disse-me ella. Vou ao yalli

de meu marido buscar sua mulher para a trazer aqui.»

«Olhei para ella admiradíssima. Fatma apressou-se a accrcscentar:

— «E então, minha querida? .4inda eu não sou muito para lastimar! Fui

durante dez annos a única mulher de meu marido, que me pagou amplamente

todo o amor que li)e tive. Hoje é do seu gosto dar-me uma rival, isto quer

dizer que deixou de me ter amor, ou que me tem menos do que tinha. La-

mento este abandono, mas que lhe hei de fazer? O amor não recebe ordens

de ninguém 1. . .

»

— «Mas como fez ellc esse segundo casamento? perguntei-lhe. E quando

casou ? . . .

»

— «Ha seis mezes, disse-mo ella com tristeza, comecei a notar que me

tinha menos amor. Vinha raras vezes ao harém. Fil-o vigiar, porque era ciu-

menta.. . Soube então que tinha comprado uma joven e bella escrava, que a

installara no nosso yalli, e que passava ao lado d'ella todo o tempo. Não lhe

disse uma palavra, porque as minhas lagrimas ou as minhas palavras de nada

serviriam. Acabo de saber que essa escrava está gravida. Ora, segundo a lei,

elle não tem remédio senão casar com ella... Pois bera, minha amiga! Pre-

firo que traga sua mulher para aqui, a que lhe de outra casa, porque seria

mais dispendioso e mais incommodo para elle!»

«Que me dizem as leitoras a esta resignação! Pela minha parte, fiquei

estupefacta. Fatma fez o que disse. Foi buscar a sua rival, e aquellas duas

mulheres, ao verem-se, não se arranharam. Pelo contrario I A primeira mu-

lher disse á outra beijando-lhe a fronte:
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— «Venha para casa, minha irmã, alii é que é o seu logar!»

«E ambas vivem na casa na mcliior harmonia. A primeira mulher, no

emlanlo, proiíibiu a seu marido a entrada nos seus aposentos, e raríssimas

vezes o vc. ]\"uma palavra, deixou de ser sua mulher; teve a dignidade de

não acceitar uma partilha vergoniiosa.»

Por esta cathegoria de mulheres, sente-se uma estima e uma sympathia

profunda.

A terceira cathegoria é a das mulheres ciumentas. Estas gritam, choram

entregam-se a taes arrebatamentos e violências contra as suas rivaes e seu in-

fiel marido, que este pobre homem expia amargamente a sua falta de cons-

tância.

Imaginem-se duas mulheres, vivendo debaixo do mesmo tecto, ambas

elias mulheres do mesmo homem, detestando-sc profundamente, injuriando-se

todas as vezes que se encontram, disputando-se os favores de seu senhor e

amo!. .

.

Uma lucta de luxo e de vaidade estabelece-se ordinariamente entre ellas.

Ai d'aquella que tem uma equipagem mais bella, ou uma jóia mais bonita, se

no harém ha muitas mulheres! Todas ellas se conjurara contra a rival prefe-

rida!. . .

Se o marido quer ter paz, c obrigado a comprar todos os objectos que

ellas desejam.

Os annaes da Turquia tecm de registrar numerosos crimes, praticados

por mulheres ciumentas, (/jntam-.se muitos dramas sangrentos, prova evidente

de que estas mulberes-pasta se tornam algumas vezes mulheres-tigres, quan-

do o ciúme lhes exalta o fogo do temperamento.

Abamos contar dois dramas espantosos. Um d'elles passou-seem Adriano-

pla, outro cm Constantinopla.

Em Adrianopla, o pacliá N*»» tinha casado com uma jovcn escrava,

muito bella, que elle vira em casa de uma das suas parentas, c da qual se

apaixonara doidamente.

Esta mulher, chamada Jet-ta, era de um caracter violento, arrrebatado,

apaixonado, e amava lambem ardentemente seu marido. Era, porém, muito

ciumenta, e seu marido com receio de ter algum dia os olhos arrancados, ti-

nha o maior cuidado em não laní,'ar ainda o mais innocente olhar a nenhuma

das suas escravas.

O ciúme de uma mulher amada é uma doce e agradável lyrannia. O

nosso pachá era feliz, e orgulhava-se de notar este sentimento em sua mulher.

.Jet-ta era feliz. Todas as mulheres de Adrianopla invejavam a sua sorte.

A's ve/.es, quando ([ualquer d'ellas se queixava de seu marido ter casado

com outra mulher, .Jet-ta dizia-lhcs:

— «A culpa é vossa! Vós não sabeis conservar o coravão de vossos ma-

ridos ! . . .

»

Nada é mais ephemero do que a felicidade n'este mundo de decepções.

Um dia a bella turca acordou com a cabeça pesada e a garganta cm fogo. .

.

Era a variola! Esteve dois mezes doente, e quando um dia, senlindo-se melhor,
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se levantou e se dirigiu vaciilanfe para um espellio, soltou um grilo de iiorror,

e perdeu os senlidos... Poíjre muilierl Não se reconlieccral A variola tinlia-

Ihe deixado os seus indeléveis e ignóbeis slygmas. . . Estava crivada de bura-

cos. As suas feições baviam engrossado . . n'uma palavra, estava tão feia,

quanto até ahi fora bella e graciosa!

Tanto chorou, e tanto se aílligiu, que tornou a cahir doente. O que essa

pobre mulher soUreu durante a terrível doença c impossível de dizer. A con-

valescença foi longa.

Ella, até então alegre e risonha, estava agora sombria e melancholica. Con-

sultava a cada momento o seu pequenino espelho, mas depois de um rápido

olhar, arremessava para longe com cólera o pobre espelho, que não tinha culpa

alguma de tudo aquiUo.

Uma cousa augmentava a negra melancholia de Jet-ta. Seu marido, que

durante a doença, não sahia de junto d'ella, depois da convalescença raras ve-

zes lhe apparocia, e mostrava-sc para com ella de uma indifTerença desespera-

dora.

— «Não me ama! dizia a pobre rapariga. Acha-me feia!...»

E derramava torrentes de lagrimas.

A mocidade foi mais forte que a doença. Ao cabo de três mezes eslava

completamente restabelecida, mas estava horrivelmente feia, e seu marido era

agora tão frio para com ella, quanto até ahi fora amante e cheio de carinho.

Jel-la soltou os diques á dòr que a dilacerava, apostrophou o marido, censu-

rou-lhe aquclla mudança. Elle, a principio, ouvia-a com tranquillidade, mas

d'aiii a pouco, impacienlava-se e encolhia os hombros.

Um bello dia, cansado das suas queixas, na occasião em que ella o cen-

surava de ler mudado, o pachá pegou-lhe na mão e conduziu-a diante de um
espelho, dizendo -lhe bruscamente:

— oQuem mudou foste tu I. . .

»

Jet-ta ficou pallida e immovcl. Esta phrase cruel ferira-lhe o coração

como uma punhalada! A datar d'esse dia nunca mais dirigiu uma palavra a

seu marido, mas começou a odial-o tão entranhadamente como até ahi o tinha

amado.

Poucos dias depois, aquelle ódio encontrou um duplo alimento para se

saciar, porque notou que Dispeta, joven escrava que seu marido lhe comprara,

tinha sido elevada á cathegoria de odalisca. A escrava, ale então meiga e sub-

missa para com sua ama, tornou-se soberba e altiva. Parecia querer afirontal-a

com os seus dezcseis annos e com a sua belleza.

Incapaz de se conter, sentindo a lucta intima do amor desprezado com

o amor mal extinclo, que não pedia senão uma palavra allecfuosa, uma palavra

de ternura para se rcaccender talvez, mandou chamar seu marido, e ccnsu-

rou-lhe em termos commovenles a sua ingratidão para com ella.

— «Amava-me, disse-lhe ella, quando eu era bonita, e lenho culpa por

ventura de ser feia, por causa de uma horrível doença, que mais valera me

roubasse a vida? Porque foi que a minha belleza perdida poude fazer fugir o

seu amor? O coração de Jet-ta é, e será sempre de seu senhor e amo!»
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Em seguida, falluu-llic de Dispeia, c o seu ciúme fez explosão. Disse

quanto lhe custava ver esta escrava, ainda ha seis mezes sua creada, c que

actualmente parecia dar-se ares de sua senhora e de sua rival.

— «Volte para os meus braços, restilua-me o seu amor, accrescentou

ella com lagrimas na voz, c verá que se o rosto de .let-ta mudou, o seu cora-

ção é o mesmo ainda. Venha, c espero á força de amor fazer-ihe esquecer as

desgraças, com que a natureza veio ferir-me tão cruelmente!...»

O marido permaneceu frio, insensível, indifferente a este discurso, c

respondeu-lhe que se Dispeia se apresentava como dona da casa, eslava no

seu direito, porque trazia no seio um filho d'clle, e que antes de um mez

seria sua mulher legitima, exactamente como ella.

Jet-ta ouviu esta cruel resposta, e ficou impassível. Mas, se seu marido

tivesse notado o sombrio relâmpago que seus olhos lançaram n'aquclle momenlo,

ter-se-hia assustado.

Depois d'este dia, nunca mais lhe tornou a dirigir a palavra. Encerrada

continuamente no seu quarto, nem sequer queria ver as suas escravas. Estas,

pela sua parte, a exemplo dos cortezãos, ergueram a fronte diante da favorita

de hontem, para a curvarem diante da favorita do dia.

Um dia soube que o contracto nupcial fora feito, e que portanto, a es-

crava se tornara sua egual. Ao lado dos seus aposentos havia sido preparado

um aposento gracioso e opulento para a nova mulher, que n'essa mesma noilc

devia tomar posse d'elle.

Á noite, cllectivamente, para festejar o seu casamento, houve um grande

jantar em casa da nova mulher do pachá, e em seguida, canto, musica, bai-

le, etc.

Jet-ta, encerrada no seu quarto, ouvia sombriamente os ruidos festivos

d'aquella ceremonia, que para cila soavam como um dobre de finados.

Á uma hora da manhã, cessaram os cantos, apagaram-í5e as velas, e fez-sc

na casa um silencio profundo.

Ás duas horas, os dois esposos dormiam nos braços um do outro, illumi-

nados apenas pela ténue claridade de uma lâmpada de prata.

Jet-ta, descalça, envolta num grande chaile, sahiu n'aquelle momento

sem o menor ruido da porta do seu quarto. Tirou do seio uma chave, e abriu

a porta do quarto nupcial do seu marido, tão devagar, que apenas se fez ouvir

um ligeiro estallido, similhante ao que dão ás vezes os moveis novos, estallido

que se assimelha a um suspiro ou a um estremecimento. Nada mais veio per-

turbar o silencio da noite.

A esposa abandonada entrou no quarto nupcial, lentamente, comprimindo

as pulsações do coração. Approximou-se do leito, examinou os dois esposos

durante um segundo. Uma expressão de ódio e de vingança veio desfigurar

mais ainda a desgraçada. Talvez lhe fallasse a coragem ao entrar, mas o qua-

dro que linha diante dos olhos inspirou-lha novamente, porque foi com mão

segura que tirou um vidrinho escondido no s<'io. Abriu-o, e derramou o con-

teúdo no rosto de seu marido e no da sua rival.

Uirilos de dor e rugidos medonhos saíram n'aqucllc momenlo do leilo. As
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duas vicíimas estorciam-sc em convulsões alrozes. Era vilriolu ([ue elhi lhes

lançara no rosto c nos ollios. Quizcram Icvantar-se para se arremessarem con-

tra aquelia inimiga pcríiJa, mas o liquido tinha-llies queimado as pálpebras

e os ollios. Não viam nada, e os braços feriam apenas o espaço !

Jet-ta, a um canto do quarto, olhava para ellcs com uma alegria feroz.

Soltou uma gargalhada odienta, e disse:

— «Ah! ah! ah! meu senhor e amo! Com que ent<ão desprezou o amor

da pobre Jet-ta, escarneceu d'ella, fel-a solírer sem piedade, porque a desgra-

çada perdeu a sua belleza!. . . Quer um espelho também agora para ver quem
está mais disforme, se cila, se o sou cruel esposo? E tu, insolente Dispeta,

quizeste ser minha egual, insultaste a minha desgraçai Soberba com essa bel-

leza, riste da minha miséria . . . Pois agora, miserável, és muito mais feia

do que eu!. . .

»

E a estas palavras, sollou uma gargalhada que não tinha nada de hu-

mana. Era mais o rugido da fera ao dilacerar as entranhas da sua vietima!

O pachá, louco de dor e de cólera, conseguiu apoderar-se do seu punhal.

Não a via, mas guiado pela voz, quiz precipitar-se sobre cila. Jet-ta evitou-

liie o alcance.

— «Não, disse cila, eu não quero morrer ás tuas mãos! A vingança é

doce, e eu não quero dar-te essa consolação suprema!»

E dizendo isto, fugiu para o seu quarto, onde se barricou, empilhando

junto da porta todos os moveis.

As escravas, acordadas pelo tumulto e pelos gritos, chegaram n'este

momento. Recuaram de espanto, ao verem o seu senhor e a nova favorita n'um

estado horrível.

Correram logo em procura de medicas, assim como do cadi para se apo-

derar da criminosa c para a punir com severidade. A auetoridade, depois de

ter arrombado a porta de Jet-ta, encontrou-a deitada no leito e agonisante. Ti-

nha feito justiça a si própria, envcnenando-se.

Os médicos declararam que o pachá, o.lém das queimaduras, que lhe

deixariam signacs profundos no rosto, perderia o olho direito. Quanto a Dis-

peta, perdera completamente a vista, e devia rcsignar-se a íicar cega e desfi-

gurada.

Ambos vivem ainda, segundo a prnphccia dos médicos. Ella cega, elle

desfigurado e quasi cego também. Castigo horrível ! ilcsta-lhe um olho para

poder vér os sfygmas indeléveis, impressos no seu rosto e no de sua mulher

pela infeliz e abandonada Jet-ta!...

A lição foi cruel, mas aprovcilou-lhe. Apesar de Dispeta estar cega e

horrivel, continua a ser a sua mulher única.

O drama de Conslantinopla, que vamos contar, c egualinente horrivel e

bárbaro, mas fez apenas uma vietima. A esposa abandonada vingou-se apenas

do seu infiel esposo.

Nilza casara com um brilhante coronel turco, e adorava seu marido, que

era um esbelto e svmpalhieo rapaz.
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A principio, o coionol mostioii-so o mais apaixonado ilos esposos. A cons-

tância ncão é, porém, a viiUuie dominante dos homens cm geral, e cm es-

pecial, dos turcos. Diremos até que eiles não conhecem esta qualidade, e que

nem sequer suspeitam da sua existência, habituados á ideia de que nada é

mais natural do que amar hoje uma muliíer e amanhã outra, sem julgarem tor-

nar-se culpados para com a mulher, que lhes entregou completamente a fé e o

coração.

O coronel, ao caho de dois annos de casado, teve o desejo de augmentar

o numero das suas mulheres. Receiando, porém, as scenas e as disputas que

este desejo poderia causar no interior do seu harém, comprou uma escrava,

desposou-a, c, em logar de a levar para casa, installou-a n'uma casa de

campo nas margens do Bosphoro, e occultou esta segunda união á sua primeira

mulher. Apesar d'isso, ella foi advertida, a principio pelos tristes presentimen-

tos do coração, e depois pelas repetidas ausências de seu marido. Fel-o vigiar,

c soube dentro de pouco tempo toda a verdade. Então accendeu-se-lhe no

coração a chamma impetuosa do ciúme, e começou a ruminar os mais sinistros

projectos de vingança.

Tinha ao seu serviço uma velha negra, que lhe era dedicada de corpo e

alma, porque Nilza fora sempre boa e affavel para com ella. Mas, se essa es-

crava tinha a maior afleição pela sua senhora, detestava cordealmente o ma-

rido, que tantas vezes havia sido duro e cruel para com ella. Por isso aprovei-

tou com alegria a occasião de se vingar. Bem longe de tranquillisar a esposa

ciumenta, de a exiiorlar á paciência c á resignação, animou e excitou o seu

ódio e o seu despeito.

N'uma palavra, um bcllo dia o coronel entrou em casa, depois de uma

ausência de oito dias, c Nitza sabia que elle passara todo esse tempo, não no

serviço militar, como elle dissera, mas sim com a outra mulher. Não obstante,

o coronel mostrou-se terno e carinhoso para com sua esposa, e jantou com ella.

Nitza, dissimulando os seus sentimcnlos, foi graciosa e amável para com elle.

Depois do jantar, começou a fumar e tomou duas taças de café, sem no-

tar que sua mulher não o tomava.

D'ahi a pouco, as pálpebras fechavam-se-lhe as ideias pcrlurbavam-se-

Ihe, e o coronel adormecia profundamente. A esposa abriu então cauteMosa-

mente a porta, e a velha negra entrou. Dirigiram-se ambas para o dormente,

e contemplaram-no com olhar sinistro. O coronel estava sob a influencia de um
pesado narcótico, c tinha, ao que parecia, sonhos felizes, pon|ue entre-abria a

bocca para proferir phrases como esta

:

— «Ilisma adorada! Amo-te!. . .»

Nitza, ao ouvir o nome da sua rival, empallideceu de cólera.

—«Vamos, Ziguania!» disse cila.

A escrava negra atou cotn uma corda os pés e as mãos do seu senhor,

cmquanio a esposa cruel allumiava com uma pequena lâmpada. A escrava pu-

xou por uma navalha de barba, cuidadosamente aliada, de que ia munida, e

cortou o pescoço do desgraçado. Houve apenas um estertor, um suspiro aba-

fado e. . nada mais !



IJA PROiTlTUIÇÃO -'iOI

Este drama passava-se no salão do liaivm. As duas mullienvs sahiram,

e dirigiraiu-se ao quarto de ^'ilza, onde a vingativa esposa do coronel deu uma

pesada bolsa á velha escrava, dizendo-lhe:

— «Parte, e sò prudcnle!. . .

»

E depois d'isto, Milza deitou-sc tranquillamente, como quem acaba de

cumprir o seu dever.

No dia seguinte, quando as escravas, entrando no salão do liarem, come-

çaram a soltar gritos de terror, Nitza correu logo, e deu todas as demonstra-

ções da mais profunda dor e do mais violento desespero.

Eslava convencida de que a velha escrava tivera tempo de fugir c de se

pòr ao abrigo da lei. O crime seria apenas attribuido á fugitiva, e Nitza esca-

paria á punição. Não succedeu assim, porém: a negra foi agarrada, submettida

á tortura, e confessou tudo.

Explicpiemos agora o que c a tortura na Turquia. Os accusados são met-

tidos n'uma espécie de guaritas, de maneira que não possam nem sentar- se,

nem deitar-se, e impedem-nos ainda de dormir n'esses nichos horríveis durante

trinta e seis uu quarenta e oilo horas. Quando o somno os acommelte, aba-

nam os de tal forma, que os desgraçados teem de renunciar ao repouso. E hor-

rivel este supplicio, e os desgraçados acabam quasi sempre por fazer as con-

fissões mais completas, para poderem entregar-se livremente aos encantos de

Morpheu. Foi isto o que se passou com a negra, que teve de contar em todos

os pormenores a scena verdadeiramente trágica da morte do coronel.

A lei, se ella u'este caso tivesse sido observada á lettra, não condcmna-

ria á morte a esposa do coronel, porque fora apenas espectadora do crime. Mas

o coronel era muito querido do sultão, e além d'isso, era mister dar um exem-

plo severo. Nilza foi condemnada a ser enforcada, juntamente com a escrava.

No dia da execução, notava-se, sentado a dois passos da victima, um in-

glez, correspondente do Times, que esboçava o mais lleugaiaticamente pos-

sível o corpo da desgraçada Nitza, balouçando-se nos ares, nas convulsões da

agoniai

A polygamia existe na Turquia, mas era proporções muito menores do

que muita gente suppõe. Muita gente imagina que todos os turcos teem uma

grande porção de mulheres e de odaliscas.

Constantinopla tem mais de dois milhões de habitantes. Pois entre este

numero, haverá quando muito cem mil turcos opulentos que teniiam muitas

mulheres. O povo, os pequenos burguezes, não teem ordinariamente senão uma

mulher.

Só entre os ricos é que se encontra a polygamia, e devemos ainda obser-

var que n'estes mesmos, ha muitos que, desposando uma joven de boa familia,

não lhe dão o desgosto de terem concorrentes no harém.

Estas damas revoltam-se e com rasão contra a polygamia, e quando o

marido çontrahe uma nova união, voltam novamente para o seio das suas fa-

mílias, divorciando-se d'elle.
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As circassianas acceilam mais facilmenle esta posição humilhante.

A lei turca permilte a um homem casar com três mulheres legitimas e

ter tantas odaliscas quantas quizer. Mas, ainda assim, a lei dá apenas esla la-

titude aos homens ricos, que podem assegurar uma posição a todas as suas mu-

lheres em caso de divorcio ou de separação, e que estão em circumstancias de

dar a cada uma d'clias um aposento separado e um trem de vida á parle. E

preciso também que no caso das mulheres não poderem viver em harmonia

debaixo do mesmo teclo, o marido dè a cada uma d'cllas uma casa, e pccorra

largamente ás suas necessidades, r.omprchende-se facilmente que ter muitas

mulheres é bastante dispendioso!

A posição de todas as mulheres legitimas é a mesma perante a lei. Tanto

a primeira como a terceira herdam egualmente.

A odalisca c o que nós chamamos a amante. E' escolhida pelo senhor en-

tre as escravas da casa. Ainda assim, clle não pôde tornar sua odalisca uma

escrava que tenha sido comprada por sua mulher, ou da qual Ihí^ tenha feito

presente.

Supponhamos que um homem, lendo já uma ou duas mulheres legitimas,

nota com agrado uma das suas escravas, ou vè em qualquer parte uma de

quem gosta. Compra-a c leva-a para casa. No dia em que teve relações com

ella, essa escrava passa ao estado de odalisca. Tem então o direito de se sen-

tar diante de suas amas, torna-sc também uma espécie de dona da casa, tendo

os seus aposentos, e deixando de fazer serviço. E uma senhora. Tem o direito

de dar ordens ás outras escravas, tendo também algumas ao seu serviço, cscus

filhos são íilhos legítimos, que herdam de seu pao exactamente como os filhos

das mulheres legitimas.

Na Turquia não ha filhos bastardos. Todo o pac é obrigado a reconhecer

seu lilho, seja qual fòr sua mãe.

A odalisca pódc passar á calhegoria de mulher legitima, se o marido as-

sim o quizer. Wcsse caso, manda lavrar ura contracto, e tudo fica concluído.

Um turco jamais tem o direito de vender uma escrava que passou ao estado de

odalisca. Pode despedil-a, se ella se portar mal, mas ainda assim, tem o dever

de lhe assegurar uma posição conveniente.

Escusado será dizer que a odalisca e a mulher legitima vivem o pcior pos-

sível uma com a outra.

Nem admira este facto. Imaginem os leitores uma pobre senhora, que

vè uma escrava de sua casa, ainda honlem submissa e humilde em sua presença,

e que hoje se senta sem ceremonia diante d'ella, e dando-.se ares de a considerar

como sua egiial, e isto só porque ao marido d'essa senhora approuve ser-lbe

infiel com essa escrava!. . . E dui-o, devemos confessar!. .

.

Dir-nos-bão: Poniue motivo fazem as damas turcas a tolice de terem em

sua casa escravas novas c bunilas? Mas, se os maridos teem o direito de ir aos

bazares c a casa dos vendedores do escravas comprar aquellas que lhes con-

veem

É cerlo que estas Ires mulheres legitimas e estas odaliscas, todas mulheres

do mesmo homem, vivendo debaixo do mesmo teclo, conslitucm uma grande des-
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moralisa(.'ão, mas analisando fiúainenle os fados, não vemos na Europa quasi

a mesma coisa, disfarçada hypocritamente? A única vantagem que a mulher dos

paizes da Europa tem sobre a da Turquia, é poder illudir-se e julgar-se amada

sem partilha, ou não saber exactamente o numero de haréns ([ue seu marido

possue.

Para sermos justos, devemos dizer que se o marido turco introduziu esta

desmoraiisação no seu lar domestico, em compensação não sabe o que c ter

amantes fora de casa.

Os turcos sahem pouco. Estão quasi sempre no selanlik ou no liarem.

Tendo cm sua casa o que desejam, não vão procurar amantes fora d'ella.

A lorelte, a amiga, a prostituta não existem na Turquia. A prostituição

alli reduz-se ao commercio das escravas, que qualquer homem pôde com-

prar, e ás relações conjugaes com a pluralidade de mulheres permittida pela lei.

Em tudo isto, ha um lado moral, permiltam-nos o paradoxo. Todo o fi-

lho tem um nome, uma posição e um pae, que nunca o renega, emquanto que

nos paizes civilisados da Europa ha homens, que passam aliás por muito hon-

rados, e que não se envergonham de abandonarem as mães dos seus filhos c

os próprios filhos, expondo-se a reconhecerem mais tarde seu filho n'um mi-

serável forçado, ou sua filha immersa no lodo da prostituição.

Na Turquia não ha necessidade de hospícios de engcitados, porque como

infelizmente succede nos nossos paizes, o homem não tem o direito de seduzir

uma rapariga, de a tornar mãe, e de abandonar em seguida o filho e a mãe. A

rapariga enganada por um homem tem o direito de se dirigir ao tribunal.

O homem c condemnado ou a csposal-a, ou a fazer d'ella sua odalisca, o que é

exactamente a mesma cousa.

Na Turquia, assim como succede nos nossos paizes, ha leis e usos, bons

c maus. A nós, europeus, a polygamia impressiona-nos desagradavelmente c

com razão, mas os orienlaes na Europa sentem-se desagradavelmente surprehen-

didos com esta nuvem de certezas, que enchem as nossas ruas, os nossos pas-

seios, os nossos theatros, e essas casas ignóbeis que a policia tolera.

O que prova que em todas as nações, mesmo nas mais civilisadas, ha

muito ainda que fazer.

As escravas que se vendem em Constantinopla são todas circassianas. São

raparigas muito novas, muitas vezes até creanças, que foram roubadas aos pães

por homens, que como os capitães negreiros, fazem este trafico. Ha casos em

que são victimas da sorte da guerra.

As dilíerentcs tribus da Circassia andam em guerra constante, e n'essas

guerras intermináveis roubara umas ás outras as creanças para as venderem.

Outras vezes ainda são victimas de uma vingança pessoal. Ouando um circas-

siano tem um inimigo, procura por todos os meios possíveis roubar-lhe os fi-

lhos, que vende immediatamente. D'este modo a sua bolsa e a sua vingança

licam egualmente satisfeitas.

Outras vezes são os próprios pães (é horrível, mas é assim!) que vendem
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suas filhas. São impellidos a esle acto criminoso e bárbaro pela cubica de um
lucro enorme.

As jovens circassianas, apesar da pobreza de seus pães, são tractadas

como llores de estufa, de que um jardineiro espera tirar os maiores proventos.

A belleza de suas filbas é para clles um capitai. Ás vezes vendem-nas

também por amor paternal, um amor paternal a seu modo, que nem se com-
prebende, nem pôde merecer a nossa approvação.

O povo circassiano é muito pobre. O clima da Circassia c rigoroso, o solo

inculto, e tanlo as mulheres como os homens que alli vivem, são condemna-

dos aos duros trabalhos dos campos. Os pães, que vendem suas filhas, pensam

d'este modo assegurar-lhcs uma sorte mais agradável, porque em Constantino-

pla podem entrar em boas casas, onde serão bem vestidas, bem alimentadas,

e terão pouco que fazer, tendo ainda a alternativa de casarem com um rico pa-

chá, e poderem vir a ser grandes damas.

Contemos agora como se faz a venda das escravas, apenas ellas chegam

a Constantinopla.

Ha primeiramente o bazar. Tem-se dito tanta cousa a respeito d'este fa-

moso bazar, escreveram-se tantos dramas commoventes a respeito do desespero

d'essas pobres victimas, roubadas ás famílias, entregues a um senhor duro e

cruel, que pouco temos a accrescentar. No emtanfo, na cpocha de que estes au-

ctores quizeram fallar, e que remonta a longos annos, vendiam-se muito mais

escravos que hoje na Turquia, porque todos os prisioneiros de guerra, homens

c mulheres, eram vendidos, e assistia-se então a scenas de desolação, quando

todos os membros da mesma família eram vendidos a dilTerentes senhores, c

as mães se viam privadas de seus (ilhos, sem saberem a sorte que lhes era

destinada!

Havia também scenas ignóbeis, quando homens lúbricos e scnsuacs vi-

nham examinar e regatear os encantos de uma pobre rapariga.

Mas com a civilisação o bazar de escravos desappareceu felizmente, c o

nosso fim é fallar aqui da Turquia moderna, dos nossos dias, tal qual nol-a

tem descripto nos últimos annos testemunhas occulares.

O trafico dos escravos, embora prohibido actualmente, exerce-se ainda

na Turquia, mas do modo seguinte

:

Ha ainda negociantes de escravas. Este trafico, ou negocio, é geralmente

feito por mulheres velhas, que téem casas grandes e espaçosas. Essas velhas

compram as raparigas, logo á sua chegada da Circassia, mediante uma somma

bastante módica. Tractam d'ellas, desbastam-nas, iimpam-nas. A sua chegada,

são apenas umas pobres camponezas selvagens. Fazcm-lbes aprender a lingua

turca, porque essas desgraçadas sabem apenas o idioma do .seu paiz, ignorado

na Tur(|uia, c desagradável ao ouvido.

Estas casas são conhecidas em Constantinopla. É alli que se dirigem

os que desejam comprar escravas.

Estes negociantes ou mercadores de escravas, como quizcrem chamar-

líics, revendcm-nas então, lucrando enormes sommas.

?ío emtanto, raras vezes um homem altamente collocado vae escolher
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entre ellas esposas ou odaliscas, porque a sua educação é muito incom|tleta.

Em todas as casas ricas de Constantinofila ha grande numero de escravas, que

fazem o serviço. Ter, n'uma casa mesmo de regular opulência, quarenta escra-

vas é um luxo obrigado.

As damas vão comprar as escravas que lhes são necessárias. Muitas da-

mas, mesmo grandes damas, por distracção ou por especulação, compram es-

cravas muito novas. Esculhem-nas bonitas, fazem-nas educar, mandam-lhes

ensinar o canto e a musica, e quando estão em edade de casar, casam-nas com

algum pacliá rico, que lh'as paga quasi sempre por alto preço.

Quando uma dama tem em sua casa uma escrava bonita e jovcn, os pa-

chás sabem-no logo, e os pedidos abundam.

É preciso, porém, que a rapariga consinta em ser a mulher ou a oda-

lisca d'essc homem, para que a possam vender.

Eis como essas vendas se fazem. Uma dama tem uma joven circassiaiia,

de cuja belleza um sujeito- qualquer ouviu fallar. Esse sujeito pede á dama o

obsequio de lhe deixar ver a elogiada beldade. .V dama manda-lh'a a casa,

acompanhada de uma velha de confiança, que não a deixa um instante. De resto,

um abuso de confiança seria severamente punido pela lei.

A rapariga, durante dois ou trez dias, faz o serviço do pachá; serve-lhe

o café, o narijuileh, elle conversa com ella, emquanto a escrava se conserva

sempre respeitosamente de pé na sua presença, com as mãos crusadas sobre o

peito. Estas mulheres são para com os homens de uma humildade tão servil,

que enoja e faz tristeza!

Se não IJie agrada, o pachá manda-a embora. No caso de lhe agradar,

pergunta-lhe se consente em que elle a compre para fazer d'ella sua mu-

lher ou odalisca. Se a escrava responde negativamente, o pachá é obrigado a

mandal-a para casa de sua senhora; mas se a resposta é aflirmativa, entra en-

tão em negociações cora a dama a respeito do preço.

A dama, vendo que a escrava agradou, pede por ella muito caro. Rega-

teia-se durante algum tempo. Emfim, concluído o negocio, a rapariga fica de

todo em casa do seu novo senhor.

Os preços, que variam sempre, segundo a belleza da mercadoria, são

pouco mais ou menos os seguintes.' Á sua chegada da Circassia, os homens

de trafico não dão por ellas senão setecentos ou oitocentos francos, quando

não se distinguem pela belleza, porque n'este caso não servem senão para os

serviços mais pesados domésticos, e alguns milhares de francos quando são

bonitas.

As damas que as compram, pagam-nas um pouco mais caro, mas quando

as fazem educar convenientemente revendem-nas por alto preço também. Va-

lem então de quinze a cem mil francos, segundo a maior ou menor expressão

dos olhos, o avermelhado dos lábios e o setim da pelle . .

.

Antes de as comprar, o homem não tem o direito de as examinar dos

pés á cabeça, segundo tantas vezes se tem escripto. O que pôde, porém, é man-

dal-as inspeccionar por um medico. Destinadas a serem mães de seus filhos,

querem previamente assegurar-se do estado da sua saúde.

BUTOUÁ DÁ PlOaTTTUIçiO. ToMO IT—FuLBA G i.
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É frequente succeder ás escravas compradas para o servido domestico de

uma famiiia agradarem ao senhor, ou a qualquer dos filhos, e quando isto se

dá, esses homens casam com cilas. De resto, devemos fazer a essas escravas

a justiça de acreditar que não se descuidam de lançar ternos olhares a seus

amos, porque a sua ambição única é passarem de escravas á cathcgoria de

esposas, ou mesmo de odaliscas.

A escrava destinada ao serviço de uma casa, desde o momento em que

se tornou esposa de seu senhor, tem o direito de entrar no seio das famílias

mais distinclas, e de visitar as damas de mais elevada gerarchia.

As damas turcas não gostam das circassianas, e vêem com grande des-

peito a preferencia que dão a essas escravas alguns dos opulentos pachás de

Constantinopla. Esta preferencia juslifica-se. Em primeiro logar, as circassia-

nas são de uma grande e incomparável belleza. A Circassia tem o precioso

privilegio de ver nascer as mais bellas mulheres do mundo. São quasi todas

louras, de uma pelle alvíssima, com uns olhos azues doces e carinhosos, uma

estatura esbelta e flexível, e cabellos soberbos e admiráveis. Depois, estas

mulheres não tèem família, e por isso não expõem seus maridos aos enfados

e zangas que ordinariamente causam os sogros e as sogras. Pelo que se vé, na

Turquia, assim como nos paizes cívilisados da Europa, esses parentes não são

muito apreciados.

Não é raro vèr na Turquia pães, que Irem filhos de edade juvenil, com-

prar uma escrava de tenra edade. Educam-na com o maior cuidado, e quando

essa rapariga tem quatorze ou quinze annos e seu filho dezeseis ou dezoito

annos, casam-nos.

Um elevado personagem de Constantinopla tinha um filho de onze annos.

Um dia disse-lbe:

— «Se te portares com juizo, comprar-te-hei uma bonita escrava para

casares com ella, quando fores homem.»

O rapazito bateu as palmas, e gostou muito d'esta promessa.

—«Amanhã, disse o pae, irei a casa da senhora *##, que tem um grande

numero de escravas lindíssimas.»

— «Não, disse sua esposa, em casa da senhora ##* ha uma pequenina

escrava de seis annos. Eu lhe proporei que nol-a venda.»

Alguns dias depois, a velha dama que acceitara a proposta, trouxe elTe-

ctivamente a pequenina escrava. Era uma creança de seis annos, muito viva e

intelligente, que olhou para todas as pessoas da casa com uns grandes olhos

cheios de espanto. Fizeram-lhe muitas caricias e deram-lhe bolos. Ella beijou

as pessoas da família e devorou n'um momento todos os bolos.

Passou-se logo em seguida á questão do preço. A vendedora fazia-lhe va-

ler os encantos, e jurava que dentro de dez annos seria a mais bella mulher

de Constantinopla. Os compradores procuravam depreciar-lhe a belleza; emlim,

regaleou-se de uma parle e da outra, como se se tractasse de uma jóia, de um
objecto de arte, de uma porção de estofo oriental. . . Durante este tempo, a

creança cscondcra-se detraz de um reposteiro, mas a sua pequenina mão allas-

tava o estofo, e seguia com interesse aquelles preliminares da venda.
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Quando ella se realisou, quando a creanga viu que a sua antiga senhora

arrecadava o dinheiro, seis mil piastras, dirigiu-se para ella, com um ar de re-

solução que ninguém poderia presumir em tão poucos annos, e disse-lhe:

—«Bem, agora que tens o diniieiro na algibeira, já não te pertenço, não

é verdade?! Já não poderás bater-me nem ralhar. Vae-te, velha fúria!.. .»

Eílectivamente, a pobre creança não perdeu em mudar de possuidores.

O pacliá e sua esposa gostam muito d'clla e tractam-na admiravelmente. E a

menina bonita da casa; até o próprio futuro marido a estraga com mimos e ga-

lanteios precoces. Tem muitos ciúmes d'ella, e se seu pae, ou qualquer de seus

irmãos a chamam, zanga-se, dizendo que só elle tem o direito de lhe dar

ordens, e a rapariguinha responde também que não reconhece outra auctoridade

senão a do seu joven senhor.

As escravas pouco intelligentes ou pouco formosas, são condemnadas a

ficar sempre no estado de creadas. A sua sorte é a seguinte: Se teem rasão de

queixa de seu senhor, podem exigir que as vendam a outra pessoa. Ao cabo

de dez annos de serviço, são livres por lei, e então saem e casam com homens

do povo, tendo por dote o dinheiro que ganharam, porque, apesar de terem sido

compradas, pagam-lhes soldadas. !N'outros casos, ficam de commum accordo ao

serviço da casa em que foram escravas

Na Turquia, existem ainda os hábitos patriarchaes. Os servos são consi-

derados como fazendo parte da família, e são geralmente muito bem Iractados.

Raras vezes os mandam embora. Se commettem uma falta, quasi sempre são

punidos, fazendo-os descer um grau na hierarchia dos serviçaes.

Pela sua parte, não costumam mudar também de amo. Vêem-se frequen-

temente creados servindo a mesma faniilia de pães a filhos.

Um turco de bons sentimentos raro deixará cahir na miséria um creado

que o serviu ou serviu a sua familia.

Paliemos agora dos casamentos entre os turcos, observando mais uma
vez que as damas d'esse paiz não soIlVem que seus maridos venham a tomar

uma odalisca, ou uma segunda mulher. Quando este caso se dá, voltam para

as suas familias, e separam-se ou divorciam-se do infiel esposo.

Os pães, que teem filhas casadouras na Turquia, não fazem como

succede nos nossos paizes o que se póJe chamar a caça dos maridos. Não as

levam ao theatro ou ao baile, não as fuzem vestir sumptuosamente e provoco-

doramente. (luardam-nas em casa e esperam cheios de confiança que os pre-

tendentes appareçam, e apparecem sempre, porque no Oriente não ha como

entre mis velhas solteironas, o que provem necessariamente dos homens esta-

rem habituados a casar para terem uma mulher e não para terem um dote.

Os homens e as mulheres casam muito cedo no Oriente. Não é raro um
rapaz casar aos quinze ou aos dezoito annos.

Quando uma mãe tem um filho em edade de casar, informa-se das fa-

mílias em que se encontram raparigas nas mesmas condições. Vae, ou manda

uma dama da sua família, mas ordinariamente vae ella própria a essa casa sem
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se fazer annunciar, e sem dizer uma palavra a respeito do fim <la sua visita, e

pede para ver a joven. O uso estabeleceu que os pães não devem recusar-se a

mostrar sua filha, a não ser quando ella já está promettida em casamento.

A mãe da joven manda entrar a visita no liarem, e mesmo sem sa-

ber o seu nome recebe-a com a maior delicadeza. Conversa-se a respeito de vá-

rios assumptos, e a dona da casa offerecc café e fructas á visitante. A don-

zella entra n'esse momento no salão, serve o café e faz as honras da casa. Pôde

assim ser vista, e a dama visitante conversa com ella com a maior liberdade.

Terminada a refeição, a donzella sáe.

Se não agradou, a dama despedc-se sem dizer o motivo da sua visita.

Se, pelo contrario, gostou d'ella, a dama manifesta o desejo de voltar.

Volta eííectivamcnie todas as vezes que quer. Durante esse tempo, nada

impede os pães de mostrarem sua filha a outras damas que se apresentem do

mesmo modo, nem esta dama de ir pelo mesmo processo ver outras donzellas.

(juando a dama fixou a sua escolha, quando uma donzella lhe agra-

dou para fazer d'ella sua nora, volta então com grande apparato. D'esta vez,

faz-se annunciar, diz o seu nome. Pede então solemnemente a mão da donzella

para seu filho. A dona da casa responde que está immensamente lisongeada por

este pedido, mas que não pôde dar resposta alguma, sem ter consultado seu

marido e sua filha, e que terá a honra de lhe ir fazer uma visita d'ahi a quinze

dias.

Este praso é empregado em colher informações a respeito do preten-

dente c de sua familia.

A donzella é prevenida d'este pedido e prepara-se para vèr o rapaz que

quer casar com ella.

O noivo, pela sua parle, tem o cuidado de vir rondar debaixo das janel-

las do harém, e de a seguir quando sáe á rua. Tomam-se além d'isso precau-

ções para que a donzella possa vèr o seu pretendente sem se comprometler.

Muitas vezes os dois entrctecm durante estes quinze dias, uma pequena intriga

amorosa, em que se trocam algumas flores e alguns pequeninos bilhetes de

amor.

Se o pretendente não convém nem aos pães nem á donzella, a mãe não

vae á visita promettida. Se, pelo contrario, o genro lhe agrada, vae fazer essa

visita com todo o apparato do ceremonial, o que tanto vale como dizer que

consente no casamento.

A partir do dia d'esta visita, as duas famílias frequentam-se com as

maiores demonstrações de estima. Famílias ha que deixam aos dois desposados

a faculdade de conversarem livremente, mas, ainda assim, a donzella recebe o

seu noivo, havendo entre os dois o obstáculo de uma grade.

Feito e acceile o pedido, o noivo envia um presente á noiva e outro

a todas as damas da sua familia. A noiva faz-lhe também um presente de

roupa branca, camisas e lenços bordados. São estes os presentes dos esponsaes.

Alguns dias antes da celebração do casamento, manda-lhe o enxoval,

que consta quasi sempre de jóias, riquíssimos estofos, caclieniiras, etc. Todos

estes objectos vccm encerrados n'um cofre, que segundo a fortuna do noivo, é
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de lilagrana de praia, de prata massiva, ou de ouro. .. As pessoas ricas gas-

tam sommas fabulosas com estes cofres.

Ha-os de ouro massiço, ricamente cinzelados e cobertos de diamantes.

Na tampa ba quasi sempre uma aiiegoria delicada; duas pombas, por

e.Kemplo. A escolba d'este assumpto é grave para um pretendente, porque é

por ella que a noiva começa a fazer ideia do seu caracter.

Os pães dão um enxoval á filha. Os ricos fazem-lbe presente de duas

jovens escravas para o seu serviço particular. Estas escravas podem ser bellas

como bouris... A esposa não receia que seu marido as tome para odaliscas.

A lei probibe-o tanto para estas, como para todas as outras que a esposa adquirir

para o seu serviço. São sua propriedade exclusiva. Se o marido as requestasse,

commetteria um roubo; a lei assim consideraria esse facto escandaloso. É lógico.

Como as mulheres se compram n'esse paiz, são consideradas para todos os

eíTeitos como simples mercadorias.

Depois de ter recebido o enxoval, a noiva manda também um presente.

Ordinariamente esse presente consta de um par de cbinellas bordadas, de um
robe de chambre, ou de um rosário.

Tanto o homem como a mulher na Turquia tcem o habito, a mania, di-

remos melhor, de ter constantemente á mão um rosário. É um objecto de luxo.

São de coral, ou de pérolas finas, negros ou brancos, e ornados de brilhantes.

Em seguida, cstipula-se o dia da assignatura do contracto. O pae da noiva

dá n'esse dia um grande jantar, para o qual convida os parentes, os amigos e

as testemunhas, bem como os parentes, os amigos e as testemunhas de seu

genro. Este jantar é servido no selanlik, e as mulheres não podem assistir a

elle.

Depois do jantar, as testemunhas escolhidas pelo noivo vão aos aposentos

da noiva, e lêem então o direito de a verem com o rosto descoberto. Pergun-

tam-lhe nVssa occasião por três vezes se é verdade que cila, Fulana, deseja

tomar Fulano por esposo.

Se ella dissesse que não, ou testemunhasse a menor repugnância, o casa-

mento não poderia verificar-se, porque alem da probibição imposta pelo uso,

a lei pune o pae que obriga sua filha a casar com um homem contra vontade,

ou que a impede de casar com o homem que deseja, por mais modesta que

seja a sua posição, contanto que seja de uma honestidade perfeita.

As testemunhas da noiva vão fazer a mesma cousa aos aposentos do

noivo. Em seguida, vão levar as respostas aíBrmativas aos pães e convidados

dos dois interessados.

Os dois pacs passam depois a discutir a cifra da somma que o marido de-

verá reconhecer, ou antes dar a sua mulher por contracto, somma que na

maior parte das vezes só é contada à esposa em caso de divorcio ou de separação.

O futuro sogro n'esle contracto está longe da delicadeza e das attenções

da nossa sociedade. Começa por oíTerecer pouco, e pedem-lhe muito. E um ver-

dadeiro negocio de compra e venda. As sommas variam, segundo a fortuna do

noivo. No povo, vão de duas mil a dez mil piastras; na burguczia de dez mil

a cem mil piastras. Nos grandes senhores opulentos não tèem limites. Citam-se
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alguns, que deram mais de um milhão a sua muHier, n'esse contracto nup-

cial.

Quando chegam a um accordo, um representante da religião, que entre

os mussulmanos tem o nome de Cheikou-islam, redige o contracto. Todos o

assignam, e terminada a ceremonia, o Cheikou-islam diz uma oração pelos es-

posos.

O casamento está concluído desde esse momento, mas o uso quer que

os noivos passem ainda alguns dias sem se reunirem.

O dia escolhido para festejar o casamento é sempre a quarta-feira, cousa

de rigor na Turquia, assim como é de rigor que a esposa vá para casa de seu

marido sempre n'uma quinta-feira.

Na quarta-feira á tarde, a mãe da juvenil esposa reúne todos os seus

parentes e os seus conhecidos em casa, e dá-lhes um banquete, ao qual a noiva

não assiste.

Querem saber o que ella faz, durante esse tempo? Janta muito tranquil-

lamente no seu quarto. Em seguida, vae para a salla de banho. Depois do ba-

nho, as escravas vestem-na com esmero, e tobrem-lhe a cabeça cora um grande

veu. Terminada a toiletle, as damas convidadas munem-se de uma vela e di-

rigem-se com grande pompa á salla de banho. AUi todas abraçam a noiva, e

conduzem-na ao salão principal da casa. Cada dama leva uma pequena bolsa

cheia de moedas de prata ou de ouro, segundo a fortuna dos noivos, e durante

o percurso da salla do banho á salla de visitas, lançam este dinheiro sobre a

cabeça da noiva. Quem aproveita com esta aspersão de metal são os serviçaes

da casa.

Chegando ao salão, as damas convidadas retiram-se um momento para

outro aposento da casa, porque vae chegar o pae, e nenhum homem extranho

pôde ver as mulheres turcas a rosto descoberto.

É então que o pae chega. Levanta o veu, beija a filha na fronte e ata-

lhe um cinto, o mesmo que no dia seguinte o marido deve desatar. Este cinto

é sempre muito luxuoso; nas famílias mais ricas é de ouro, adornado ainda de

brilhantes.

Esta ceremonia é muito commovente. É raro que a noiva e a família não

derramem lagrimas. O pobre pae pensa que sua filha vae deixal-o para per-

tencer a um homem, que talvez não a torne feliz, e pela sua parte a filha

nunca deixa a casa paterna sem um sentimento de pesar.

Em seguida, o pae retira-se, e todos os convidados entram no salão.

A festa continua no liarem ás vezes durante toda a noite. As escravas

tocam, cantam c dansam. Fumam- se cigarros e narguilehs.

No dia seguinte, quinta-feira, logo de manhã, as escravas levam muito

cedo o enxoval da noiva para casa do seu mariJo. Como já tivemos occasião

de dizer a respeito do enxoval das sultanas, é também levado pelas escravas

a descoberto, e todos podem ver a sua magnificência.

Á noite, a donzella é conduzida com grande pompa a casa de seu esposo.

Vae n'uma carroagem descoberta. Leva uma hella e luxuosa toilelle, e vae in-

teiramente envolvida n'um grande veu.



DA PROSTITUIÇÃO 5H

Duas velhas damas, suas parentas ou amigas, ficam junto tl'ella, e aju-

dam-na a installar-se no seu n^vo domicilio.

O marido janta no selaniik com alguns amigos. Em seguida, vae á mes-

quita fazer a sua oração. Os amigos conduzem-no até á porta do liarem, levando

cada um um archote. Um eunucho, ou uma velha escrava, segundo a condição e

as posses dos esposos, introdul-o no harém, e leva-o até ao salão, onde a es-

posa o está esperando, acompanhada das duas damas, de quem já falíamos.

Ao limiar da porta, faz uma segunda oração, depois dirige-se a sua mulher,

levanta-lhe o veu, e beija-a na fronte.

As damas retiram-se n'esse momento, e o marido começa a dizer algu-

mas palavras amáveis a sua mulher.

As damas turcas tèem por habito fazer enraivecer seus esposos, guar-

dando desde que chegam a sua casa o mais profundo mutismo, e o uso esta-

belece ao marido o dever de ter muito espirito para a obrigar a responder-lhe.

Muitas vezes os maridos não conhecem até esse momento as feições de suas

mulheres, por isso que só as viram cobertas com o veu. Comprehende-se a emo-

ção e o receio que elles devem ter, ao erguer pela vez primeira esse veu mys-

terioso, de que depende a sua ventura, ou o tormento d'aquella noite nupcial !...

No dia seguinte, o recem-casado vae a casa de seu sogro. Beija-lhe res-

peitosamente a mão, e este faz-lhe presente de ura annel ou de outra jóia de

valor. Se a polygamia torna bem triste e bem desalentada a posição das mu-

lheres no Oriente, o divorcio lá existe como um remédio, para lhes tornar a

vida mais supportavel.

Quando seu marido tomi outra mulher, ou outras mulheres, a dama

turca pôde invocar o privilegio da lei e divorciar-se.

Se dois esposos não se dão bem, tendo motivos de queiva reciprocos,

ou por incompatibilidade de génio, e pedem collectivamente o divorcio, este

é-lhes concedido sem diíTiculdade.

O marido pôde casar immediatamente. A mulher só três mezes depois.

Se a mulher não quizer tornar a casar, o marido embora divorciado, é

obrigado a occorrer ás suas despezas.

Se a mulher sii deseja o divorcio, faz valer os seus direitos perante os

tribunaes, que se pronunciam ou a seu favor, ou contra.

Se ella não tem razões suHicientes para que lhe seja concedido o divor-

cio, e ainda assim, persiste em não querer viver com o marido, este é obrigado

a dar-lhe uma casa separada da sua, a attender a todas as suas necessidades,

e não pôde ir vel-a, se ella o não quizer receber. N'estas condições, se a mu-

lher persiste em não querer ter relações com o marido, este na maior parte dos

casos, é obrigado a consentir no divorcio.

De resto, esta lei, como todas as leis turcas, é favorável ás mulheres.

Assim uma mulher, no caso de poder provar que seu marido lhe disse

uma palavra grosseira, ou foi brutal para com ella, ou disse a alguém que es-

tava cançado ou aborrecido d'ella, obtém immediatamente o divorcio.
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Se provar (|ue o marido, ou por ler outra mullier legitima, ou uma oda-

lisca, ou ainda uma mulher fora de casa, a despreza e esteve mais de um mez

sem passar a noite com ella no harém, obtém também o divorcio, e pôde ainda,

três mezes depois, escolher outro esposo.

Se uma joven desposar um homem e ao cabo de algum tempo esse ho-

mem tomar uma segunda mulher ou uma odalisca, sem o consentimento da pri-

meira mulher, esta pode divorciar-se, e n'esse caso, como já dissemos, quando

o marido não consinta, ella pede casa á parte e recusa se a recebel-o, até que

elle, cangado de ter duas casas a sustentar, acaba por acceitar o divorcio.

A legislação europeia, a da França por exemplo, concede a separação a

uma mulher que foi espancada por seu marido, se elle teve a falta de tino de

lhe bater diante de testemunhas, porque a sós com ella permitte-o. Este caso

não se dá na Turquia, paiz que nós costumamos chamar bárbaro. Não ha exem-

plo alli de um homem, mesmo do povo, se degradar a ponto de levantar a

mão sobre uma mulher. Se o fizesse, a opinião publica indignar-se-bia contra

elle, e as leis punil-o-hiam severamente. Para elles basta uma palavra gros-

seira e brutal. Para nós, povo civilisado, a lei exige a aggressão a pauladas, ou

a pontapés.

Não imaginem os leitores que os maridos teem uma grande facilidade

para se livrarem das mulheres, por meio do divorcio. Uma mulher a quem o

marido nada tem a censurar, não pôde ser obrigada a divorciar-se, ?e não

consentir de bom grado n'esse desejo do marido. Haja mesmo ura marido, can-

sado de sua mulher, velha e feia, e que escolha outra nova para se divorciar

da primeira. Se a esposa desprezada recusar a separação, elle não pôde obri-

gal-a, e tem de ter para com ella toda a espécie de attenções.

Acontece ás vezes dois esposos divorciarem-se, e ao cabo de algum tempo

apagar-se a recordação das antigas pendências e aggravos, nascendo nova-

mente nVIles o desejo de tornarem a unir-se. A lei permitte-lhes isto até duas

ve^es. Mas, se tiverem já tido divorcio duas vezes, e quizerem torna a casar

pela terceira, a lei concede-lhes auctorisação, mas com uma clausula tão ina-

dmissível como curiosa. É preciso que a mulher despose primeiramente outro

homem, e que seu primeiro marido assista ao casamento. Na noite das núpcias

dão-lhe até um (juarto visinho do dos esposos, e no dia seguinte, perguntam-

Ihe se persiste ainda em querer aquella mulher. Se elle diz que sim, e a mu-
lher, bem entendido, estiver pelo ajuste, divorciam-na do segundo marido, c

dão-na outra vez ao primeiro.

Bastava similhante clausula para tornar impossível este caso, no em-

tanto, tem-se visto exemplos de maridos consentirem n'esta prova, e acceíta-

rem as mulheres depois dVllal

Deu-se, ha poucos annos em Constantinopla um caso d'este género. Houve

o casamento com o segundo marido, e o primeiro persistiu em pedir novamente

a mulher. IMas o melhor do caso foi que a mulher reclamada declarou preferir

o segundo marido, com quem ficou, sendo muito feliz com elle!. . .

Em caso de divorcio, o marido é obrigado a dar a sua mulher a somma
que lhe estipulou no contracto de casamento. Eis uma razão que delem os ho-
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mens, e que os impede de se portarem mal para com as mulheres, porque o

divorcio c demasiadamente oneroso para elles, primeiro pelo dote que teem de

pagar á esposa divorciada, depois pela somma que teem de assignar á mulher

com quem vão casar logo em seguida

!

Quando uma mulher deseja divorciar-se, se sabe escrever, redige a sua

queixa e pede a separação. Se não sabe escrever, vae procurar homens, que

são uma espécie de escrivães públicos, e esses redigem-na immediatamente.

Em seguida, dirige-se á Sublime Porta, e entrega a sua queixa nas mãos do

grão-Vizir, que dá incontinente expediente ao processo.

Ouer esta mulher pertença ao povo, quer ás classes mais elevadas da so-

ciedade, não precisa de cartas de recommendação, nem de pedidos de audiên-

cia. Entra sem a menor dilTiculdade na salla onde está o grão-Vizir, entrega-

Ihe o seu requerimento, explica-lbe o caso, e o Vizir é obrigado a ouvil-a com

polidez e a examinar immediatamente o seu processo.

Que bella lição dão esses turcos bárbaros aos nossos funccionarios civi-

lisados, mas infelizmente tão raras vezes civis para com os pequenos e humil-

des que os procuram !

Existe também no Oriente a separação, mas como ha o divorcio, são ra-

ríssimos os casos em que ella se eITectua.

O processo para a separação é o mesmo do divorcio.

O caracter do turco dilTere muitíssimo do caracter do europeu em diver-

sos pontos, principalmente no que vamos dizer

:

Fazer a corte á mulher de outro homem, procurar seduzil-a, é para elles

uma acção vil, uma cobardia, um roubo. Elles compram as mulheres e por

isso consideram o rapto como uma violação do direito de propriedade.

O homem que pratica esta acção não é considerado, como succede entre

nós, como um D. Juan, um homem de boas aventuras galantes, que é o ter-

ror dos maridos e a inveja de todos os outros homens. E considerado como um
vil e um preverso. A lei pune-o sempre, e os outros homens voltam-lhe as

costas.

Por isso, o caso de uma mulher de um turco seduzida por um turco é

bem raro na Turquia.

A este respeito occorre-os uma pequena mystificação succedida a um
francez em Constantinopla. E sutliciente para pintar a diflerença de caracter dos

turcos e dos francezes.

Haverá dez ou doze annos chegou a Constantinopla um moço francez. O

acaso fez-lhe escolher um quarto mesmo defronte do harém de um rico mus-

sulmano. A imaginação do francez, que se chamava Duval, vinha exaltada pe-

las narrações maravilhosas dos poetas que teem escripto paginas deslumbran-

tes a respeito do Oriente. Sonhava a cada instante com bellas sultanas e en-

cantadoras odaliscas. Como succede ordinariamente aos rapazes, era fátuo, e

fazia o melhor conceito da sua pessoa. Fazer a conquista de uma mulher, mesmo

de uma mulher turca parecia-lhe cousa extremamente fácil. Bastava que isso lhe

HisTOUA DA PEosirnnçio. Tomo rr—Folha 6J.
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passasse pela cabeça. Inscrever na sua carteira mais um nome, e sobretudo

um nome mussulmano, alfigurava-se-lbe uma boa pecbincba.

Começou, portanto, a pôr em practica o seu plano, tomando para campo

das suas observações o harém do seu visinho pachá.

Oual não foi a sua alegria ao descobrir que da janella podia vér perfei-

tamente duas pequeninas frestas situadas n'uma das alas do harém! Essa ale-

gria duplicou, ao vèr um dia a uma d'essas Ireslas uma bella mulher loura!

Bella... foi a sua imaginação que assim lh'a representou, porque a janella

era de grades, e d'este modo só bem inperfeitamente a podia examinar.

Tossiu, tornou a tossir, suspirou, tornou a suspirar para chamar a atten-

ção da sua houri, porque estava convencido de que era uma beldade, superior

ás mais formosas parisienses.

Com grande desespero seu, a dama não deu mostras de ter notado cousa

alguma, e rctirou-se mesmo da janella. EUe permaneceu firme no seu posto

até á noite, esperando que ella voltasse ás nove horas. A sua espectativa foi

coroada do melhor resultado. A. essa hora, a dama appareceu com uma luz, e

começou a arrumar o quarto, sem lhe passar pela cabeça que o visinho a es-

tava espiando.

Mas Duval queria ser visto. Lembrou-se então de um meio, tão velho

como a musica, mas a que os namorados recorrem constantemente, e que lhes

dá qu;isi sempre o melhor resultado. Pegou n'uma flauta, e como era bom

musico, tocou, ou melhor, suspirou uma terna bailada.

A dama a principio applicou o ouvido, e em seguida veio encostar o

rosto á grade para ver o musico. Com esse instincto innato na mulher, adivi-

nhou que elle estava tocando por sua causa, e indemnisou o francez com um
gracioso sorriso.

— «Ah! Ah! pensou Duval, ellas são menos ferozes do que se diz. Além

dMsso, sou tão bonito rapaz, que mesmo a mais selvagem d'estas mulheres, ao

vér-me, deve por força sentir-se apaixonada!...»

Tocou as árias mais sentimentaes e apaixonadas do seu repertório. Lan-

çou á sua bella durante uma hora olhares incandescentes, que ella pagou na

mesma moeda.

Durou um mez este agradável manejo. O nosso beroe era o mais feliz

dos homens. Imaginava-se já no meio dos seus amigos do .lo:'key-Club, acoutar

esta bella façanha amorosa! Nem comia nem dormia!

— «A mulher de um pachá, pensava o nosso francez, porque ella é com

certeza a favorita entre todas as cincoenta mulheres que elle deve possuir n'es-

se vasto harém! R tão bella! Oue gloria não será para mim roubar a esse ho-

mem a esposa preferida!. . .

»

Um dia, a juvenil dama, cançada de não vèr o seu amado senão atravez

da grade, tinha-a levantado. Foi um bello dia para Duval', mas mais bello ainda

foi aquelle em que a dama lhe atirou habilmente o seu lenço em que havia

uma pedrinha e um fragmento de llòr. Era uma confissão, uma declaração. Era

amado!. . . Amado por uma sultana!. . . Para elle todas as mulheres turcas

eram sultanas!
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Os amigos (|ue elle linlia em Conslantinopla notavam- lhe um aspeclo

de fatuidade, que fazia rir e ao mesmo tempo seismar. Mas o nosso liomem era

discreio como o tumulo!. . . Não chegira ainda o ensejo de fallar!. .

.

A dama, no emlanlo, não parecia guardada com grande severidade, f.or-

respondia-se com elle por gestos e suspiros, sem o menor constrangimento.

Mas Duval não estava satisfeito. Não bastava admiral-a de longe. Oue-

ria uma victoria completa. Queria fugir com ella para longe, possuil-a, rou-

bal-a ao tyranno do marido.

Fez-lhe comprehender por uma pantomima apaixonada que desejava ar-

rancal-a da sua prisão. Que viesse ter com elle. . . fugiriam juntos, e amal-a-

hia eternamente.

Ella comprehendeu esta linguagem, e achou-a, segundo parece, do seu

gosto, porque depois de se ter feito rogar por algum tempo, fez-lhe comprehen-

der um dia que ás onze horas da noite estaria em sua casa.

O nosso heroe ia perdendo a cabeça de contentamento. Um relâmpago

de bom senso advertiu-o, porém, de que seria prudente partir no mesmo ins-

tante para evitar a cólera do marido. Vieram-lhe ao espirito muitas historias

que tinha lido, nas quaes aventureiros francezes tinham sido mortos pelos ma-

ridos das mulheres, que haviam tentado seduzir.

Apesar de toda a sua coragem, sentiu-se estremecer. Pensou que o mais

prudente era alugar uma casa de campo isolada, onde podesse esconder-se

para fugir mais tarde a seu salvo. Foi ter com dois amigos, a quem contou a

sua aventura, e fallou-lhes da belleza da sua conquista em termos emphaticos.

Era, dizia-lhes, a ultima mulher, a mais amada do pachá! Fallou-lhes dos seus

receios, e eiles tranquillisaram-o o melhor que poderam e souberam.

Os amigos quizeram vér a grande dama turca, que assim deixava o seu

harém luxuoso, e o marido, um alto personagem, para fugir com o francez.

Elle, orgulhoso de lhes provar que essa mulher era eITectivamente uma grande

dama turca, disse-lhe :

—«Venham amanhã visitar-me, para Ili'a apresentar. . .

»

Durante os dois mezes e meio que levara a fazer a corte á dama mus-

sulmana, Duval aprendera o turco, mediante um guia franeo-turco. Sabia per-

feitamente conjugar o verbo seoerler, amar. Precaução excellente, porque a

dama, que chamaremos K-imilé, não sabia uma palavra de francez.

A's dez horas, uma carroagem estacionava a alguns passos da casa de

Uuval. Elle estava no seu quarto, munido de um chaile, de um chapéu e de

um veu, que devia disfarçar e occultar o trajo turco.

Collocou tudo sobre uma cadeira, e desceu a escada. Tinha despedido

todos os creados, para que ninguém visse entrar a dama turca. As onze horas,

uma sombra ligeira avançou a passos miúdos. Era ellal

O nosso francez tomou-lhe a mão, cobriu-lh'a de beijos e arrastou-a

comsigo. Alli, depois de se lhe ter lançado aos pés, como de rigor, depois de

lhe ter conjugado o famoso verbo severler, substituiu o veu pelo chapéu, e col-

locou-lhe o chaile ás costas. Era seguida, entraram no carro e foram para a

casa de campo.
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i\'o dia seguinte, os amigos foram exactos á iiora marcada. Duval apresen-

tou-liies com ares de triumplio kamilé. Elles comprlmentaram-no pela sua boa

fortuna, que, para dizer a verdade, lhes causava uma certa inveja.

Estava a conversar alegremente e a tomar café, quando um croado veiu

annunciar que estava alli um sujeito, pedindo para lhe fallar immediata-

mente.

O nosso francez, a principio, empalUdeceu, mas d'ahi a bocado sorriu-se,

dizendo aos seus amigos:

— «Bem, é um duello. Parece que os maridos turcos estão mais civilisa-

dos do que imaginamos. Se matam os seus rivaes, é em duellol. . .»

Mandou retirar Kamilé para outro aposento, e o visitante foi introduzido

na sala.

Depois de uma saudação glacial trocada de parte a parte, o recem-che-

gado disse a Duval

:

—«O senhor bonlem raptou uma joven escrava, pertencente ao pa-

chá##*, meu amigo.»

Como Duval não desse palavra, o turco accrescentou

:

— «Ora, como eu supponho que raptando Kamilé, não fez senão cederão

amor ou ao capricho, e que não é capaz de roubar o meu amigo, venho dizer-

Ihe da sua parte, que lhe deve quarenta mil piastras.»

—«Devo-lhe quarenta mil piastrasl. . . » balbuciou Duval, attonito d'este

desenlace inesperado.

— «Certamente, senhor. E o preço que Kamilé custou ao pachá. Como o

seu serviço era necessário, visto que ella era a mais intelligente das ajudantes

de cosinha, e sabia fazer admiravelmente pastellaria, o pachá precisa de com-

prar outra, com a qual desembolsará quantia egual. Comprehende que é uma
perda terrível para o meu amigo . . que ainda é muito razoável, não lhe exi-

gindo outra indemnisação além do preço da escrava.»

— «(^omo! exclamou Duval, a quem esta designação de ajudante de cosi-

nha causara o maior desappontamento. Pois Kamilé não é a mulher do pa-

chá ?. . .

»

— «Sua mulherl Ora meu caro senhorl. . .

»

E o turco soltou uma gargalhada, que os amigos do francez imitaram

immediatamente.

—«Acabo de lhe dizer que era uma escrava de serviço, ajudante da co-

sinha... A belia e graciosa Nika tel-o-hia feito desancar a bastonadas pelos

seus eunuchos, se o senhor ousasse sequer erguer os olhos para ella. Nika

adora seu marido, e é ciumenta d'elle como a fêmea do tigre. A raptada é ape-

nas ajudante de cosinha!. .

.

O francez scntiu-se cahir do-terceiro ceu habitado pelas houris. A queda

era violenta, devemos confessar. Ir parar á cosinha!. ..

N'uma palavra, teve de se resignar a pagar ao senhor da sua conquista

as quarenta mil piastras por elle exigidas.

O seu amor não poude resistir àquella terrível decepção. Poderá, se o

amor vive apenas de illusõcs, na maior parte dos casos!. .

.
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Agora achava Kaiiiilé quasi deleslavel, e parecia-llie que as mãos lhe

cheiravam á cosinha do pachá.

N'uma palavra, estava abarrecidissimo, mas em compensação tivera a

triste experiência de que no Oriente não é tão fácil como em França seduzir-se

uma rapariga, compromeltel-a, e depois, passado o capricho, abandonal-a, sem

mais querer saber do seu destino!. .

.

Disseram-lhe e provaram-lhe que pela ter seduzido, por lhe ler feito per-

der o seu logar, por a ter collocado na impossibilidade de se casar, lhe devia

dar uma indemnisação de cem mil piastras, o que, com as quarenta mil que

ella lhe custara, constituía a bonita somma de cento e quarenta mil piastras...

como quem diz l3.G00íi000 réis da nossa moeda I. ..

Pagou tudo, disse adeus á sua conquista, e jurou, embora tarde, que não

tornaria a conceder os seus olhares ternos a outra mulher turca, fosse sultana

ou cosiniieira!. . .

Dizem que cumpriu a sua palavra, e que esta ridícula aventura serviu

de preservativo a todos os seus amigos, que d'ella tiveram conhecimento, e que

foram os primeiros a rir á custa do desilludido francez.

Os arredores de Constantinopla são formosíssimos. Ha bellos e vastos pas-

seios que podem rivalisar com os primeiros da Europa. Do lado da Ásia, o pas-

seio de Kàatana, chamado também Aguas-Doces, por causa de uma encantadora

ribeira, que anasta as suas aguas límpidas e prateadas n'um leito de juncos

e de nenuphars. As margens d'esta ribeira são orladas de grandes arvores. A

terra é coberta de um suave e opulento tapete de relva. De todos os lados es-

tende-se a perder de vista um risonho prado matísado de tlorinhas. Nada mais

encantador do que este passeio, sobretudo, á sexta-feira, porque cada passeio

tem o seu dia marcado.

No domingo, a multidão vae ao bairro grego, na segunda-feira, a .Aider-

Pachá, no sabbado a talender. A sexta-feira, é, conforme acabamos de dizer,

o dia destinado ao passeio de Kàatana.

As damas chegam nas suas grandes equipagens douradas, com cortinas

de setiiii das mais vivas cores. Trajam costumes feitos de fazendas de cores

claras, taes como azul celeste, verde mar, còr de rosa, amarello, todos bor-

dados a ouro. Apresentam-se com o pescoço e os braços cobertos de jóias. Tudo

isto resplandece á luz do sol.

As grandes damas são escoltadas pelos eunuchos, ricamente vestidos. É

um séquito piltoresco. Os arnezes dos cavallos são riquíssimos.

Os grandes senhores chegam ao passeio montados em magníficos cavallos,

ou guiando bellas corroagens feitas em Paris. Caracolam garbosamente, appro-

ximando-se das carroagens das damas, e lançando-ihes sem ceremonía os mais

ternos olhares.

As mulheres turcas nos passeios não téem attitudes muito modestas.

Tomal-as-híam facilmente por lorettes parisienses. Olham para os homens,

sorriem-lhes, e entregam-se com elles a pantomimas extremamente expressivas.
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Muitas vezes, cuidaciosaniente veladas, çscoiidiílas ou na carroagem de

uma amiga, ou n'um carro de aluguer, vêem provocar o próprio marido, e se

este se deixa cahir no laço, á noite, quando entra no liarem, é ridicularisado

de um modo verdadeiramente cruel.

Outras vezes, e isto succede muito a miúdo, ao verem um europeu recem-

chegado a Constantinopla, que as observa com espanto e admiração, deitam-

Ihe os olhares mais provocadores. Este dei\a-se colher n'aquellas redes, segue-as,

persegue-as, ás vezes chega mesmo, o imprudente! a apresentar-se em sua casa,

graças a um disfarce qualquer. . . quando isto succede, ellas mandam-no desan-

car a bastonadas, e pol-o no meio da rua pelos seus eunuchos. Toda esta nu-

vem de mulheres e esta multidão de personagens turcos apeiam-se, e espa-

Iham-se á beira d'agua ou na bella campina asiática.

As mulheres sentam-se em tapeies que os seus eunuchos collocam no

chão. Em si'guida, as escravas ajoelham a seus pés, olíerecendo-llies ora um
cigarro perfumado, lora o narguileh. Outras vezes, ollerecem-lhes fruclas, con-

feitos e xaropes.

Tudo isto é servido em pratos de ouro, e em taças do mesmo metal,

em que brilham pedras de alto valor. As damas turcas morrem por estes objec-

tos de luxo, symbolo da opulência de seus maridos.

Em Kâatana, como em todos os outros passeios de Constantinopla, cos-

tuma haver bandos de músicos francezes, italianos ou turcos. A um signa! das

damas, param defronte d'ellas e tocam as suas árias tristes ou alegres, segundo

o desejo que ellas manifestam.

Se um individuo quer ser delicado e amável para com uma dama, vae

sentar-se ou manda parar a sua carroagem não longe d'ella, e chama para

junto da dama um bando de músicos. Ella compreliende que tudo aquillo é

feito por sua causa, e agradece com o seu sorriso mnis delicioso.

Ha occasiões mesmo em que as damas trocam algumas palavras com o

homem.

Estas mulheres, sentadas aos grupos sobre tapetes de cores brilhantes,

com os seus trajos que deslumbram os olhos, as escravas tão jovens e tão bo-

nitas como ellas, ajoelhadas a seus pés e parecendo querer adivinhar-lhes

os desejos, os grupos de músicos espalhados por todo o passeio, essas carro-

agens, esses cavallos, esses bellos moços borboleteando em torno das mulheres,

tudo isto dá ao passeio um aspecto encantador, que deslumbra e pasma o es-

trangeiro.

Os mais altos funccionarios do império vão a todos esses passeios. O

próprio sultão ahi vac muitas vezes, tanto em todo o esplendor do seu luxo

soberano, c(»mo incógnito. Sua magestade possuc em kàitana um kiosque de

recreio, que é uma maravilha.

Uma das sultanas tem também um pequeno kiosque á beira da agua,

que c tudo quanto se póje imaginar de mais bello e encantador.

Para terminarmos este esboço dos costumes turcos, que nos impuzemos,
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tendo em vista o nosso assumpto, vamos dar ainda algumas informações que se

nos afliguram interessantes.

Ha cincoenta ou sessenta annos a esta parte, a Turquia tem soffrido gran-

des transformações nos antigos usos e coslu(nes.

Em époclias mais remotas, o turco tiniia o direito de deitar a esposa

adultera ao Bosplioro, mctlida n'um sacco, em companhia de dois ou três gatos,

Hoje o adultério é apenas punido de morte, quando apanhado em flagrante.

Fora d'isto, o marido apenas tem o direito de a repudiar.

O turco é polygamo, mas nos seus costumes não ha a escandalosa pros-

tituição dos povos civilisados.

Ha escândalos entre elles, mas são raríssimos, e pelo menos, os filhos

teera sempre a protecção, o nome e a posição do pae, seja qual for a mulher

que os dé á luz.

Tem-se censurado, e censura-se ainde hoje aos turcos* o serem fanáticos

e intolerantes. E uma lenda de outras eras. Hoje o governo não impede os seus

súbditos de mudarem de religião. Raros mussulmanos, é verdade, abraçam

outra crença, mas isso não provem da intolerância do governo, é simplesmente

porque a sua religião, favorecendo-lhe as inclinações e tendências, elles pre-

ferem-na a outra qualquer.

A religião mussulmana prohibe aos turcos comerem porco, beberem vi-

nho e licores espirituosos. Estas prohibições encontram a sua razão de ser para

com o vinho e os licores no calor do clima. Está demonstrado que os licores

espirituosos são prejudiciaes ao homem nos paizes quentes, sobre tudo quando

se tomam com abuso. Ora a melhor maneira de impedir o abuso, é prohibir o

uso.

Relativamente ao porco, Mahomet fez esta prohibição, porque esse animal

no Oriente é pouco sadio : quasi todos apparecem atacados de lepra.

Era Creta havia muitas aldeias onde a epidemia de lepra fazia horríveis

estragos. Eram aldeias habitadas pelos gregos, que faziam uso da carne de

porco.

O governador teve a ideia de prohibir o uso d'esta carne, e pouco a pouco

o numero dos doentes diminuía, e ao cabo de alguns annos não havia ne-

nhum.

Quanto á carne de porco, todos os mussulmanos seguem ainda o preceito

do Propheta, nus pelo que respeita ao vinho e aos licores, muitos d'elles, os

grandes sobretudo, começam a não fazer caso d'elle, e vèem-se nas suas me-

zas os nossos, melhores vinhos.

.4s mulheres seguem o preceito fielmente. Não fazem uso nem de vinhos

nem de licores, e um marido convencido de ter ollerecido um copo de vinho

ou de aguardente a sua mulher, seria considerado a tal ponto culpado, que só

por isto, a mulher poderia pedir o divorcio.

Os turcos teem um licor muito agradável e permittido. E o raki. Serve-.se

meia hora antes de jantar, acompanhado de toda a espécie de fructas. . . A co-

sínlia é magnifica, apesar do grande abuso de molhos, assucar e artigos de

confeitaria.
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O café é para elles uma necessidade. Chegam a tomar dez e doze taças

por dia. Quando se recebe uma visita, quer no seÃaníik quer no liarem, é de ri-

gor ofierecer uma taça de café e tabaco, umas vezes em cigarros, outras no

narguikh. Felizmente para os seus nervos, as suas taç-as de café são peque-

níssimas. Compõem-se primeiramente de uma espécie de concha de ouro, ador-

nada de pedras preciosas nas casas ricas, e tendo por cima uma pequenina

chávena de porcelana da China.

A religião turca prohihe rigorosamente aos turcos o terem na cabeça ou-

tra co'isa, a não ser esse tradiccional bonnet encarnado. Pòr um chapéu na

cabeça é considerado por elles como um grande peccado.

E lambem a iMahomet que se deve a instituição da polygamia no Oriente.

Prescreveu-a como uma cousa boa e santa. Provavelmente esse bom Propheta

queria ver consideravelmente augmentado o numero dos seus adeptos, e por

isso ordenou-lhes que tivessem muitas mulheres. E deu-lhes o exemplo.

Animados e defendidos por esta lei religiosa, os maridos partidários da po-

lygamia, quando as mulheres se queixam, invocam o Alcorão, e as mulheres

d'esse paiz, tão zelosas na pratica da lei do Islam, não teem coragem para se

rebellarem contra o santo preceito do fundador da sua religião.

Não ha turco algum que não faça severa e escrupulosamente o ramadan.

Ao contrario do que se passa nos nossos paizes, são os grandes senhores e os

altos personagens do império que dão o exemplo.

Eis o moilo como se faz o ramadan

:

Dura trinta e um dias, e não se celebra cada anno na mesma épocha,

porque os turcos não contam os mezes i-omo n(3s. Contam-nos pelas luas, e por

isso umas vezes é no verão, outras no inverno.

O ramadan é ao mesmo tempo a quaresma e o carnaval dos turcos. De

dia, é a quaresma; de noite, o carnaval.

Annuncia-se esta festa com grande pompa, e sobretudo com grande ruido.

Ha salvas de vinte e um tiros, e descargas de fusillaria.

Todos os dias, durante o ramadan, no momento do nascer do sol, dis-

para-se um tiro de |)eça. É o signal da penitencia. Uma hora depois do tiro,

não se pode comer nem fumar.

Cada mus.=ulmano e mussulmana lava a bocca, e faz a sua primeira ora-

ção ou na mesquita ou em sua casa, mas é preciso que vá Ires vezes por dia

á mesquita.

Nas mesquitas, os imam fazem orações em alta voz, e lêem o Alcorão.

Ha também cânticos religiosos e um grande numero de pregadores escolhem

este tempo para pregarem. Não contentes de fulminarem os que não cumprem
os preceitos da religião, atacam sem ceremonia o poder, os ministros, o próprio

grão-Vizir. Se o pregador vé na mesquita este funccionario, ou qualquer dos

ministros contra quem ha razão de queixa, começa sem ceremonias a fallar

contra elle, e censura-o severamente.

O grrão-Vizir ou o ministro atacado é obrigado a ouvir e callar-se.

Estes pregadores chegam a Constantinopla de todas províncias do império.

Se na sua província ha razão de queixa contra o governador, elles dizem

:



DA PROSTITUIÇÃO • 521

— «Na província de tal, o govornador faz isto, ou aqnillo . . . É justo

este procedimento?. . . Porque motivo concede Deus o poderá estes homens ?. . .»

Algumas vezes estes pregadores Vião tão loiigi>, impeljem de tal modo o

povo á revolta contra o poder, atacam-no com tanta violência, que a policia

tem de os obrigar a sahir da mesquita, mas para isso é mister que esses ho-

mens sejam bem ousados, porque lhes concedem uma grande liberdade.

Defronte de cada mesquita, durante o ramadan, cstabelecem-se grandes

bazares, que formam uma espécie de acampamento de feira. N'eslas lojas im-

provisadas não se vendem somente pequenos objectos sem valor, mas também

artigos de Iu>i0, jóias, diamantes, erystaes, etc.

Como as preces penilenciaes duram muito tempo e se repetem a miúdo,

é uso passar os intervallos sentado nos bazares a fazer compras. Estas feiras

lêem era aspecto animadissimo. E enorme a multidão e véem-se alli os maio-

res personagens do império. As mulheres passeiam em grupos, percorrem os

bazares, conversando, comprando. Dir-se-hia um bando de toutinegras. Fal-

iam pelos cotovellos e as suas gargalhadas argentinas encantam o ouvido de

quem passa.

Os maiores personagens de Constantinopla devem dar o exemplo e fazer

escrupulo.samente o ramadan.

Se um homem apparecesse em publico n'esfa épocha a fumar, por exem-

plo, seria apupado, e se fosse elevado personagem ou funccionario, estava muito

arriscado a ser destituído.

O próprio sultão vae á mesquita, mas incógnito e sem o menor apparato.

Nos domicílios, o ramadan passa-se do seguinte modo :

Um tiro de peça annuncia de manhã, ao nascer do sol, que não se deve

beber, nem comer, nem fumar. Pôde sahir-se para tractar de negócios, mas

não é permitlida a menor distracção.

Se um marido entra no harém, deve alli demorar-se o menos tempo

possível, e não lhe é permittido tocar mesmo com a mão em sua mulher, e

mais ainda depor-lhe um simples beijo na fronte.

Devem fazer-se cinco orações por dia ás horas indicadas. Não se podendo

ir ás mesquitas, essas orações devem fazer-se em casa. No selanlik, o chefe

de família fal-as em voz alta, rodeiado de seus filhos e de todos os seus creados.

No harém, as damas fazem-nas do mesmo modo.

\ tarde, ao pòr do sol, um segundo tiro de peça annuncia que uma hora

depois acaba a quaresma e começa o carnaval. Cada qual entra em casa, e ha

convites para jantares entre as pessoas amigas.

Ha também um costume bem singular. Durante esta épocha, cada qual

pôde ir á casa que desejar, ainda que seja de um alto personagem, e jantar

alli. O dono da casa c obrigado a receber os intrusos com toda a alíabilidade.

.4ssim, em todas as casas, tanto pobres como ricas, ha n'esses dias uma grande

meza posta, porque ninguém tem a certeza dos convivas que lerá de regalar.

O povo gasta durante o ramadan as suas economias de um anno inteiro.

O aspecto das casas é muito curioso. Alguns momentos antes da hora indicada

para o fim do jejum, vè-se no salão cada pessoa sentada, tendo diante de

Historia da PaosTixmç.Ão. Tomo it—Folba 66.
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si uma pequena ineza e um prulo contendo agua com assucar ou xarope. Em
dois pequenos pratos, ha algumas colheres de caldo e quatro ou cinco azeitonas.

Dada a hora, toJa a gente começa a comer esta frugal refeição, que tem

por fim preparar o estômago, fatigado por um longo jejum, para mais substan-

cial comida. Em seguida, fumam e conversam alegremente.

Depois d'esta refeição sóbria, os creados vêem collocar diante de cada

pessoa um tapeie. Esses tapetes são mais ou menos luxuosos, e sobre cada um
d'eiles ha um rosário. Todos se ajoelham, convivas e extranhos. Os creados

ficam aos cantos do aposento e o chefe de familia faz uma oração em voz alta.

Terminada que seja, dirigem -se todos á salla de meza, onde se serve um longo

e copioso banquete, em que reina a maior animação pelo grande numero de

convivas e extranhos.

Depois de jantar conversam e divertem-se durante uma grande parte da

noite. As pessoas ricas téem o habito de velar até de madrugada. Ás duas ou

três horas, servem-se fructas, confeitos e bolos. Deitam-se, quando de manhã

o segundo tiro de peça annuncia que o ramadan principia novamente, e a

este signal, não se esquecem da formalidade de lavar a bocca. Dormem até ao

meio dia; à uma hora, vão á mesquita.

Os ministérios e as diversas repartições nunca estão abertos no tempo

de ramadan senão até ás duas horas da tarde. O mesmo se dá com os azarebs,

que ficam depois abertos toda a noile, principalmente as lojas de mercearia, os

padeiros, ele.

Nos haréns, o ramadan faz-se do mesmo modo. As damas convidam-se

umas ás outras, dão grandes jantares e passam as noites alegremente, mas ainda

assim não tem nem cantos nem musica para alegrar os seus banquetes.

Esta épocha é muito boa para os pobres. Todos lhes dão grandes esmollas.

Dar aos pobres, cada qual segundo as suas posses, sobre-tudo n'esta épocha,

é uma obrigação para todo o bom mussulmano.

Em toda a parte, desde o palácio do grão-Vizir até á humilde casa do

pobre, ha n'uma salla mesas postas e cheias de comida, exactamente como

n'uma hospedaria. O numero d'estas mezas varia, segundo os meios de fortuna

do dono da casa.

Como já disse, todo o homem pobre, cocheiro de fiacre, varredor das

ruas, mendigo, ou operário, póJe ir jantar onde quizer. Basta entrar e sen-

trar-se á meza.

Se por acaso o numero dos convivas é grande, estão lodos os logares

tomados, e o dono da casa não é bastante rico para ter um maior numero de

talheres, ninguém manda embora o que se apresenta tão pouco a propósito.

Pede-lhe delicadamente que venha no dia seguinte, c o homem dirige-se então

a outra casa.

Os desgraçados, durante estes trinta e um dias, jantam de graça, cada

dia em sua casa.

— «Hoje, diz um, vou provar a cosinha do grão-Vizir.»

- «Eu cá, diz oulro, vou a casa do pachá Fulano, que tem, segundo di-

zem, um cxcellcnte cosinheiro.»
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Esles pobres são perfeitamente acolliidos em toda a parte.

Depois de jantar, o asnndar, intendente, mordomo, vem dar a cada um
d'elles uma pequena somma de dinheiro embrulhada n'um papel, somma que

varia de oito tostões a dois mil réis, segundo as posses da pessoa que tem esta

liberalidade. Teem, por tanto, trinta e um jantares grátis e trinta e uma es-

inollas, que no lim do mez lhes produzem uma bonita somma.

As damas dos haréns dão também esmollas ás mulheres necessitadas.

Dão-lhes de jantar, fatos e dintieiro.

As festas do Bairam seguem logo as do ramadan. Duram três dias. São

annunciadas por trinta tiros de pe^a e por varias descargas. E' um ruido so-

berbo e imponente!. . .

Mas as duas ceremonias que se seguem a este estrondear festivo são tão

maravilhosas, que todos os europeus, assistindo uma vez a ellas, ficam des-

lumbrados.

Os leitores conhecem, ao menos por terem ouvido contar, a riqueza do

costume orienlal, as fardas dos funccionarios Iodas cobertas de bordados de

ouro fino, o tarbouche ou [fz, no meio do qual ha um crescente ornado de dia-

mantes, o sabre e o cinturão, uma riqueza quasi inacreditável.

Pois imaginem agora que estão vendo desfilar, montando magníficos ca-

vallos, seguidos e rodeados dos seus ajudantes de campo de grande uniforme,

com o grão-Yizir na frente, todos os ministros, altos funccionarios e moustachirs

do império.

Este cortejo dirige-se ao palácio do sultão.

Chegando em frente da praça do palácio, forma alas.

O sultão, de grande uniforme, seguido dos seus camaristas, desce a escada

do palácio. Monta a cavallo, e o cortejo põe-se novamente a caminho. Dirige-se

para a mesquita.

Alli, um throno, rodeado de uma espécie de grade de ouro, espera sua

magestade. O resto do cortejo tem á sua disposição bellos tapetes.

Todos ajoelham. O cheikou-islam, chefe da religião, faz uma oração em
alta voz. Terminada a oração, o sullão torna a montar a cavallo, e todo o cor-

tejo o segue ao palácio, onde o sullão se demora um instante.

Durante este tempo, o cortejo estaciona na praça de Tambouskou, situada

diante do palácio, e no meio da qual se eleva para esse dia um grande throno.

E em torno d'este tiirono que cada ministro, funccionario ou dignatario se col-

loca, segundo a sua gerarchia. Em seguida, vem o exercito, de grande uniforme,

o povo, os curiosos e os estrangeiros.

Tudo isto dá á praça um aspecto verdadeiramente deslumbrante.

O sultão chega, seguido de todos os seus camaristas, e senta-se no throno.

Em volta d'elle collocam-se os graves dignatarios e os camaristas, e é então

que se dá o signal para os teniena, segundo as diversas gerarchias.

O grão-Yizir, os ministros, os camaristas e os mustachtrs vêem uns

apoz outros saudar, ou fazer três lemena, diante do sultão, boijando a banda

dourada, segura pelo primeiro camarista. Quando voltam para o seu logar, é

recuando e continuando a fazer saudações.
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Depois dos altos funccionarios, é a vez dos militares. Em seguida, vem o

cheikou-islam. O sultão levanta-se e fica em pé durante as saudações do clero

mussulmano.

Os sullõcs, ainda mesmo os mais ferozes, tiveram sempre uma grande

deferência pelo cheikou-iíilam, e com razão, porque elle tem uma grande influ-

encia no espirito do povo, e póJe tornal-o f^ivoravel ou hostil ao governo.

Quando o clero acaba de desfilar, o sultão entra no palácio.

É então que todos os funccionarios, ministros e mustachirs se dirigem

a uma magnifica e immensa salla do palácio, onde o grão-Vizir os precede.

Cada qual vem então fazer a mesma ceremonia diante d'elle por ordem de ge-

rarcliias. Primeiro vem o cx-grão-Vizir, que depois de ter feito três lemeiía

diante do Vizir actual, toma logar ao lado d'elle; depois vem o mais elevado

funccionario da Porta, que faz a mesma ceremonia ao giào- Vizir e ao ex-grão-

Vizir, e vae collocar-sc a seu lado, e assim successivamente. Todos fazem esta

ceremonia, mas o mais divertido é que os últimos lêem que fazer femena pelo

menos a duzentas pessoas.

Durante estes três dias, ninguém tracta de negócios. Ha festas publicas,

illumlnaçóes, fogos de artilicio, não só em Constantinopla, mas ainda mesmo

em toda a extensão do império oltomano.

A mulher de um alto funccionario publico, mulher única e adorada por

esse homem, tinha relaçães adulteras com um creado de seu marido. O pobre

homem sem lhe passar pela cabeça toda a extensão do seu infortúnio, mas sus-

peitando que havia algum principio de relações vergonhosas e humilhantes

para elle entre sua esposa e o creado, despediu-o.

Os dois amantes ficaram muito aíllictos com esta separação, mas ainda

assim acharam meio de continuarem a véi-se e a corresponder-se.

Um dia, a esposa recebeu no harém o ex-creado, e alli o teve até á noite,

escondendo-o quando o marido veio visital-a.

Que plano odioso haviam combmado entre si os dois amantes? A adul-

tera recebeu agradavelmente o marido, riu-se para elle, abraçou-o, acarinhou-o,

e quando o apanhou completamente adormecido, fez um signal... A porta

abre-se, e o creado, de alfange em punho, precipita-se sobre seu amo, e corta-

Ihe o pescoço, emquanto a mulher lhe segura os pés.

Feito isto, fugiu, e a esposa adultera começou a gritar com todas as suas

forças: «Assassino! assassino!...»

Chegou a policia, mas a pérfida tinha já uma historia preparada. Um ban-

dido lograra escoiider-se no (juarto, e assassinara-lhe o marido, provavelmente

para o roubar. A policia, porém, seguiu alguns vestígios de sangue, que iam

até casa do amante, ponjue todos sabiam d"aquclles amores adúlteros, e chegou

a convencer-se da sua culpabilidade. Presos, os dois confessaram o crime.

O desgraçado marido tinha um filho, que assistiu ao julgamento. Quando

lhe perguntaram se queria que sua mãe, cúmplice do assassino de seu pae,

fosse sentenciada á morte, respondeu

:
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— «Bem basta a desgraça de ter perdido meu pael Já ha bastante sangue

derramado. . . Poço a vida de minha pobre mãe!. . .»

Segundo a lei, essa muilier devia ser encerrada n'uma prisão. Mas o mo-

narclia, revoltado com a ignóbil e cruel acção da infame, usou do seu direito,

e ordenou que os dois culpados fossem degoUados.

Eis como foram cumpridas as ordens do sultão.

Uma manhã, vieram dizer á culpada que fora perdoada, e que ia ser con-

duzida ao degredo em companhia do seu amante.

Contentíssima com esta noticia, metteu-se alegremente n'uma carroagem.

Na occasião, em que o vehiculo passava uma ponte, os policias que a

acompanhavam intimaram-lhe a ordem de deitar a cabeça a uma das porti-

nholas. Ella soltou um grito agudo e perdeu logo os sentidos, porque acabava de

vér cortar a cabeça do amante a dois passos de distancia.

Aproveitaram-se d'aquelle desmaio para lhe passarem uma corda em volta

do pescoço.. . e um instante depois, o seu cadáver pendia da forca.

Os dois corpos ficaram alli dois dias expostos aos olhos de todos.

É sempre nas praças mais centraes e frequentadas que no Oriente se fa-

zem as execuções.

Era muitos dos seus usos, os orientaes conservam as tradicções dos pa-

triarchas. A polygamia é um exemplo d'isto.

Na Turquia, um filho, embora tenha a barba branca, embora exerça um
cargo ou tenha uma posição superior á de seu pae, nunca se apresenta diante

d'elle, senão n'uma attitude muito respeitosa. Nunca se permittirá a liberdade

de se sentar na sua presença, sem auctorisação expressa, e ainda assim, con-

serva-se n'uma posição de respeito, como se estivesse diante de um extranho

de uma cathegoria muito superior. Nunca terá o atrevimento de entrar era casa

de seu pae a fumar, e não fumará diante d'elle sem sua permissão.

Se o pae tiver um titulo, excellencia ou alteza, o filho dar-lh'o-ha sempre.

A mulher oriental conhece bem a sua inferioridade para com o homem.

Educam-na n"esta crença, e fazem todos os esforços para lhe impedirem o des-

envolvimento da inlelligencia, cora a mira em nunca perder esta ideia da sua

inferioridade. Assim, considera o marido como um ser superior a ella, um se-

nhor, um amo, a quem é preciso obedecer cegamente.

Nas suas maneiras, nos seus amores, ha sempre uma certa humildade,

um certo servilismo. Emquanto que o seu pachà se recosta indolentemente n'um

divan, ella espera as suas ordens e procura adivinhar- lhe os desejos. Serve-lhe

muitas vezes de joelhos o café e o narijuileli.

Até na própria mulher turca, que pode e deve considerar-se livre, ha

sempre um pouco de sangue de escrava, o que c exacto afinal, porque muitas

d'ellas são filhas de escravas circassianas.

O amor verdadeiro não pode existir na Turquia, porque, para que elle

exista entre duas creaturas, é preciso que ellas se sintam de egual valor e de

egual intelligencia.
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Assim como na Europa uma mulher não pode amar um homem que re-

conhece como seu inferior, também o homem no Oriente não poJe amar, com

esse amor sem limites que faz com que o coração, a alma e o pensamento per-

tençam inteiramente ao objecto amado. Não pode amar com esse amor que

torna o homem grande e forte, uma mulher que reconhece como ura ente in-

ferior ! Ella pode ser bella, mais belia que todas as Vénus, creadas pela ima-

ginação artistica e apaixonada dos nossos grandes artistas, mas, ainda assim,

não a amará senão com amor sensual ! . . .

Só os turcos civilisados consentem que suas mulheres se conservem em

pé diante d'elles. . . Os outros obrigam-nas a ajoelhar! . . .

Um alto personagem oriental dizia um dia n'um salão francez com ares

de triumpho:

— «Se em França nos ajoelhamos diante das mulheres, em compensa-

ção, no Oriente, são ellas que teem de ajoelhar na nossa presença!»

De resto, a culpa é menos dos homens que das mulheres. São de um
caracter servil e completamente destituído d'essa dignidade da mulher, que é e

sabe ser verdadeiramente mulher.

Os poetas, tão queridos das mulheres, gosam no Oriente de uma grande

liberdade. Teem o direito de dizer tudo quanto quizerem. Fazem epigrammas

e safyras a respeito dos mais altos personagens, e estes raras vezes se zan-

gam. Também, quando levam a mal as zombarias e as criticas dos poetas e

os mandam melter na prisão, esses endemoninhados, longe de se calarem,

vercejam com novo ardor.

Cila-se a seguinte anecdota de um poeta de Stamboul, que prova bem a

sua independência de caracter.

Um sultão foi um dia acommettido da mania de vercejar. Fazia sonetos

a cada momento, e sobre os mais diversos assumptos, a respeito da borboleta,

da rosa, da guerra, da paz, dos bellos olhos das suas favoritas, etc. Sua ma-

gestade imaginava-se um bom e excellente poeta, mas o pobre homem, como

succede a quasi t'>dos os reaes vercejadores, fazia versos detestáveis. . . Pelo

menos era essa a opinião de um dos mais celebres poetas da capital dos seus

estados.

Um dia o sultão mandou-o chamar, e leu-lhe muitas poesias, pedindo-

Ihe a sua opinião.

— «As poesias de vossa magestade são detestáveis!» respondeu rude-

mente o poeta.

O sultão, furioso com esta resposta, mandou logo metter o poeta no cár-

cere mais horrível da cidade.

Ao cabo de alguns mezcs, o sultão apaixonado de uma nova favorita,

compõe versos em sua honra. Lembra-se do poeta, e manda-o buscar á pri-

são. O castigo devia por certo ter-lhe modificado a critica. Sua magestade leu

os seus versos, c disse-lhe:

—«Como achas estes?. . .

»



Corte2às africanas





DA PROSTITUIÇÃO 527

O poeta sem dar palavra, saúda o monareha, e começa a recuar a

passos miudinhos em direcção á porta Jo salão, para sahir. . .

O sullão conlemplava-o pasmado, não sabendo a que altribuir aquelle

procedimento.

—«O que é isso, homem?! Onde vaes tu?. ..»

— «Senhor, volto para a prisão!» respondeu o poeta.

O sultão tinha espirito, e riu ás gargalhadas. Passado este accesso de

hilaridade, sua magestade perdoou ao poeta tão franco e tão pouco palaciano

a sua opinião, e desde esse dia tractou-o com a maior bondade.

Em algumas povoações do império da Turíjuia, principalmente na parte

da Ásia sujeita ao seu domínio, ha muitas mulheres que se oQerecem aos via-

jantes e peregrinos, a troco de pequenas quantias de dinheiro.

No Cairo, as Ábnêas, ou bailarinas, entregam-se desenfreadamente á

prostituição. Ha frequentes mercados de eunuchos e de escravas lindíssimas,

destinados a satisfazer a lubricidade dos compradores. Os preços são quasi

sempre elevadíssimos.

Ainda hoje na índia as Bayadéras, cortezãs afamadas pelos seus attra-

ctivos e dansas lascivas, perpetuam nos pagodes de Brahraa o cuUo da volu-

ptuosidade licenciosa.

Os Índios teem também haréns como os ottomanos, porque seguem,

exactamente como elles, a poljgamia, principalmente os das castas supe-

riores.

Ha n'este paiz um culto estupendo era honra de Schiva, do qual é sym-

bolo curiosíssimo o Lingam.

O Lingam, que os devotos e devotas trazem na cabeça, nos braços ou

na garganta, é uma pequena relíquia representando... díl-o-hemos?. . . a

união dos dois sexos por occasíão do coito.

Ha ainda outros emblemas eróticos, uma espécie de tatuagem no corpo

dos iniciados, allusiva a cousas extravagantemente obscenas, que um viajante

observador explica em latim, para evitar a rudeza da denominação vulgar. Se-

guiremos esse exemplo, e assim diremos que essa tatuagem é allusiva ao mas-

culi liquorem seininalem e ao fceminae Ihutiin inenatruum.

Os lingamitas são numerosíssimos no Malabar e no Coromandel. Cons-

tituem, approxiraadamente, metade da população, n'uma extensão de cem lé-

guas de >'. a S.

Teem sacerdotes chamados gourouí, que teem privilégios excepcicnaes.

Quando um gourou visita o seu districto, cada um dos adeptos disputa

aos outros a honra de lhe dar hospitalidade.

Apenas o sacerdote escolheu, todos os varões sabem da casa. O gourou

fica senhor de todas as mulheres, que com uma emulação voluptuosa se apres-

sam a satisfazer todos os seus caprichos, sem que os maridos, os pães, ou os

irmãos se oSendam com esta prostituição religiosa.
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Pela sua parle, os ijourous teem semqre o cuidado de escolher as casas

em que ha as mulheres mais jovens e mais bonitas.

Além d'isto, os i/oí/roM? teem umas mancebas especiaes, que elles deno-

minam esposas ilos deuses. São quasi sempre estas mulheres baijadéras dos

templos, menos depravadas que o commum das bailarinas d'esta cathegoria,

que trazem gravado nas pernas o emblema do Lingam.

Em Golconda, as prostitutas, numerosíssimas, dividem-se em duas clas-

ses. A primeira entrega-se apenas aos homens de uma casta superior; a se-

gunda a lodo o mundo. A sua profissão infame é herança de antepassados.

Suas mães, suas avós e bisavós, tinham como ellas o direito de a exercerem

sem vergonha.

As raparigas mais beiias d'esta tribu são educadas com o maior cuidado,

para que possam fazer o maior numero de conquistas.

As feias casam com homens do povo, na esperança de terem filhas, que

sejam mais favorecidas da natureza, e possam d'este modo equilibrar as clas-

ses.

O viajante Tavernier faz subir a 20:000 o numero das prostitutas de (lol-

conda. São obrigadas a inscrever-se no livro do Derorja, ou auctoridade poli-

cial, para terem o direito de exercer o seu oHíjío, mas ainda assim não pagam

tributo algum ao príncipe ou rajah.

Em compensação, são obrigadas todas as sextas-feiras a irem com uma
auctoridade e acompanhadas de musica, dansar diante do palácio. De tarde ap-

parecem á |iorta das casas, e á noite accendem um pharol indicador. Os fre-

guezes procuram-nas, gosam-nas e consommem em suas casas uma grande

porção de lari, um excellenie licor do paiz.

Na (^hina, as raparigas, que se distinguem pela sua belleza, são vendi-

das pelos pães, apenas completam os 14 annos, para o prazer dos grandes e

poderosos.

O imperador tem no seu palácio de Pekin um grande numero de rainhas,

concubinas e eunuchos para o seu serviço particular.

Os eunuchos chinezes são privados de todos os signaes do seu sexo por

meio de ligaduras impregnadas de um liquido cáustico. O homem mais forte a

quem fazem eunucho, perde logo a voz varonil. Palia como as mulheres. Não

são estes eunuchos simplesmente destinados como os da Turquia á guarda das

mulheres do harém: teem outros usos, mais obscenos c immundos. . -

E sabido que os chinezes reduzem singularmente por processos bárbaros

os pés das suas mulheres. Só as mulheres mandclwuas é que podem ter os pés

desenvolvidos. Essas mulheres são muito sensuaes.

(leralmente fatiando, os chinezes são muito inclinados á libertinagem. .\s

pessoas ricas, além de uma esposa legitima possuem um liarem, e nem por

isso deixem de frequentar os togares de prostituição, tão numerosos nos arra-

baldes de Pekin e das outras grandes cidades do império.

Não contentes com isto, entregam-sc a uma depravação muito mais ini-

moral, indo satisfazer, em miseráveis antros, habitados por alguns rapazes es-

colhidos para esse fim obsceno, as suas predilecções contra a natureza.
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Por occasião da acciamação de um novo imperador, todas as mulheres

do defunto monarcba são encerradas n'um edifício particular, para alli passa-

rem o resto dos seus dias. E' então que os principaes personagens do império

conduzem suas filhas mais formosas á presença do monarcha, afim de que en-

tre ellas escolha as mulheres destinadas ao serviço do harém imperial.

Outras são apresentadas aos principes da casa imperial, para serem suas

concubinas, e estas mulheres são consideradas na China sob o mesmo ponto

de vista das mulheres da Escriptura.

De todas as cidades da China, a de Cantão é a que contem maior numero

de prostitutas. Estas desgraçadas creaturas condemnadas á libertinagem, por

serem escravas, e constiluirem um commercio extremamente lucrativo para os

seus proprietários, vcem-se multiplicadas prodigiosamente.

Constituem, portanto, muitas classes. As da ultima cathegoria residem

nos arrabaldes. Outras passam o tempo a bordo de grandes navios, construídos

de propósito para esse fim, e contendo habitações muito limpas e conveniente-

mente adornadas.

Estes navios estão reunidos á entrada de um dos numerosos canaes do

Tigre.

Estas prostitutas são geralmente muito bonitas, brancas, robustas, bem-

feitas, e vestidas com gosto e esplendor.

As da classe superior teem uma physionomia doce e graciosa, e são me-

nos descaradas que as outras.

Nas grandes cidades do norte da China, as mulheres são frequentemcnle

eníregues á prostituição pelos parentes mais próximos, pães, irmãos, maridos,

etc.

São elles próprios, que muitas vezes de noite as levam ao domicilio dos

freguezes, ou envolvidas em véus, ou mettidas em liteiras por elles escoltadas.

No Japão, a prostituição está também muito desenvolvida.

No porto de Nagasaki, situado nas ilhas meridionaes, o celebre viajante

ka-mpfer poude observar a prostituição, desenvolvida em larga escala.

A parte da cidade em que estão estabelecidas as casas de prostituição

cliama-se Kasiematz, quer dizer, bairro de prostitutas. Este bairro, situado

n'un)a eminência, contém as mais bonitas casas da cidade, todas habitadas por

prostitutas.

É alli onde a gente pobre, cujas filhas são as mais bellas do Japão, á

excepção das mulheres de Miaco, que lhes são superiores, p()de collocar suas

(ilhas para seguirem este modo de vida, com a condição de serem bem cons-

tituídas.

O bairro, que lhes é destinado, está sempre bim fornecido, c é o mais

formoso do império, depois do de Miaco.

Este commercio c alli mais lucrativo que n'outra parte qualquer, não só

por causa do grande numero de estrangeiros, por isso que elles abundam em

Negasaki, n>as também pelo caracter dos seus habitantes, que passam por ser

os mais libertinos e impudicos de todo o império.

BiSTOiUÀ DÀ PxoeTmnçio. Tomo it—Folbx G7.
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Os pães e as mães vendem as filhas, muito novas ainda. O preço varia,

segundo a edade e a belleza. A cdade escolhida é dos 10 aos 12 annos.

Cada turangó, ou dona de casa de prostituição, tem tantas raparigas

quantas possa alojar no mesmo edificio, desde sete afé trinta, e aloja-as em
quartos magníficos, tendo o cuidado de as ensinar a dansar, a cantar, a tocar

instrumentos de musica e a escrever cartas.

Em geral, proporciona-lhes todos os elementos necessários para seduzirem

e encantarem, no oíficio que se vêem obrigadas a exercer.

As velhas, que teem mais habilidade e experiência, são as mestras d'es-

tas raparigas, que em recompensa as servem como se fossem suas senhoras.

As que fazem progressos consideráveis no que se lhes ensina, as que por

causa da sua belleza e das suas graças são mais procuradas, são objecto de

cuidados especiaes, e vestem com o maior esplendor, tudo á custa dos seus

frequentadores, que, segundo diz Koempfer, devem por causa d'isto pagar muito

caros os seus favores.

Uma mulher gasta na libertinagem deve velar durante a noite, n'uma

espécie de nicho, ao lado da porta de entrada, onde os transeuntes podem ter

commercio com ella, dando-lhe uma pequena retribuição.

Outras ainda são condemnadas a fazer esta guarda nocturna, quando se

comportam mal.

Tadas estas mulheres, depois de terem passado assim o tempo, se con-

seguem casar, são tidas entre o povo por mulheres honradas.

O seu passado c completamente esquecido.

Se a alguém esse passado c imputado, é a seus pães, mães ou parentes,

que as venderam para ganhar a vida, antes que ellas estivessem em edade de

escolherem uma profissão qualquer.

De resto, como são muito bem educadas, não lhes é diííicil escolher

marido.

As hospedarias do Japão, os locaes de exportação do chá e das outras

mercadorias, abundam em prostitutas. K alli que ellas procuram freguezes.

Scntam-se á porta da casa, onde com ares risonhos e palavras decentes, con-

vidam os diíferentes grupos de viajantes que passam, a entrar na sua hospe-

daria, com preferencia a outra qualquer.

Nos logaresonde ha muitas casas de prostituição, umas perto das outras,

sobretudo na ilha de Sinkin, estas desgraçadas creaturas fazem taes desordens,

á força de fallar e disputar, que chegam a ser extremamente incommodas.

Toilas as hospedarias das aldeias de Akosaki e de Cioy, na ilha de Ni-

phon, são outros tantos logares de prostituição que não contem menos de seis-

centas a setecentas prostitutas.

Por isso chamam a esses depósitos armazéns de prostituição, e vulgar-

mente, o )noinho commuin.

Não ha em toda essa vasta ilha de Niphon uma só hospedaria, que não

possa receber o nome de bordel.

Se a essas hospedarias accode um grande numero de viajantes, ou de

freguezes habiluaes, os donos das casas próximas emprestam ao dono da lios-
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pedaria mais concorrida as suas prostitutas, com a condição de que o dinheiro

ganho por ellas, liies será fielmente pago.

Independentemente dos legares de prostituição, os japonezes podem ter

em sua casa, com as esposas legitimas, todas as concubinas que desejarem.

A lei exige, porém, que as ultimas tenham muita deferência para com as pri-

meiras.

De resto, a legislação japoneza tracta pessimamente as mulheres. Todo

o marido pôde repudiar a que lhe der filhos, sem que ella possa reclamar.

Além d'isso, nenhuma mulher pôde servir de testemunha. Do mesmo
modo que na índia, também no Japão ha um certo numero de mulheres pu-

blicas, dedicadas ao serviço dos templos, sobretudo aos do deus Giwon.

Na Pérsia, as prostitutas são tão communs que teem em todas as cidades

bairros especiaes, e são administradas por funccionarios particulares. Em Ispa-

han, ha mais de doze mil prostitutas. O shah, ou rei da Pérsia tem trezentas

esposas e outras tanlas concubinas.

A maior parte d'estas são circassianas e georgianas, as mulheres mais

bellas do mundo, segundo é fama.

Em geral, os povos asiáticos não fazem muito caso da castidade e do pu-

dor das mulheres, e o mesmo se dá nas povoações afiicanas, tanto das costas

como do interior.

Os viajantes europeus que teem visitado estes paizes contam que os ne-

gros costumam oflerecer mulheres e filhas aos estrangeiros, que exploram essas

regiões afiastadas.

Quando um negro chega a enriquecer, costuma logo adquirir um grande

numero de mulheres e de concubinas.

Os reis e os chefes teem haréns, como na Turquia, na Pérsia, na China

e no Japão.

A polygamia está largamente espalhada por toda a Africa.

Os jalofs, os julis, os mandingas e outros povos da Senegambia, entre os

quaes as mulheres accusadas de adultério são vendidas como escravas aos bran-

cos, não teem o menor escrúpulo em oííerecer as mulheres, as irmãs e as fi-

lhas aos extrangeiros que desejarem ter copula com ellas.

Muitos d'estes povos, taes como o de Jinda, consagram as suas mais bel-

las filhas ao serviço dos (etiches, ou melhor dos sacerdotes, e occasiões ha em

que estes sacerdotes ordenam uma prostituição geral para dissiparem a cólera

dos deuses.

j\o reino de Achanti é onde principalmente existe esta classe de sacrifi-

cios, independentemente das prostitutas ordinárias. O rei tem um harém de

3:333 mulheres, numero que tem obrigação de conservar sempre completo.

Os Purhas de Timani são corporações muito temidas, e ao mesmo tempo

extremamente dissolutas.

No paiz de Soulina e no do Kouranko, as mulheres podem abandonar os

maridos para seguirem os amantes, quando elles teem meios para restituírem

a somma primitivamente dada por ellas a seus pães.

No Wawa, na Nigricia, os homens alugam a tanto por noite as escravas
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mais bonitas. A castidade é completamente desconhecida n'aqiielies povos. Era

Fontatoro, quanto mais concubinas um homem sustenta, mais considerado é,

e maiores riquezas se lhe attribuem.

Nas ilhas do grande Oceano, ha a mesma licença de costumes, ou para

melhor dizer, a mesma prostituição.

No Taiti, véem-se pirogas cheias de belias nvmphas completamente nuas,

oílerecendo os seus encantos aos marinheiros europeus. Os indígenas obrigam

estes marinheiros a escolher raparigas e a seguirem-nas á terra, para fazerem

d'eilas, suas companheiras de uma noite.

O mesmo succede na ilha de Paschoa, onde todas as mulheres se pros-

tituem aos marinheiros, com uma lubricidade sem exemplo, á sombra de arvo-

res gigantescas, ou ao ar livre.

No archipelago dos Navegantes, as raparigas teem completa liberdade para

disporem dos seus favores, sem que as suas complacências as deshonrem, ou

as impeçam de casar quando quizerem.

Na Nova Zelândia, os indígenas vendem os favores das suas filhas mais

belias e de suas irmãs, a troco de instrumentos de ferro que lhes levam os eu-

ropeus.

Emquanto estas raparigas não casam, podem prostituir-se todas as vezes

que quizerem. O matrimonio, porém, impõe-lhes a fidelidade conjugal, apesar

da polygamia ser geralmente permittida.

Nas ilhas de Noukabiva e de Mendana, onde as mulheres são dotadas de

belleza, graças e encantos, os estrangeiros encontram sempre a maior facilidade

em as possuírem.

O desejo immoderado dos presentes tem mais força n'essas mulheres do

que o pudor. N'essas ilhas, os dois sevos entregam-se publicamente ao exer-

cício de actos libidinosos, que n'oulras partes só se praticam graças ao mys-'

lerio, e os espectadores applaudem phrenetícamente esses actos.

Nas ilhas de Sandwich, as mulheres teem mais pudor, sobretudo depois

da chegada dos missionários christãos a essas ilhas, mas nem por isso são menos

accessivfis nem desejam menos os prazeres sensuaes.

Nas ilhas Radak, existe egual liberdade de costumes, e maior ainda é a

do archipelago das Carolinas, onde se considera uma honra a posse de nume-

rosas concubinas.

O adultério, na ilha Hogolen, que depende d'este archipelago, expia-se

por meio de um presente considerável que se faz ao marido oDTendido. Este,

pela sua parte, pôde repudiar sua mulher, uma vez provada a sua infidelidade.

A mulher pikle também repudiar o marido, quando este deixar de lhe agradar.

Na ilha de (loulay, também do mesmo grupo, o estrangeiro que alli

aporta recebe do seu hospede, a titulo de empréstimo, a mulher d'este, e este

empréstimo dura em quanto dura a hospedagem.

Em todos os togares do archipelago das Mariannas, e no de Sandwich,

onde aporia a tripulação da Urania, uma das mais belias filhas de cada casa

c otlerecida aos estrangeiros, do mesmo modo que n'outras partes se lhes

ollerece um copo de vinho, ou uma chávena de café.
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Se do Grande Oceano nos transportamos ao continente da America, en-

contraremos alii também, sobretudo na parte meridional, uma extrema relaxa-

ção de costumes.

Basta citar o Brazil, Buenos-Ayres, o Peru e o Chili. Poderíamos tam-

bém accrescentar o México, onde os primeiros habitantes viviam livremente

com todas as mulheres até ao dia do matrimonio.

Pretende-se que os Yroquezes da America do Norte não guardam também
contemplação alguma, e que suas mulheres são demasiado lascivas.

Todo o littoral americano do Norte e do Meio-dia é conhecido pela dis-

solução dos seus habitantes.

Os Esquimaus practicam ao mesmo tempo a polygamia e a polyandria,

segundo as necessidades da população de cada tribu.

Se ha mais homens que mulheres, a polyandria ; se suecede o contrario,

a polygamia.

(juanto á prostituição do Brazil e da Africa portugueza, reservamos para

o tomo d'esta obra, em que nos occupamos da Hislona da Prostiiuição em

Portugal, noticias e estudos mais desenvolvidos.

Voltemos agora á Europa, onde nos resta dizer alguma cousa ainda a

respeito da prostituição nas diflerentes capitães das nações mais adiantadas.

Comecemos por Londres, a moderna Babylonia, com perto de cinco mi-

lhões de habitantes, metade dos quaes, como observa um distincto escriptor

pertencem ao sexo feminino.

Eis como um nosso illustre compatriota, o sr. Zacharias d'Aça, pinta em
cores bem verdadeiras e frisantes a enorme corrupção da grande metrópole

ingleza:

«Quatro milhões d'alnias — a população do nosso Portugal— accumuladas

n'uma área, cujo perimetro não chega a ter trinta legoas; a extrema opulên-

cia ostentando-se orgulhosa e deslumbrante, ao lado da meseria famélica, vi-

ciosa e esfarrapada; o solo no inverno coberto de neve e lama; nas ruas um
nevoeiro quasi constante, envolvendo essa multidão enorme, que se agita noite

e dia, no combate pela vida ; um ceu inclemente, húmido e gélido, docel de

nuvens plúmbeas e opacas, onde o sol faz a custo algumas raras apparições;

duas Egrejas officiaes— a anglicana e a presbyleriana, e duzentas (!) seitas

religiosas; no meio de tanta religião e de tantas religiões, — e a despeito d'ellas —
uma corrupção extraordinária, uma devassidão enorme e bestial n'essa arena

tumultuosa, triste, e sombria; a lucta constante do bem e do mal, da moral

e do vicio, da egreja e da taverna, do Evangelho e da genebra! Eis Londres,

a moderna Babylonia, a cidade do vicio!

«Costuma-se dizer, e é certo, (|ue a fome é inimiga da virtude: imagine-se

pois,— e não será diíficil— qual deve ser o resultado do contacto forçado da

riqueza com a miséria. Será fatalmente o vicio, e tanto mais requintado e hedi-

ondo quanto maior for o contraste entre aquelles dois extremos. Dados os dois
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factores, o producto — a devassidão— é fatal, e não são necessários nem in-

quéritos, nem provas, nem depoimentos, para que possamos affirmar que alli

o manto de César esconde as pústulas e as chagas de Lazaro I

«Londres de dia pertence á industria, ao commercio, ás artes, á opulên-

cia. Nos parques e jardins passeiam centos de elegantes ladies e dandies nos

seus magníficos cavallos, ou guiando os irrepreliensiveis fourin-hand. São os

felizes. Depois do passeio, o liome, o lar, confortável como nenhum outro no

mundo, depois os jantares, o club, ás vezes o theatro :— um paraíso inglez,

com um ceu pardacento, é verdade, mas paraiso, em todo o caso. As exposi-

ções, os saraus musicaes, as corridas de cavallos, as caçadas e as viagens in-

termeiam-se na vida quasi feudal dos ricos senhores da Inglaterral

«Londres á noite é o reverso d'esta medalha, aberta pelos maiores ar-

tistas e cunhada no mais fino oiro da civilisação moderna! Uma antithese com-

pleta! Essas ruas, onde ha pouco enxameavam os gentlemen sérios, correctos

e hirtos, magestosos e sobranceiros como os patrícios da antiga Roma, esses

parques verdes e umbrosos, onde as loiras misses, de olhos celestes e rostos

angélicos, se entregavam suavemente aos encantos d'uma jlirtation sem con-

sequência, são, ao cahir das trevas, invadidos por alcateias de lobas immundas

desvairadas pela luxuria, pelo álcool e pela fome, as três divindades, que essas

sacerdotisas impudicas vem alli festejar em torpes bacchanaes, sob os olhos da

policia impassível, indiíTerente a esse espectáculo!

«A essas horas a burguezia e a aristocracia estão, saciadas e quentes,

recolhidas nas suas casas, nos seus esplendidos clubs e palácios, deixando o

campo livre á orgia e á crápula. INas ruas e nos squares, não se vêem senão

os estrangeiros, os provincianos, os hohemios da ultima classe, as prostitutas

e a policia! Um genlleman serio não passeia nas ruas á noite, porque não se

quer arriscar a ser abordado por uma nuvem de (jírls, que lhe ollerecem os

seus favores por dez shillings ou six pence, conforme o adeantado da hora, o

grau da embriaguez, a miséria e a fome da desgraçada! Ohl shocking

!

«A pudica e virtuosa Inglaterra procura desviar os olhos d'esse espectá-

culo, nega-o quando pode, finge ás vezes occupar-se d'elle, mas o cancro lá

está, e hoje, que elle já vae entrando nos tecidos vivos d'esse grande individuo —
o povo, as classes trabalhadoras,— hoje, que essas carnes, mortas até aqui,

vão já tendo sensibilidade, hoje que a democracia já estuda a sua historia,

a sua vida, as causas da sua prosperidade e as da sua miséria, hoje rompeu-se

o veu, e os escândalos nocturnos das ruas de Londres, o espectáculo indecente

e repugnante, que observam todos os estrangeiros que visitam a Inglaterra,

passou do dominio particular das sociedades e commissões de moralidade e bene-

ficência para as columnas dos jornaes democráticos, e a larga publicidade que

um d'elles— a Pall Mali Gazelle— lhe deu, reanimou a questão, já discutida

na Camará dos lords, e chamou nova e seriamente as attenções dos deputados,

dos tribunaes, e em geral de todo o paiz, para um assumpto de tanta magni-

tude.

«Os escândalos de Londres, esta questão conhecida hoje e divulgada por

toda a imprensa europeia, são um capitulo da historia da prostituição em In-
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glaterra, e foram aproveitados, como elementos d'ataque, pelo partido radical

que, na sua lucta a favor das reformas socialistas, caracterisou bem a quali-

dade das victimas— /ilhas dos operários, homens do povo— e a dos algozes

—

homejis opulentos de todas as cathegorias sociaes.

«Esta chaga, desconhecida para a maior parte do publico porluguez, tão

pouco sabedor da vida e costumes dos povos estrangeiros, que elle só entrevê

nos romances, — sua leitura predilecta,— não foi uma revelação para os que

procuram estudar mais profundamente o estado social das dilíerentes nações

6 o caminhar das sociedades modernas no sentido d'uma civilisação mais per-

feita.

«O auctor dos artigos da Pall Mali Gazelte diz que é Londres o maior

mercado de carne humana que existe em todo o mundo, e que vagueiam nas

ruas da moderna Babylonia cincoenta mil prostitutas!

«Cincoenta mil é muito, é enorme; mas ainda está muito à quem da ver-

dade. Elias são muitas mais.

«Hickson, que fez em Inglaterra o que Tarent-Duchatelei (izera em
França— a historia da prostituição— Hickson organisou uma tabeliã, que co-

meça em 1797 com 75:000 prostitutas,— só em Londres— e chega, no anno

da graça e da civilisação ciiristá de I8G0, ao algarismo de 228:000! Já se vè

que estamos muito acima das 50:000 infelizes do jornal inglez.

aOra, variando o augmento d'esta misera classe entre vinte e quarenta

mil, cada dez annos, e tendo hoje decorrido mais quinze sobre a ultima data

da estatística do auctor inglez, conclue-se que duzentas e cincoenta mil é um
numero ainda inferior á verdade no momento actual! E como Londres tem

hoje mais de quatro milhões de habitantes, metade dos quaes pertencem ao

sexo feminino, reconheceremos como consequência, entrando no calculo as res-

tricções da edade, que a quarta parte da população válida feminina, na flor da

mocidade, vive da prostituição

!

oE' assombroso e tristíssimo

!

«Será esta corrupção consequência fatal e necessária de circumstancias

especiaes? É, de certo, — como nós cremos que acontece a tudo no mundo.

Será possível eliminar as causas da perdição de tanta creança e de tanta mu-

lher no esplendor da mocidade e da formosura, no periodo do amor, dos enthu-

siasmos sinceros, da dedicação, de todos os sentimentos bons, quando ainda a

frondosa arvore da vida está na sua primavera, carregada de llores, virente de

folhagem, promettedora de fructos, e gorgeada d'essas aves canoras e multi-

cores, que depois chamamos illusòes ?

«Resolver este problema tremendo, que se ergue como um espectro no

seio das festas e das grandezas d'uma sociedade, sequiosa de progressos, mas

que cuida principalmente dos interesses das classes directoras, porque cuida

de si,— resolver este problema, repetimos, pertence aos estadistas, que teem

o poder e a obrigação de dirigir a sociedade, e aos legisladores que, represen-

tantes de todas as classes da nação, receberam o mandato para proverem o

bem do povo que os elegeu.

«Seria horrenda a pintura de Londres pobre, a descripção circumstan-
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ciada d'essa negra cidade do vicio. Horrível quadro o das suas ruas e travessas

immundas, cheias de tabernas escuras e enfurnadas— covis de bandidos, de

concicts, que regressaram de 15otany-bay, dispostos a um golpe de mestre, que

os levará á presença de Marwood, o carrasco,—-e replectas de ébrios, de pros-

titutas e de gatunos: abjecto e repugnante espectáculo o dos seus estábulos

nocturnos, onde por um vintém

—

um pennij — dormem, n'uma promiscuidade

obscena e animal, mulheres e homens ébrios, e creanças de todos as edades!. .

.

«Mas para que individualisar, se o theatro é immenso ! Um Shakespeare

e um Rembrandt extrabiriam d'esse pandemonium uma obra immortal, e dar-

nos-hiam novos typos da perversidade e da miséria humana!

«A miséria de Londres! Mas é infinita nas suas formas, e inexgotavel

a sua pbantasia!. . . Cria e inventa novas e torpes industrias, esse vicio, que

sente a todo o instante, como uma inspiração infernal, o pungir atroz da fome

e da sede!

«Depois, n'aquella raça a fecundidade anda a par com a pobresa, e quanto

maior é a miséria dos pães, maior é o numero dos filhos!

«Não teem pão? Não cabem iio lar? Não importa! Os progenitores insen-

siveis atiram-os para a rua, e os loiros hahijs de quatro annos, e as pequenitas

de oito e dez, lá vão ao acaso, esfarrapadas e descalças, cheias de frio e de

fome, correr todos os dias as ruas, os squares, os parques, todas as estações

d'essa via scelerata, que as levará em pouco tempo ao hospital, ao cemitério,

ao crime e á prostituição!

«A população de Londres, incluindo os arrabaldes, passa, como já dis-

semos, de quatro milhões e quinhentos mil habitantes, é quasi eguai á das ca-

pitães da França, Prússia, Áustria e Rússia, sommadas todas, e occupa uma
área superior a 122 milhas quadradas! A sua densidade era, ha pouco, de

29:322 pessoas por milha quadrada, e cresce enormemente de dia para dia.

«Os quatro condados de Middlessex, Surrey, Kent e Essex foram já oc-

cupados; a onda humana vae invadindo um quinto, o Herfordshire, e no fim

do século Londres terá cinco milhões e meio d'almas! Mantendo-se as mesmas con-

dições, a mesma progressão, a capital da Inglaterra no anno 2000 contará 2o

milhões!

«Km 1tí02 a rainha Izabel, atterrada pelo crescente desenvolvimento da

população da sua capitai, prohibia que se construíssem novas habitações e até

que se acabassem as que estavam principiadas, e Londres tinha então apenas

U5;000 habitantes!

«drande nau, grande tormenta: nada é mais verdadeiro do que esta sen-

tença. A vida dramática de Londres, a vida do vicio e do crime, chegou alli

a um grau de intensidade extraordinário, e a estatística apresenta-nos o re-

sultado dos seus trabalhos em números de uma elo(iuencia sinistra e pavorosa!

«A legislação ingleza condemna a embriaguez: não obstante isso os juizes

cringlaterra e do paiz de (lalles castigam, cada anno, 160 a 200:000 ébrios, c

Londres só á sua parte contribue com 40 a oO;00() (!), numero que, apesar da

sua respeitabilidade, representa só a decima parte dos que se embriagam, por-

que a policia não prende senão os que fazem escândalo, os desordeiros!
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«Nenhum povo tem maior numero de religiões e seitas do que a Inglaterra,

nenhuma cidade possue mais egrejas, templos e capellas do que Londres, e de

certo nenhuma d'essas religiões pregará aos seus sectários a immoralidade. Pois

bem, no espaço de um anno, commetleram-se, só em Inglaterra e no paiz de

Galles, 3:232 attentados ao pudor!

«O rev. W. Logau, missionário da City, conta que em três hospitaes de

Londres apresentaram-se, no periodo de oito annos, 2:700 creanças de onze a

dezeseis annos, atacadas de syphilis! e n'um hospital, diz elle, encontrou cinco

raparigas, uma de treze annos, outra de doze, a terceira de onze, a quarta de

nove e a quinta de oilo, toJas tamhem infeccionadas da mesma doença! A mãe

da mais nova là estava em idênticas circumstancias! Três d'aquellas creanças

tinham sido desfloradas em casa da própria mãe!

«Amor, o de pae,—costuma-se dizer; mas em 1879 um marroquino,

Hady Ali ben Mahomed, empresário de acrobatas, comprou em Londres 20

rapazes, de 4 a 12 annos, a libra cada um!

«Bennet, um jornalista inglez, descobriu-os em Constantinopla. Uns eram

garotos da rua abandonados, porém outros tinham sido cedidos pelos pães por

um contracto feito com o livre consentimento dos rapazes! D'esses desgraçados

havia um que se escriplurara por /2 annos, não recebendo nada durante os

primeiros sete, e só uma libra por anno nos nltimos cinco! Era a companhia

dos Beni Zouçj Zoug, que, se nos não enganamos, também vieram a Lisboa.

«Quem dieta esses contractos, feitos e assignados na capital da Ingla-

terra, sob as vistas da burguezia mais rica do mundo, dos primeiros philantro-

pos, e d'essas sociedades anti-escravistas, proteclor?.s de todos os negros do

universo, na pátria de Jacob Bright, é a fome! Alli não ha pae por lilho, nem

filho pop pae, e na immensa população londrina imperara despoticamente os

instinctos nafuraes!

«Nós, povos afortunados do sul, aqueiíidos e illuminados por um sol es-

plendido, que nos dá em todo o anno uma primavera constante, nós não sa-

bemos, não podemos imaginar, sem a ver, o que é a miséria cm Londres!

«De todos os antros, cavernas e subterrâneos dos bairros pobres, de

Spithalfiields, Bethnalgreen,\Vhite-Chapel, Wapping, Stepney, St. Gilles, Cler-

k.enwell,— aonde a policia não vae senão disfarçada, — Seven Diais, — a lista

é longa;— de todos esses covis saem mais de cem mil vagabundos famintos, e

espalham-se pela enorme Babylonia! A policia dá-lhes caça, bate-os para den-

tro dos seus fojos, mas não os pode supprimir, e elles lá continuam a viver e

a procrear oito e dez filhos, como se fossem ricos!

«Era 1880 morreram 101, á fome, em Londres, sendo 46 do sexo femi-

nino! Nos cinco annos que vão de 1877 a 1881 tiraram-se do Tamisa 1:886

cadáveres, 556 dos quaes eram de mulheres!

«E não foram estes os únicos suicidas: falta aqui a estatística dos que

se envenenaram e enforcaram, e dos que ainda possuíam um revolver, que os

livrou do pesado fardo!

«Como se vé, a existência ali é um verdadeiro combate, e n'aquella terra

é que devia nascer a celebre phrase— to slruijijle for life, — luctar pela vida!»

HlSIORU DA Phostituição. Tomo iv—Folha CK
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Em fins do século passado, quando a metrópole ingleza não continha

mais de um milhão de habitantes, o doutor Colquhoun, magistrado da Tliamer

Police, aíiirmava que a grande cidade não continha menos de cincoenta mil

prostitutas. Actualmente, a população de Londres c quasi o quádruplo. De um
milhão de almas elevou-se a mais de quatro milhões. A prostituição acompa-

nha este desenvolvimento da população, e a desmoralisação, segundo alíirmam

os mais sérios escriptores inglezes, fez taes progressos desde o começo do sé-

culo até hoje, que assombra o numero de prostitutas actualmente existentes

na cidade collossal. ,. ,,^^.,1 .,{, i
.,-

^

Apesar de Colquhoun apoiar as suas asserções em investigações prolon-

gadas e conscienciosas, de toda a parte se levantaram clamores, accusando-o

de exaggerado. Argumentou-se com a impossibilidade em que se encontrava

de procurar dados exactos, por falta absoluta de inscripções e registros, e de

uma vigilância especial exercida pela policia sobre as prostitutas, pelo que se

qualificaram os algarismos d'aquelle magistrado como grandemente exaggera-

dos. (V. The great sin o/ great cities.)
nii-^fl»

N'uma épocha mais próxima da nossa, dois graves personagens, os srs.

Chadwich e Mayne, calcularam, o primeiro em sete mil, e o segundo em dez

mil, o numero de prostitutas espalhadas pelos diversos bairros de Londres sob

a jurisdicção da policia metropolitana, e por conseguinte sem fazer conta com

a City, onde essa policia não tem accesso. Mayne accrescenta, porém, que não

existe meio algum de verificar o numero de creadas, modistas, mulheres de

classe media e até mesmo das mais elevadas classes sociaes, que merecida-

mente poderiam classificar-se entre as prostitutas, nem o das infelizes que fre-

quentam especialmente os thcatros, os cafés, os quartéis, os navios e os cár-

ceres. Como se vè, tudo é incerto, n'essa estatística sem regras e sem bases.

No emtanto, estas cifras parecem ter sido admittidas geralmente, e segundo

uma opinião que parece acreditada, o numero de prostitutas em Londres, não

distaria muito de dez mil. Homens competentes reconhecem, ainda assim, que

este calculo está muito distante da verdade. (V. The Briíisk and foreíiKj me-

dico-chir. Revieir, t. xiii.)

Por ultimo, a policia da Cilij interveio também no debate, calculando

em oitenta mil o numero total das prostitutas da metrópole. Por mais elevada

que pareça esta cifra, não deixa de merecer especial attenção, porque se baseia

em auctoridades extremamente respeitáveis, taes como, o doutor Uyan, e Tal-

bot, secretario da associação formada em Londres para proteger as raparigas

desvalidas e combater a prostituição das menores. tcotioip t

A inscripção das prostitutas feita com rigor por uma policia, que exer-

cesse uma vigilância enérgica sobre a prostituição, seria o meio mais seguro

de fazer cessar a incerteza que resulta d'estes cálculos tão ditícrentes. Este re-

curso falta, porém, em Londres e nas cidades mais importantes da Inglaterra,

Não obstante, comparando e analysando com paciência tudo quanto a este res-

peito se tem publicado, todos os relatórios de médicos dedicados ao estudo das

enfermidades venéreas, e de membros de associações instituídas com o fim de

porem um dique á libertinagem publica, reconhece-se que não faltam completa-
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mente os elementos para uma apreciação approximada, e que, se é na reali-

dade impossível formular uma cifra precisa, pôde pelo menos chegar-se a me-

dir de uma maneira bastante exacta a atterradora extensão do cancro que cor-

roe o coração do império britannico.

Ha além d'isto uma fonte de dados ao alcance de toda a gente. Basta vi-

sitar os theatros de Londres, descer ás ruas, aos squares e aOs jardins públi-

cos da vasta capital e circumvagar os olhos, para avaliar logo a immensa escala

da prostituição.

«K preciso, diz Fauclier, ter percorrido de noite as ruas de Londres, para

fazer idca da multidão verdadeiramente incrível de mulheres e sobretudo de

raparigas, que sollicitam os transeuntes.»

O numero de oitenta mil prostitutas em Londres parece tão enorme, que

é natural hesitar em admittil-o sem restricção.

E mister saber que n'csse numero entraram classes de mulheres, que

para muita gente não passam por prostitutas. Feita esta restricção indispensá-

vel, vejamos as razões que militam em favor d'este computo, á primeira vista

exaggerado.

Talbot, secretario de uma associação, que tem por fim investigar e com-

bater em Londres a prostituição por todos os meios compatíveis com a prosti-

tuição ingleza, foi encarregado de redigir as actas d'essa associação e de dar

conta ao publico dos actos de repressão, de que tantas vezes fora o principal

promotor.

Era observador leal e infatigável, estudando sem cessar o assumpto, de

que nos occupamos. Por todos estes motivos, é auctoridade incontestável para

inspirar confiança. Depois das mais laborosas investigações pessoaes, e appoi-

ando-se no testemunho de outros investigadores, em.penhados como elle na mesma

missão, chegou a apresentar este numero de oitenta mil, e dcclara-o exempto

de exaggeração. Outros escriptores inglezes alfirmaram que cm Londres e seus

arredores ha uma prostituta por sete mulheres honradas, e que nas classes in-

feriores da sociedade, de cada três raparigas, uma, pelo menos, torna-se pros-

tituta antes de completar os vinte annos.

De resto, os factos não faltam para demonstrar que em Londres a pros-

tituição tomou um desenvolvimento importante.

Segundo Talbot, ha pelo menos doze a quatorze mil prostitutas que devem

a sua triste sorte á odiosa negligencia de seus pães ou das pessoas a cujos cui-

dados tinham sido confiadas.

Em cada anno, suppondo exactas as investigações da associação fundada

para combater a prostituição dos menores, morrem oito mil prostitutas, já por

doença, já por suicídio. Mais adiante veremos que a frequência do suicídio nas

prostitutas inglezas tem sido negada. No emtanto, sejam quaes foram as causas

de tamanha mortalidade, se ella fosse demonstrada por uma estatisca irrepre-

hensivel, seria de uma importância transcendental, a respeito do ponto de vista

de que nos occupamos.

Talbot, por meio da policia metropolitana obteve uma lista authentica,

que designa mil e quinhentas casas de prostituição. Esta lista não passa de um
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fragmento da lista gera', que não é possível organisar-se. A CiUj não se acha

n'ella comprehendicla. Talbot é de opinião que esta lista não representa nem

metade sequer das casas de prostituição de Londres. Com efleito, segundo Cha-

dwick, haveria 3.335 d'estas casas na jurisdicção da policia metropolitana,

pondo de parte a Cily, onde abundam em grande numero e são da peior espécie.

Muitos dados particulares vêem ainda accrescentar-se aos oíficiaes por si

Ião completos, para os corroborarem. Assim, segundo o doutor Ryan, no bairro

demominado Fleet-diích, quasi todas as casas são infames e repugnantes lupa-

nares. Além d'isso, as investigações pessoaes de Talbot em 183'j permittiram-

Ihe descobrir 1.170 logares d'esta natureza em Lambeth somente.

Em resumo, pode admittir-se sem receio de exaggero, e segundo o pa-

recer de Talbot, que a capital de Inglaterra conta approximadaraente umas

o:000 casas de prostituição. E se quizcrmos saber quantas prostitutas alberga

ou recebe cada uma d'estas espeluncas em terno médio, poderemos deduzil-o

dos documentos seguintes.

No bairro de LÍMColn's-Inn, o reverendo R. Ainslie encontrou 22 casas,

que continham 150 mulheres, sem contar as creanças. N'outro districto, 22

casas eram habitadas por 422 prostitutas. Um individuo perseguido pela solli-

citude da associação fundada para combater a prostituição dos menores, sus-

tentava só na rua de Wentworth, 8 casas, em que foram encontradas 200 al-

bergados entre ladrões e prostitutas. No estabelecimento de uma celebre dona

de casa, Maria Aubrey, cujas habitações eram notáveis pelo seu esplendido

luxo, e á qual a referida associação obrigou a expatriar-se, havia constante-

mente 12 a 14 pupiilas, cuidadosamente renovadas. A casa de um tal John

Jacobs, egualmente perseguido e condernnado, continha sempre 14 pombas.

Um official de policia descreve nos seguintes termos uma espelunca de

Wentworth-street, que servia de asylo cada noite a vários centenares de la-

drões e ladras, e na qual muitas vezes cinco e seis jovens de um e outro sexo

occupavam o mesmo leito.

«Este estabelecimento compõe-se, diz elle, de quatro casas reunidas n'uma

só e divididas em pcíjuenos compartimentos, cada um dos quaes contem uma
cama. Estes gabinetes estão separados uns dos outros por tabiqucs tão delga-

dos e tão pouco elevados, que de cada um d'elles pôde ouvir-se tudo quanto

se faz nos contíguos, e um homem de elevada estatura pode olhar para todos

elles ao mesmo tempo.»

Todas as noites um numero incrível de raparigas encontra-se reunido

nas sallas de espera d'estes logares de libertinagem.

Independentemente d'estas casas organisadas, existem em vários pontos

da capital esplendidos salões, onde chegam ás vezes a reunir-se 200 prostitu-

tas luxuosamente vestidas. A juventude elegante yae alli escolher mulheres.

No West-End de Londres, grande numero de tabernas teem salões d'esta es-

pécie, que são para os seus proprietários um grande manancial de riquezas.

Nas margens do Tamisa, abundam salões de outra ordem, conhecidos pelo nome
de long-rooms, dispostos de modo, que cada um pode dar cabimento até a

500 pessoas. E' alli que os marinheiros vão buscar as suas mulheres de mo-
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mento. As prostitutas esperam a sua grosseira clientella, dispostas em longas

filas.

Por ullimo, a metrópole ingleza conta nada menos de oOO tabernas es-

tabelecidas especialmente para se beber gin (gin-palaces,) onde as prostitutas

da mais Ínfima espécie embriagam os incautos, para em seguida os roubarem

completamente nos miseráveis antros onde os arrastam.

Chadwiek no seu relatório oíTicial, pretende que cada casa de prostitui-

ção de Londres, podia apresentar uma media de 4 mulheres publicas. Será ló-

gico acceitar uma proposição tão escassa, em vista dos pormenores que acabam

de lér-se ?

O leitor poderá ter uma ideia verosímil, quando não bem precisa, do nu-

mero de mulberts que constituem a prostituição de Londres, pelo que acaba-

mos de dizer. Embora não possamos precisar a cifra exacta, damos a prefe-

rencia a Talbot, que opina por 80:000. Seja qual fòr o numero exacto, o que

é certo é ser esse numero muito elevado, e sem a menor proporção com o das

capitães mais populosas do resto da Europa.

No emtanlo, o pessoal da prostituição não se compõe unicamente de

prostitutas. Ha também uma proporção encrme de donos e donas de casa. Este

povo de crapulosos, cem vezes mais desprezível que as desgraçadas prostitutas,

formaria em Londres, segundo os cálculos de Talbot, um efiectivo de cinco

mil indivíduos. Quatrocentas pessoas, homens e mulheres, não teem em Lon-

dres outra occupação que não seja caçar as raparigas que param a contemplar

as estampas obscenas, nas montras de certos estabelecimentos, ou que atra-

vessam as ruas, sem pessoa alguma que as acompanhe. Saem-ihes ao encontro

e arrastam-nas de bom ou niaa grado, a logares onde as entregam á

prostituição.

«Este infame pessoal, diz R\an, é um dos maiores cancros de Londres.

Está calculado que quatrocentas mil pessoas estão directa ou indirectamente

em rtlaçào com a prostituição, e que a prostituição dá logar todos os annos na

metrópole a uma despeza de duzentos milhões de francos.

Entre os traços característicos da prostituição de Londres, o que mais

confrange o coração e maior indignação produz, é a edade em que essa horrí-

vel hydra se apodera das suas victimas,

N'aquella grande metrópole, a sociedade deixa sem protecção alguma to-

das as infelizes que a riqueza não cerca de uma tríplice muralha inexpugná-

vel. A lei nem sequer parece ter a consciência da sua existência, e por isso as

débeis ovelhas não tardam a ser perseguidas e dilaceradas pelos lobos. O grito

dos seus soffrimentos, ainda njesmo que não fosse sullocado por uma vigilân-

cia barbara, ainda mesmo que não se extinguisse sob o peso de um embrute-

cimento prematuro, é demasiado débil para ser ouvido no ruido geral e espan-

toso do movimento da grande cidade. Não é, pois, de extranhar que todos os

dias se realisem, quasi aos olhos do publico, actos de seducção e de violência,

cujo móbil é o lucro infame, e que em todos os paizes se qualificam de crimes

monstruosos.

E' impossível preçisíir, o lOJUmero de raparigas, que em Londres caem no
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tremedal da prostituição aos 10, aos 12 e aos 15 annos. Sabe-se apenas que

é um numero espantoso.

('Ha diz Talbot, milhares d'essas desgraçadas creanças, que não teem

mais de onze a quatorze annos II ... »

A" falta de dados estatísticos, é preciso proeurar-se a prova das asser-

ções que alii ficara, em documentos dados á luz pela associações instituídas

contra a libertinagem. Eis o que n'esses documentos se encontra:

Entre os milhares de casas consagradas á prostituição, ha algumas orga-

nisadas especialmente para receber e corromper raparigas menores de quatorze,"

annos.

Essa seducção não se exerce unicamente, porém, contra infelizes rapari-

gas. Em metade pelo menos d'estes estabelecimentos, são atlrahidos tambená'""

meninos de tenra edade. Um dono de casa, William Sheen, sobre o qual recahia

a suspeita de haver assassinado seu próprio filho, não tinha no seu estabeleci-

mento menos de quarenta rapazes de nove a dezoito annos, permanentes para

a crápula. Em casa de John Jacops, já anteriormente designado, havia prosti-

tutas de doze annos!

As estatisticas dos hospitaes ministram-nos também dados, que não dei-

xam logar a duvidas. No período de oito annos, houve nos trez principaes hos-

pitaes de Londres, 2:700 casos de enfermidades venéreas produzidas pela pros-

tituição em creanças de onze a quatorze annos. Outro estabelecimento hospita-

lar, o Metropolitan free hospital, recebe todos os dias muitos enfermos d'esta

natureza. A maior parte das que se apresentam são raparigas de doze a deze-"

seis annos.

A prostituição de Londres faz, como se vè, um terrível consummo de

adolescentes, sobre tudo de rapariguinhas de dez a quitorze annos!
'"

'''-'' A Europa e o mundo inteiro estremeceram ainda não ha muito tempo de in-

dignação, perante as extraordinárias c espantosas revelações que um jornal

de Londres, a Pall Mali GaziUlP, teve a coragem de fazer. A atfenção publica,

sobreexcitada por essas narrativas de uma realidade pungente, fulminou por

toda a parte com os seus anathemas justíssimos esse eoiiossal minotauro inglez,

que devora como o Haal phenicio milhares e milhares de crianças!

Da excellenfe traducção do sr. Zacbarías d'Aça, aproveitamos ainda os

seguintes trechos das espantosas revelações da Palí Mali Ga^elte.

Falia o redactor do jornal inglez:

«Eis as informações que me deu o dono de um prostíbulo, que tinha

n'esse tempo uma casa afamada na Mile-end-road, nias que hoje procura viver^

como h)mem honesto. Estive com elle e com a sua mulher — que fora uma

prostituta muito conhecida — com quem elle casou, tirando-a das ruas, onde

cila ganhava a sua vida desde os quatorze annos. '

— «Pedem-se constantemente raparigas novas— como vós dizeis,— fresh

(jirls, raparigas frescas— como lhes chamam cá no commercio— e um patrão

que sabe do negocio tem os olhos abertos em todas as direcções. A provisão

esgota-se sem ces.sar, tem de ser renovada, e elle deve andar na pista de la-

holetas, que lhe sirvam para manter a reputação da sua casa.
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«Eu d'antes passava uma boa parte do anno nas províncias para fazer

estas commissões. A acquisigão de raparigas frescas leva tempo, mas quando

se está ao corrente do negocio, é muito mais simples e faeil.

«Fui buscar raparigas á província com todos os pretextos, envergando

ate o habito ecdesiastico, e fazendo-llies crer que estava disposto a esposal-asl

J^ra assim que eu as tinha em meu poder para seduzir um bom cliente.

— «Como fazia isso?» • o

— «Depois de ter namorado a rapariga durante algum tempo, propunha-

liie trazel-a a Londres para ver os theatros. Conduzia-a aqui e alli, dando-ihe de

comer e de beber quanto ella queria— de beber, principalmente. Levava-a ao

tbeatro, e fazia com que ella perdesse o ultimo comboio: ella estava muito

cançada, um tanto aturdida pela novidade das impressões e pela bebida, e

muito assustada, por se achar só e sem amigos na cidade. Propunha-lhe então

uma casa decente onde passaria a noite: — ella dormia na rainha casa, e o ne-

gocio estava feito. O meu freguez tinha a sua rapariga, e eu as minhas 10 ou

20 libras de commissão, e no dia seguinte, a miss, que havia perdido a sua

reputação e que não se atrevia a voltar para casa da sua familia, fazia prova-

velmente como as outras, e passava a ser uma das rainhas taboletas (marks),

quero dizer que ella passava a sua vida na rua em busca de freguezes para a

minha casa.»

«Os lucros do dono de lupanares constara da commissão sobre o preço

das raparigas e do rendimento continuo, por ter augmentado o pessoal do esta-

belecimento com uma moça sympathica e seduzida de fresco. É este um evem-

plo do modo porque nós fazemos o nosso recrutamento.

«Outro meio muito simples para ter raparigas, consiste era educal-as.

Muitas d'essas mulheres que exploram a rua, tem íilhas: vale a pena vigial-as.

Quando chegam aos \2 ou 1.3 annos, tornam-se negociáveis: com uma boa ta-

boleta d'este género ganliam-se de 2U a 40 libras. Eu mandei á exploração das

ruas a minha própria filha, que estava no meu lupanar. .

.

«N'este momento sei de um par de raparigas muito bonitas, que em breve

vão ser vendidas. Foram creadas e trainadas (irained) para seguirem a vida

airada.

«As vezes são ellas quem tem de dar os primeiros passos, e é grande

erro não tirar d'isso o maior partido possível. Ha pães beberrões que vendem

as liibas aos donos de casa. I\'o East-end tendes sempre de obter quantas ra-

parigas frescas quizerdes: só n'uma rua de Dalston poderíeis comprar uma
dúzia. Algumas vezes a olferta cobre o pedido, e tem a gente mesmo de as se-

duzir, ou de encarregar alguém d'isso, o que é, a todos os respeitos, um mau
negocio.

-riji^aHa um sujeito chamado S. . . que era empregado por uma casa famosa

para seduzir as raparigas e preparal-as para o serviço, quando não havia pe-

didos de virgens, e só eram necessárias mulheres já desfloradas. Mas, era geral,

o numero de raparigas deshonradas é considerável, sobretudo na ciasse das

muito novas. n.oco^tup .soliKliJioiq ob i^.'

— «Conheceis outros modos de recrutar?» ,i;<< u
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—«Conheço: lembro-me pRrfeitamente d'alguns casos. Um é o d'uma

rapariga, simples camponeza, e que morava em Honham. Tinha ouvido fallar

d'eiia, e fui a Hunham para vér o que se podia fazer. Os pães julgavam que

eu linha um commercio decente em Londres, c ficaram encantados quando eu

lhes propuz tomar a sua filha ao meu serviço. Trouxe-a para a cidade e fiz

d'ella creada da nossa casa : tratamol-a com muito carinho, iniciando-a a pouco

e pouco no género de vida a que era destinada, e depois vendi-a por 1.5 libras

a um joven (jentleman.

«Dizendo que a vendi, quero dizer que elle deu-me o dinheiro, e eu

dei-lhe a rapariga para fazer d'ella o que quizesse. Elle levou-a e seduziu-a.

«Creio que depois a tratou muito bem, mas eu já não tinha nada com

isso: pertencia-lhe desde o momento em que a tinha pago e levado comsigo.

Se os seus pães viessem pedir informações, eu dizia que ella era uma rapariga

mal comportada, e que tinha fugido com um rapaz. Que lhe podia eu fazer ?

«Um dia vendi uma pequena de 12 annos por 20 libras a um padre,

que vinha a minha casa sob pretevtode distribuir brochuras. O East é o grande

mercado das creanças, que são levadas para as casas do West-end, ou expor-

tadas em grosso, quando o negocio fraqueja. Eu não sei nada das casas do

West-end, porque tenho morado sempre em Dalston e suas immediações, mas

ha agentes que andam n'estes negócios, Recebem a mercadoria, levam-n'a, e

não se lhes pergunta mais nada.

«Mistress S. .
.—uma alcaiota celebre,—tem uma propriedade em. . . que

é um dos mais abomináveis centros d'este comtuercio, e mais quatro casas era

outros districtos, sendo uma em SaintSolniswood. Quando esta mulher desco-

bre alguma aptidão desenvolve-a :—quero dizer que, quando uma rapariga de

\'ò annos, aproveitável e um pouco intelligente, cae nas suas redes, ella man-

da-a aprender a ler, escrever e tocar piano.»

«Este dono de casa era um grande marau, que tinha sido caixeiro-via-

jante, mas que estava arruinado pelo álcool. Desejando certificar-me da vera-

cidade das suas declarações, mandei-lhe perguntar, por uma pessoa de con-

fiança, se elle se encarregava de me arranjar dentro de fres dias duas rapa-

rigas frescas, e cuja virgindade fosse altestada por um medico. Respondeu pri-

meiro que precisava um praso maior, mas quando insistiram, aíTirmando-lhe

que não se olhava a dinheiro, disse que se informaria, e veria o que se podia

fazer. Dois dias depois recebia eu, pela mesma via confidencial, aviso de que

mediante uma commissão de 10 libras elle se encarregaria de apresentar no

meu quarto, ou em qualquer outro logar que eu determinasse, duas raparigas,

munidas ambas d'i;m attestado de medico certificando serem vinjo intacta : e

como o meu agente hesitasse em acceilar a ofierta recebeu o telegramma se-

guinte : «Penso que tudo está em regra. Estou cm casa das interessadas. Ama-

nhã ao meio dia dir-vos-hei tudo.»

No dia seguinte veio e disse :

—-«Encarrego-me de apresentar duas raparigas em vossa casa dentro em

dois dias. São ambas filhas de donas de prostíbulos, que ea conheci e frequen-

tei, c os pães d'uma e d'outras estão dispostos a vendel-as. Eu disse-lhes que
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eram destinadas a um velho gentlermn rico, que durante longas annos tivera

uma vida devassa. Desconfiaram ao principio que eu quizesse Jenuncial-as, e

tive de empregar todos os ardis do ofTioio para chegar aos meus iins. Firtil-

mente, depois do Cliampagne e dos licores, a minha velha amiga C. . . M
lane, em Haekney, conveiu em entregar-me sua própria lilha, uma gentil

creança de 1 I annos, por o libras, se não houvesse meio de obter mais. A

creança, no dizer da mãe, era i-irgo intacta.

«Dirigi-me depois a casa de Mistress N. na rua B. em Dalton. A rua B.

c toda cheia de lupanares d'um extremo a outro. Mrs. N. não oppoz diíBcuI-

dade, convenceu-se facilmente, mas o seu preço era mais elevado. Disse que

não entegaria a sua filha por menos de 8 ou 10 libras, porque, como era bo-

nita, sympathica e virgem de 13 annos, obteria facilmente um preço superior

em mercado aberto. Se o dinheiro está prompto, posso entregar estas duas ra-

parigas dentro de dois dias. Nas mesmas condições, cncarrego-me de fornecer

em oito ou dez dias, meia dúzia de raparigas, entre dez a treze annos.

«Não julguei prudente levar mais longe as negociações. O preço devia

ser pago na occasião da entrega, mas seria restituído, se se verificasse que já

tinham abusado das raparigas.

«Tudo isto provava evidentemente e confirmava a existência do trafico,

a que alludira a auctoridade official, mas não me dei ainda por satisfeito. Fa-

zendo indagações no outro extremo da cidade, tive a felicidade de entrar em
relações intimas e confidencias com uma antiga dona de casa.

«Muito nova e estando a servir em Peterfieid, fora seduzida pelo coronel

S. que a linha abandonado em Manchester. Estabelecera-se então com um lu-

panar n'uin porto de mar, e d'ahi tinha vindo para as proximidades de Re-

genfs Park, onde tivera casa por muitos annos. Ha um anno, tendo cabido na

. rua por embriaguez, foi recolhida por uns operários honrados, e depois d'uma

violenta lucta, voltou a uma vida honesta e moral. Esta mulher conservava

os vestígios dos desgostos por que tinha passado.

«Perdera a sua saúde, parecia ter mais dez annos do que realmente tinha,

e foi com a maior repugnância que ella se decidiu a faltar dos incidentes da

sua vida anterior, cuja lembrança horrível a perseguia como um pesadello;

comtudo, á força de a interrogar com paciência, e affiançando-lhe que nem ella

nem nenhuma das suas antigas companheiras seria incommodada, tornou-se

mais communicativa, e respondeu ás minhas perguntas. A sua narrativa fel-a

sem rodeios, e estou absolutamente convencido da sua sinceridade.

«Interroguei minuciosamente as pessoas que conviviam diariamente com

ella, e que a conheciam intimamente, e adquiri a certeza de que me tinha dito

a verdade. Ella não tinha nenhum motivo para mentir e estava profunda-

mente envergonhada da sua penosa confissão, que não lhe foi arrancada senão

pela convicção de que poderia assim contribuir para que de futuro não se com-

mettessem semelhantes crimes.

«O depoimento d'esta mulher, na parte que tem relação com este inqué-

rito, resume-se no seguinte

:

«Regra geral — a dona d'uma casa de prostituição aluga os seus quartos

HisTOWA DA PROíTirmçio. Tomo tT—Folha 6a
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a mulheres de má vida, e vive dos alugueis e dos lucros das bebidas, que es-

sas mulheres fazem pagar aos freguezes em proveito do estabelecimento. Ella

pode sahir ou ficar em casa. Quando ha muito movimento é obrigada a forne-

cer o seu contingente de trabalho, mas geralmente limita-se a dirigir as rapa-

rigas, e vigiar que ellas ganhem pelo menos o bastante para pagarem o seu

aluguer, e que lhe tragam muitos clientes, que lhe consumam os líquidos.

Muitas vezes as raparigas não querem sahir, e é preciso quasi empurral-as

para a rua. E não o fariam nunca, se não fosse o (jin e a patroa.

— «Muitas das minhas raparigas, disse-me a minha interlocutora, vi-

nham ás vezes sentar-se na cosinha a chorar, declarando que não queriam

sahir, e que não podiam supportar aquella vida. Via-me obrigada a pagar-lhes

a genebra, e acompanhal-as eu própria para as animar, porque, se não trou-

xessem freguezes, como me pagariam ellas o meu aluguer?»

— «Ellas é que se lançavam áquelIa vida? perguntei eu.»

— «Algumas, porque outras não podiam escolher.»

— «Como? Não podiam escolher?!»

— «Porque ignoravam o que aquillo era, até o momento em que encon-

travam um homem no seu quarto, e então já era tarde. Eu, ou as minhas ra-

parigas, attrahiaíiios raparigas frescas, e delinhamol-as até muito tarde, para

que não podessem voltar para casa, e então uma pitada de tabaco no seu copo

de cerveja bastava para as immobilisar até que o lai sujeito satisfizesse o seu

gosto.»

— «Isso aconteceu muitas vozes?»

— «Muitas. É um meio de ganhar credito. Toda a boa dona de casa está

sempre á espreita de raparigas : as mais fáceis de apanhar são as pequenas

orphãs, pobres e bonitas, ou as que não vivem em casa dos seus pães.»

— «Como se faz então isso?»

— «Quando— nós ou a nossa chamariz (decoy)— encontramos uma ra-

pariga bonita, seguimol-a. Lembro-me de que uma vez, para apanhar uma
andei mais de cem milhas. Aluguei um quarto próximo do collegio, d'onde eu

podia ver as raparigas entrar e sahir todos os dias. Não tardou muito que eu

notasse uma que me convinha. Teria pouco mais ou menos treze annos. Era

alta e forte para a edade, bonita, e em condições de eu ganhar muito com ella.

Disseram-me que vivia com a mãe. Ajustei-a para serviço de aia em minha

casa. No dia seguinte trou\e-a logo para Londres, e a mãe nunca mais a viu.»

— «Então o que foi feito d'ella?»

— «Pouco depois de chegar, um sujeito deu-me 13 libras pelas primí-

cias, e quando elle as gosou ella dormia profundamente, porque tinha sido

narcolisada. Dei-lhe uma mistura de laudanum com outra droga.

«Servem-se ás vezes uo chloroformio, mas eu nunca usei senão de ta-

baco ou laudanum. Uá-se a esta bebida o nome de soporilico (droicse) ou be-

bida preta (bíack draught). Ellas íicam como mortas, e só na manhã do dia

seguinte é (jue sabem o que se passou. Então gritam muito tempo, mas estão

aterradas, não comprehendem o que lhes aconteceu, e só sentem que não se

podem mecher com dores. Nós dizemos-lhes que não ha perigo, que todas as
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raparigas têem de passar por aquillo mais cedo ou mais farde, que .salvaram o

precipício sem dar por tal, e que não ganham nada em gritar, que todos os

gemidos do mundo não mudarão o que está feito; que elias devem agora vi-

ver como as outras, que podem passar como umas fidalgas, fazer o que quize-

rem, gosar das melhores coisas e divertir-se todos os dias.

«Se alguma protesta, ralho com ella e digo-lhe que perdeu a sua repu-

tação, que ninguém a receberá em casa, e que me verei obrigada a pòl-a na

rua como uma rapariga má e ingrata. A consequência d'isto é que noventa e

nove vezes em cem a rapariga, que, geralmente, ainda não tem quinze annos,

assustada, sem protectores, com a cabeça adormentada pelo narcótico, horro-

risada de si própria, renuncia a toda a esperança, e dentro em oito dias será

um dos altractivos da casa.

«Ha homens que negam que isto tenha jamais acontecido. Não os acre-

diteis : se esses homens dissessem a verdade, veries que elles próprios o fize-

ram. As donas de casa que querem fazer interesses, devem conservar os seus

clientes. Quando elles pedem uma rapariga é necessário dar-lh'a, se não elles

vão a outra parte, e nós perdemos a sua freguezia: além d"isto a rapariga se-

duzida preenche as lacunas causadas pela doença ou pela embriaguez. Ha pou-

cos lupanares, que não recrutem de vez em quando por este processo, e o caso

que acabo de citar está bem longe de ser uma excepção.

«No espaço de sele annos ponco mais ou menos, lembro-me de ter ven-

dido duas raparigas por 20 libras cada uma, uma por 16, uma por lõ, uma
por 13, e outras por menos. Quando eu comprava não pagava tanto: a dille-

rença representava o meu ganho, a commissão, a despeza com as buscas, o

narcótico, efe.»

«Esta ex-alcaoita aíTirmou-me que se voltasse ao seu antigo modo de

vida, não teria dilliculdade alguma, com o concurso das suas amigas e rela-

ções, em obter todas as raparigas que quizesse. Nenhuma casa começa logo

com raparigas novas, mas tomam-se immediatamente as medidas para arran-

jar uma ou duas para as preparar (to Irain in).

«Não acreditava que o terror causado pelo processo da Jafleries tivesse

chegado ás camadas sociaes, que ella costumava explorar.

— «Mas, disse-lhe eu, essas creanças são realmente virgens, ou isso é

simplesmente uma mystifieação, para com esse rotulo dar sabida a géneros

avariados ?»

«E' característica a"resposta que ella me deu :

—«Não sabeis como isso se faz. Julgaes que eu compraria uma virgem

sob palavra? Quando se é do oUicio, é fácil saber se uma rapariga é virgem

ou não. E' claro que até certo ponto deveis ter fé na pessoa que vende, mas

se vós entraes em ajuste, ella se guardará de vos enganar n'uma coisa que é

tão fácil verificar. Se uma casa fornecesse a outra raparigas já deslloradas,

isto saber-se-bia e sodreria cem isso o seu credito. E depois, não se arrisca

muito: metade da commissão é paga na entrega, e relem-se a outra, até se

ter reconhecido a verdade.»

—«Como se faz isso?»
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—«Por intermédio d'um medico ou d'uma parteira experiente. Se tra-

taes com uma casa que vos merece confiança, acceitaes o attestado do seu me-

dico: se ella tem confiança em vós, acceita o certificado do vosso.»

—«A rapariga sabe para que a trazeis?»

—«Raras vezes. Acredita que vem servir, e quando percebe, é já muito

farde. Se soubesse não viria, ou então a sua docilidade daria logar a suspeitar

que não era aquelle o género pedido, e que ella não valia senão o que real-

mente era.»

— «Que qualidade de raparigas são essas?»

— "São as orphãs, as filhas de pães ébrios e de prostitutas, e outras que

vivem longe dos seus protectores naturaes.»

—iE quanto custam?» _
— «Para nós, três a cinco libras é um preço muito rasoavel ; mas, se

duvidaes, cu vuu-me inlormar pelos meus conhecimentos antigos, e para a

semana vos direi o que souber.»

('Como não ha melhores informações do que as colhidas no local pró-

prio, encarreguei-a de indagar o que houvesse a respeito de raparigas á V(índa

(in stock) ou que se podessem obter n'um praso curto (at slwrl noiice) n'uma

casa do bairro East de Londres, cuja dona ella conhecia.

«A resposta foi immediata c completamente commercial. Se ella precisava

duas raparigas para uma casa de província, levar-lhe-hiam três á estação de

AVaterloo, no sabbado às três horas, entre as quaes ella poderia escolher duas

a 3 libras cada uma; e que havia outra, não muito bonita, de treze annos,

proximamente, que poderia ser immediatamente entregue por 13 libras. Oííerta

— a acceilar ou confirmar por carta—que, escusado é dizel-o, nunca foi.»

Continua o redactor da Pall Mali Gazette :

«Chegado a este ponto das minhas investigações, tive difliculdade em
comprehender como era possível que se commettessem aquellas violências,

sem ninguém dar por isso. A parteira disse-me que não havia perigo que tal

acontecesse, que muitas casas teem um quarto subterrâneo, em que íicam aba-

fados todos os gritos, e que tanto assim era, que ainda pessoa alguma tinha

sido presa em flagrante.

«E' diflicil verificar o facto dos quartos subterrâneos: no continente, po-

rém, são muito vulgares os aposenlos almofadados para não se ouvirem os

gritos das desgraçadas victimas da luxuria e da brutalidade.

—«Em minha casa, diz uma matrona muito conhecida, dona de uma
villa no \\'est de Londres, podereis gosar os gritos da rapariga com a eerteza

de que ninguém mais os ouvirá.»

«Mas para saborear complelamente a luxuria dos gritos de uma creança

impúbere, não é necessário ter um quarto almofadado, ou com duas paredes,

ou subterrâneo.

«A proprietária d'outra nilla elegante—onde, segundo se diz, um príncipe

ínglez leve durante muitos mezes uma das suas ínnumeras sultanas— mostrando

a um visitante os seus quartos muito bem dispostos, dizia-llie:

— «Aqui está um quarto onde podeis estar perfeitamente socegado. O so-
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brado assenla no solo, as paredes são espessas, o tapete é dobrado, e a única

janella que dá para o jardim, tem para a resguardar, além das portas, umas
espessas cortinas. Fechaes a porta c íicaes á vontade. A rapariga poderá gritar

que a matam, á sua vontade: ninguém ouvirá nada. Os creados estão no outro

extremo do edifício. Eu só é que estou alli ao pé, velando pela tranquillidade

da casa.»

— «Porém, notou o visitante, se ouvirdes grilar a rapariga, podereis in-

tervir pessoalmente, sobretudo, se, o que é possível acontecer, eu a ferir, ou

ella correr perigo de vida nas rainhas mãos.»

—«Oh! não a matareis, respondeu ella, tendes prudência bastante para

não o fazer. A não ser isso, do mais, podeis fazer o que quizerdes. Pelo que

respeita á minha intervenção, julgaes que eu não sei do meu officio?»

«Pratica-se regularmente em muitas casas a fustigação, mas os gritos das

victiraas d'ambos os sexos, não chamam nunca a attenção do mundo exterior.

Que probabilidade terá então o fraco e timido clamor da creança enganada de

atravessar as janellas fechadas, com as suas vidraças e cortinas, ou de com-

mover o coração da astuta sentinella, d'essa mulher, que tem por ollicio garan-

tir uma segurança absoluta aos seus freguezes?

«Não se corre perigo algum, quando estão ao alcance da mão os meios

de abafar os clamores, um lençol, um lenço, um travesseiro; mas para certos

homens, esses mesmos gritos lancinantes, arrancados pela tortura, são a maior

das delicias, e elles não perderão nem uma nota d'esse canto da agonia que tão

phreneticamente escutam!

«.As virgens assim violadas nos quartos secretos consentem ou não n'esse

acto? Sobre esta questão lança grande luz uma observação especial e decisiva

d'uma dona d'alcouce:

—«Nunca, disse ella, em minha casa foi desflorada virgem alguma, sem

o seu próprio consentimento. Elias mostram-se muito dispostas a ser seduzidas,

mas quando chega o homem, não o querem njnca»— e explicou o sentido das

suas palavras, descrevendo scenas a que tinha assistido, em que rapariguinhas,

que lhe tinham pedido para serem desfloradas em sua casa, arrependendo-se

no momento decisivo, haviam luctado com unhas e dentes em defeza da sua

virgindade. «Faziam uma bulha diabólica, disse ella, e é evidente, pelo menos

em um d'esses casos, que a resistência só foi vencida depois d'uma lucta longa

e desesperada, e quando á força de gritar e de se debater, a victima cahiu ex-

tenuada. O facto deu-se com uma mulher feita. As creanças de doze a treze

annos não podem oppor nenhuma resistência séria, e apenas formam uma vaga

idéa do que aquilio é. A's vezes são as mães que consentem em que ellas se-

jam seduzidas, por causa do dinheiro que lhes dá o seductor.»

«A creança entra no lupanar como um carneiro no matadoiro, e depois

de lá estar não tom remédio senão sujeitar-se
; por mais brutal que seja o ho-

mem, ella não pode escapar-lhe.

—«Uma vez que se ajustou e que ella veio cá para ser desflorada, diz a

patroa, eu não a deixarei fazer a sua vontade. O yentleman pagou para a ter,

e pode fazer-lhe o que quizer».
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«Nem Rhadamantho nem lord Bromwell poderiam exigir mais stricta-

mente o rigoroso cumprimento das clausulas do contracto.

— «E já que ella está na minha casa, continua a digna matrona, não

sae d'aqui antes de se representar a farça. Veiu cá por que quiz : agora por

mais vontade que tenha de se ir embora, não se vae, emquanto o meu gentle-

rnan não tiver feito o que deseja. E' já tarde para o arrependimemto, se se

arrependeu depois de ter transposto o limiar da minha porta».

«No decurso das minhas averiguações conlaram-me muitas e singulares

historias acerca das precauções para tornar impossivel a fuga das raparigas

condemnadas á deshonra, com ou sem o seu consentimento. Um só facto, que

se deu ultimamrnte n'um arrabalde elegante de Londres, c que eu tive occa-

sião de verificar, demonstrará a que ponto pode chegar a complacência d'aquelles

que d'ella vivem, para satisfazer os caprichos dos seus freguezes.

«Era rico o cliente, mas em excessos e orgias tinha gasto a sua virili-

dade, a ponto de só as rapariguinhas muito novas poderem excitar os seus

sentidos embotados : havia então uma matrona já edosa que, quando a rapariga

tinha menos de quatorze annos, se encarregava de a atar de pés e mãos ao

leito, para tornar impossivel toda a resistência, que ficava reduzida a alguns

gritos completamente inúteis!

«Antes de ter obtiilo o consentimento da dona da casa para amarrar as

raparigas, uma robusta mocetona, experiente na matéria, tinha expontanea-

mente oíTerecido os seus serviços, e subjugava a virgem, em quanto o rico

devasso realisava o seu intento. Porém aquillo mesmo era ainda superior ás

suas forças, e decidiu-se que as raparigas fossem amarradas com correias chu-

maçadas. Este processo de estrupro é muito usado em Halfsoon-street e no lu-

panar de Anna Rosemberg, em Liverpool. Tudo se póle obter com dinheiro.

«A alcovitice tornou-se, como acabo de explicar, uma sciencia. X dona

de casa, quando é pobre, faz pi'ssoalmente o seu recrutamento, ao passo que as

ricas são auxiliadas pelas suas corretoras. Uma patroa prudente não admitte

na sua casi senão as raparigas que são alliciadas pelas suas alcoviteiras de confi-

ança. Não tem conto os artificios de que essas mulheres se servem: algumas

até se fingem arrependidas, para terem entrada n'um asylo de mulheres per-

didas, onde ellas esperam conquistar para o alcouce alguma Magdalena pouco

arrependida! [nlroduzem-se nos hospícios para ver se é possível encontrar

ahi algumas rapariguinhas; servem-se das agencias de creadas: põem cerco ás

portas das prisões, quando as raparigas que foram presas pela sua primeira

contravenção, estão a findar o tempo do castigo. Não ha maquinações, por mais

subtis e ousadas que sejam, a que ellas não recorram para conseguirem o seu

fim, e contra os seus manejos a lei pouca proteccjão dá ás creanças de mais de

treze annos.

«Quando uma rapariga de quatorze annos, requestada, atemorisada ou

subjugada por uma força directa qualquer, ou pela ameaça de um castigo cor-

poral immediato, consente, ainda conlra sua vontade, em um acto cuja natu-

reza cila não comprehende perfeitamente, a lei intervém para proteger o se-

ductor. — «Ouando a permissão foi concedida— diz o Digesto das leis criminaes
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de Sleplien,— o facto d'ella ler sido obtida por fraude, ou da mulher não ter

Compreliendido a natureza do acto, não tem nenhuma importância.»

«IVrmilti-me que acahe o capitulo dos hurrores com a narração d'uni

incidente— ura único — dos que se dão todos os dias n'estas medonhas regiões

da luxuria subterrânea, em que floresce livremente o vicio sexual. Posso ga-

rantir a exactidão absoluta de cada um dos factos narrados.

«No principio da semana do DerbN , uma mulher, antiga alcoviteira, foi

a um prostíbulo, na rua de. . . , em M. . ., dirigido por uma sua conhecida de

muitos annos, e entrou em ajuste para a compra de uma rapariga. Uma das

mulheres da casa tinha uma irmã ainda pura: a mãe estava longe e o pae ti-

nha morrido. A rapariga teria de 13 a 14 annos, vivia em casa e ia provavel-

mente ser seduzida e seguir a profissão da sua irmã mais velha: combinou-se

que seria entregue á alcoviteiri pela quantia de o libras. A rapariga, segundo

constava, era destinada a inaugurar um novo prostíbulo.

«Emquanto estavam no ajuste, uma vizinha bêbeda entrou na casa, e

havia tão pouco recato na conversa, que ella soube logo de que se tratava, e

longe de se horrorisar com a idéa da venda de uma rapariga, segredou imme-

diatamente aos ouvidos da outra:

— «Não vos parece que ella compraria a nossa Lil\ ? Creio que lhe con-

vinha».

«Lily era a sua própria filha, uma rapariguinha, bonita e fresca, que fi-

zera treze annos pelo Natal! A alliciadora, todavia, comprou a irmã da prosti-

tuta, e a mãe de Lily ficou toda pesarosa por não ter feito o seu negocio.

«O dia seguinte, que era o Derby-day, foi o ajustado para a entrega

da rez; quiz, porém, a sua boa fortuna que uma outra irmã, que ella tinha,

soubesse da projectada venda.

«Exercia esta uma profissão decente, e conhecendo a sorte que esperava

a irmã mais nova, não perdeu um instante, obrigou a outra a desfazer o con-

tracto, e quando a alcoviteira veiu buscar a rapariga, já o pássaro tinha fugido.

«Começou então a caça á Lily: a dono da casa mandou chamar a mãe c

oirereceu-lhe uma libra pela filha, A mulher era pobre, devassa e indiUerente a

tudo, excepto á bebida: ao pae, que também era um beberrão, disseram que a

sua filha ia para uma casa. Elle recebeu a noticia com indiflerença, e nem per-

guntou para onde ella ia! Depois de ter assim garantida a posse da rapariga,

a patroa do lupanar vendeu-a á corretora, em logar da outra que tinha sido

salva pela irmã, e recebeu o libras, três pagas logo, e as duas restantes, depois

da sua virgindade ter sido certificada por pessoa competente.

«A pequena não fazia idéa alguma do fim a que estava destinada. Disse-

ram-lhe que acompanhasse a desconhecida para entrar no serviço, e esta, que

sabia do seu olficio, lavou-a, vesliu-a bem, e mandou-a despedir-se dos pães.

A embriaguez da mãe era tal que a custo reconheceu a filha, e o pae também

não lhe prestou maior attenção ! A rapariga despediu-se d'elles e foi para casa

da alcoviteira, na rua de A ...

.

« Estava dado o primeiro passo: sendo, porém, necessário alcançar o at-

testado de virgindade, este negocio era um pouco dilficil, porque a rapariga
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ignorava absolulamente a natureza da transacção, em virtude da qual havia

sido tirada da casa de seus pães, para seguir aquella desconliecida, que na ver-

dade a tratava bem.

«Lily era uma garoteta (cokney), como miiiiares d'outras que todos os

annos são educadas para o serviço da pequena burguezia. Tinha andado na es-

cola, sabia ler e escrever, e, apesar da sua orthographia não ser correcta, cx-

pressava-se com muita firmeza e energia. Conhecia do mundo apenas o bairro

de Londres em que nascera, e, á excepção de duas e.xcursões escholares a Ri-

chmond e uma a Epping-Furest, nunca estivera no campo, nem vira o Tamisa

senão em Richmond. Era uma rapariga esperta e animosa, uma ingleza robusta,

um pouco cheia, com o rosto franco e uns olhos negros e profundos.

«A sua educação, decerto, deixava muito a desejar: escrevia, por ex.

ri(jhl em logar de wrile, e claudicava na grammatica; mas era tocante o amor

que aquella creança alíectuosa e amável tinha á mãe sempre ébria, e que por

uma infâmia sem nome assim a vendera! N'uma cartinha que ella lhe escreveu

com a sua má orthographia, e que eu vi, liam-se os seguintes versos infantis:

Quando me deitei

Muitas coisas me lembraram :

Pensei n'uma, pensei n'outra,

Primeiro pensei em ti...

«A pobre creança estava contentíssima com o seu novo serviço e encos-

tava-se aflectuosamente á patroa, que a ia conduzir, nem ella sabia para onde.

Faltava, porém, ainda o tal attestado, sem o qual não se receberia o resto do

dinheiro: para evitar semsaborias, raetteram-n'a n'um trem e levaram-n'a a

uma parteira, cuja sciencia na especialidade era geralmente reconhecida.

«A visita foi curta e completamente satisfactoria ; mas a mocidade e a

absoluta innocencia da rapariga eram taes, que provocaram até a compaixão

daquella velha e endurecida ahortadoral

— «Pobre creaneinha—exclamou ella— é tão gentil ! Hade soffrer muito!

Espero que não sereis demasiado cruel com ella».

«(^omo se, quando a luxuria chega a ao seu auge, ella não achasse no

cumulo da dòr da victima, o cumulo também do prazer!

«Para tranquillisar a velha, perguntou-Ihe a alcoviteira se ella não podia

dar-lhe alguma coisa, que mitigasse a dòr, e ella trouxe-lhe um'frasco com

chioroformio.

— «E o que ha de melhor: os meus freguezes dizem que c o mais efli-

caz para isso».

«A outra pegou no frasco, mas, estando só costumada a preparar a be-

bida soporifera, teria decerto envenenado a Lily, se não observasse por expe-

riência própria que o liquido queimava a bocca.

«O certificado de virgindade, apesar de ser apenas verbal, custou unia

libra c 15 shillings, além de mais uma libi'a e 10 shillings pelo chioroformio,

que, provavelmente, não valia um, e, antes de se despedirem, combinaram

que a parteira curaria a rapariga, caso esta ficasse gravemente offendida.



DA PROSTITUIÇÃO SS^

« Dahi foi Lily levada para uma casa de má fama, em 1'
. . . Kegent-Street,

n."... oníle foi admiltida sem objecções, apesar da sua pouca edade. Manda-

ram-n'a subir, despiram-n'a, e deilaram-n'a : a mulber que a tinha trazido

adormeceu-a. A principio Lily estava muito agitada, porém sob a inlluencia

do chloroformio serenou, e a mulber retirou-se. No quarto, reinava o mais

completo socego.

«Momentos depois, abriu-se a porta, franqueando entrada ao comprador,

que deu volta á chave, e apoz um curto silencio, ouviu-se um grito terrível,

implorando piedade! Não era um grito agudo, era um gemido desesperado, que

fazia estremecer, como o balido do cordeiro que vão matar. E ouviu-se a ra-

pariga clamar com a voz do terror

:

— «Está um bomem no meu quarto! Levem-me para casa! Quero ir

para a minha casa ! . . .

«Depois tudo recaiu de novo no silencio.

«Este é um caso, enire muitos, e não é o mais horrível: dilíere só dos

outros em que eu poude verilicar a sua exactidão.

«Ouvir-se-hão esta noite muitos gritos similbantes nos prostíbulos de Lon-

dres, sem que ninguém lhes preste attenção, mas escutal-os-ba o ceu compa-

decido :

«.Porque a niaídi(;ão da creança, que chora nas trecas, é mais inlallivel

(lo que a do homem jorle no seu furor:».

Em Londres, como nas outras grandes capitães, a condição das prostitutas

varia segundo a classe a que pertencem, porque n'essa turba crapulosa, onde

tudo se acha em contradicção ooin as leis sociaes, a sociedade retlecte ainda

um ténue clarão das suas divisões e das suas castas. A dilíerença é que na

prostituição ninguém se eleva; tudo vae cahindo de abysmo em abysmo, e as

diversas classes tendem por um aviltamento progressivo a fundir-se n'uma

só, na qual se encontra o ultimo degrau da escala.

Esta rápida degradação em parte alguma se manifesta mais claramente

do que em Londres.

Pela influencia combinada da dureza de coração das proxenetas, da in-

clemência do clima e da tenra edade das prostitutas, estas desgraçadas gastam-

se e envelhecem n'esses antros do vicio e da miséria, com uma rapidez verda-

deiramente aterradora!

As prostitutas de Londres, consideradas de um modo geral, dividem-se

naturalmente em dois grupos principaes. Ao primeiro pertencem as que teem

domicilio lixo, quer vivam em suas casas, quer estacionem de ordinário nas

casas de prostituição. O segundo comprebende todas as que, não tendo pro-

priamente faltando um albergue, vivem ora nas tabernas e outros logares de

crápula, aonde conduzem os homens que se deixam seduzir por cilas, ora cm
certas casas mobiladas, de aspecto extremamente repugnante, onde jazem n'um

deplorável amalgama com ladrões de profissão, ora finalmente nas ruas, expos-

tas a todos os soítVimentos physicos.

Se houvermos de dar credito ás allirinações unanimes de diversos aucto-

UuTORiA DA Prostituição. Touo iy—Folba 70.
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res respeitáveis, a vida eslà muito longe de ser agradável, até mesmo para as

prostitutas do primeiro grupo.

(lom etleilo, n'esta prostituição livre, as proxeneta?, sem terem repressão

alguma a sollrer, alimentam apenas uma ideia fixa: — a explora^-ão até aos

derradeiros limites, das mulheres que hão de ser o manancial da sua fortuna.

Nem a saúde nem a vida d'estas desgraçadas lhes causam o menor cui-

dado. As prostitutas são uma mercadoria, que nunca escasseia, e que mesmo
é preciso renovar muito a miúdo.

Por isso as pobres raparigas que são conduzidas a Londres, com grandes

despezas, para os estabelecimentos de primeira ordem, pouco tempo se con-

servam alli, e não tardam a ficar gastas (s/ale), segundo a expressão consa-

grada. Desde este momento, são desapiedadamente atiradas à rua, muitas vezes

infeccionadas de enfermidades venéreas, e em todos os casos expostas a mi-

lhares de probabilidades de destruição.

Para confirmar o que levamos dito, podemos citar com Talbot o caso de

uma rapariga de quinze annos, que n'uma noite se viu obrigada a entregar-sc

a doze homens, ganhando d'este modo 1 2 libras para o proprietário do estabe-

lecimento.

O mesmo auctor accrescenta; «No espaço de poucas horas, estas pobres

raparigas recebem seis ou sete homens. Depois de cada visita, lavam-se, be-

bem alguns tragos de aguardente, e ficam dispostas a continuarem de novo.»

A associação fundada em Londres, para proteger as mulheres solteiras e

combater a prostituição das menores, obteve a condemnação de um tal David

llomaine, de edade de vinte e sete annos, que com sua mulher e filhas vivia

(lo producto da prostituição de três raparigas, de quinze annos de edade, as

mais velhas, que foram encontradas em sua casa n'um estado deplorável de

abjecção e miséria.

Aos domingos á noite, o proxeneta mandava uma d'ellas cá rua com o

encargo de attrahir freguezes. E quando estes estavam reunidos em sufiicientc

numero para que as suas oílerendas juntas formassem uma quantia regular,

ontregavam-se-lhes as duas viclimas restantes. Tudo isto se praticava á vista

de agentes de policia, que poderam um dia contar doze raparigas reunidas n'a-

quella infame espelunca!;..

Em geral, desde que uma rapariga usa os trajes mais ou menos elegan-

tes da prostituição, a sua vida é consummida cruelmente n'uma actividade quasi

sem repouso. Tendo de errar pelas ruas dia e noite, vigiada de perto ou pelo

dono, ou por mulheres do seu próprio oíficio, ou até mesmo por creanças de

oito a dez annos, destinadas a succeder-lhe um dia no seu emprego, não pôde

fugir nem íicar inactiva. E' preciso que todas as noites leve á casa da prosti-

tuição um certo numero de freguezes. Se os seus esforços são infrudiferos, ou

se procura fugir, vé-se d'alii a pouco submettida aos mais duros e cruéis tra-

ctamentos I. . .

Á medida que se desce a escala pornographica, o quadro vae-se tornando

mais sombrio: «Outros viveiros de crimes, diz um auctor citado por Kyan e

por Faucher, que não existem em lodos os bairros, mas que se encontram em
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certos districtos, como : Sainl-(iiles, a parte mais baixa de Westminster e as

duas extremidades de White-Chapel, são as casas mobiladas, regidas por en-

cobridores e receptadores. Estes antros conteem muitas vezes uns cincoenta

leitos, occupados por indivíduos de um e outro sexo, desde os dez até aos

quarenta annos. Ha antros desta natureza, onde só se admittem creanças. Os

donos procedem assim para evitar que estes jovens ladrões sejam por sua vez

roubados por homens mais fortes do que ellos, e também para terem a certeza

de uma parte maior nos roubos. No emtanto, as mulheres não são excluídas,

ainda que mais exacto seria dizer que são admitfidas solteiras de todas as

edades, desde os doze annos (porque as raparigas que se associam aos la-

drões, raras vezes chegam á edade de mulheres), não como inquilinas por sua

própria conta, mas como amantes dos ladrões mais novos. E impossível des-

crever as scenas de crápula que se dão em taes antros, e mesmo quando po-

dessem descrever-se, o publico deixaria de lhes dar credito.»

Desçamos ainda mais :

O E.iamhur, de li de outubro de 1843, citado por Faucher, continha

a seguinte informação :

«Os guardas do parque e os agentes de policia conduziram estes últimos

dias ao despacho de Mariborough-street varias raparigas que encontraram a

dormir debaixo das arvores de Hyde-Park, e nos jardins de Kinsington. To-

das estas infelizes, sem excepção, estavam na mais horrível miséria, e com-

pletamente infeccionadas de uma enfermidade vergonhosa. Os magistrados, em

presença de tão miserável estado de abjecção, julgaram praticar um rasgo de hu-

manidade mandando-as para o cárcere, aonde deviam encontrar asylo e rece-

ber a assistência dos facultativos. Parece, segundo a declaração dos guardas,

que ha vários mezes umas cincoenta pessoas de todos os sexos e varias eda-

des, não teem outro abrigo durante a noite, além do que lhes ollerecem as ar-

vores do parque e os buracos praticados na cerca. A maior parte são rapari-

gas de quatorze a desesete annos, trazidas da província por soldados que as

seduziram, para depois as abandonarem ao seu horrível destino. Estas desgra-

çadas creaturas vêem se assim, nos alvores da juventude, completamente

fora da sociedade, vivem n'um deplorável amalgama durante a noite no meio

dos prazeres, onde lilteralmente apodrecem na miséria, no lodo e na enfermi-

dade.»

O pequeno numero do fados que acabamos de resumir poderiam bastar

em rigor paradar uma ideia perfeitamente exacta da vidaque passam as prostitu-

tas de Londres. Ouçamos ainda a srguinte historia, recolhida da confissão de

uma joven prostituta:

Esta historia completará o quadro deplorável do estado da prostituição

londrina

:

«Uma formosa rapariga de deseseís annos, diz Maykew, no seu I.onihn

labour and London poor, contou-nos a sombria historia que vae lèr-se. Tinha

as mãos entorpecidas polo frio

:

«Sou orphã. Aos dez annos fui collocada em casa de um merceeiro para

todo o serviço.
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«O meu trabalho era extremamente penoso. Minha ama tracfava-me com

a maior dureza, e balia-me muito a miúdo. 'h

«Haveria três semanas que estava n'aquclla casa, quando perdi minha

mãe. Meu pae havia morrido muitos annos antes.

«Durante seis mezes, supportei os maus tractos de minha ama, que não

só mo balia com as mãos, mas até mesmo com um pau.

«Tinha o corpo coberto de uma cicatriz enorme. Um dia fugi, e dirigi-

me a casa de mistress**^, dona de uma casa mobilada, onde se recebiam ra-

parigas a preços módicos.

«Não sabia que houvesse casas como aquella. Ouera me revelou a exis-

tência d'ellas foram umas raparigas na (llasshouse, onde eu fora procurar

asylo.

«Fui com ellas comprar um soldo de café, e depois levaram-me à tal

casa. O meu único capital era então de 3 shillings. Estive n'aquella casa coisa

de um mez, sem abjecção alguma, vivendo dos meus três shillings, e do que

pude obter empenhando os vcslidos.

«Não ouvia constantemente n'essa casa senão cousas horríveis. Zomba-

vam de mim, incitavam-me a blaspbemar:

— «Olhem para isto! diziam ellas. Esta sujeitinha quer fazer de honesta!»

«Outras vezes era peior ainda, de maneira que insensivelmente lornei-me

tão má como as outras.

«Durante este tempo vira por diversas vezes rapazes deitados com rapa-

rigas, sem que d'isso pensasse mal.

«Não sei ler nem escrever. Minha mãe era uma excellente mulher, e o

meu gosto era estar junto d'ella, para que ellame podesse proteger. Infeliz-

mente, pordi-al. . ,

"' «Muitas vezes davam-se na rainha presença, entre creanças, cousas que

não lhe posso contar, e que me envergonhavam.

«Acabado o mez, e despedida da casa, por não poder pagar, encontrei

um rapaz de quinze antios, que me convidou a ir viver com elle.

«!S'esse tempo, contava apenas doze annos. Passei três mezes por sua

conta na mesma casa, vivendo com elle como se fosse sua mulher, apesar de

sermos ambos duas creanças, e permanecendo-lhe fiel.

«Ao cabo d'esses três mezes, o meu amante foi condemnado por crime

de roubo a seis mezes de prisão.

«Este desastre allligiu-me, porque esse rapaz portava-se muito hem

commigo, apesar de me ter communicado uma enfermidade.

"I,embrei-me então de partir alguns vidros em Saint-PauPs T-hurch Yards,

para que me levassem para a cadeia e me curassem.

«Estive um mez presa no C.ompter, e fiquei livre da minha doença.

«No Compter censuraram-me muito o estado em que me encontrava em
tão tenra edade. Ao sahir de lá, deram-mea esmolla de dois schillings e meio,

(' vi-ine precisada a andar pelas ruas em procura de Irabiílho.

«\ivi d'('ste modo durante três annos, ora lendo muito dinheiro, ora

carecendo de Indo; linje com a barriga cheia, amanhã a morrer de fome!



DA PROSTITUIÇÃO S&l

«As raparigas mais velhas do que eu faziam-me gaslar o dinheiro con-

forme lhes parecia. Não fui durante este tempo feliz um momento sequer, mas

não podendo obter um altestado de bom comportamento, era-mc impossivel

abandonar aquelle modo de vida.

«Durante estes três annos vivi n'uma casa mobilada de Kent-street, em
que somente se alojavam ladrões e más mulheres.

«Vi deilarem-.se no mesmo quarto ires e quatro dúzias de rapazes e

raparigas. As camas eram horrivelmente sujas e estavam crivadas de asquerosos

insectos. Representavam-se alli dramas bem horríveis. Os rapazes, se pôde es-

tabelecer-se alguma dilferença, eram os mais dissolutos.

«As vezes passávamos a noite homens e mulheres no mesmo leito, uns

para os pés e outros para a cabuga, n'uma orgia sem nome.

«Não devo entrar em pormenores, mas tudo quanto pôde fazer-se por pa-

lavras e por actos entre homens e mulheres, tudo se fazia alli sem testemunhas.

«Confesso com desgosto que eu própria tomei parte em acções tão feias,

mas apesar d'isso não estava tão pervertida como algumas das minhas com-

panheiras.

«No dormitório, brilhava toda a noite uma candeia, mas de verão, a maior

parte da noite era bastante clara.

«Muitos dos rapazes e das raparigas dormiam completamente nús, e

dansavam assim com grandes risadas no dormitório.

«Mais de vinte andavam ás vezes toda a noite n'estas orgias. Havia fre-

quentes desordens. O gerente do estabelecimento nunca intervinha. As cousas

ainda hoje assim continuam. Em certas occasiões, ouvi por vezes umas

raparigas perguntar ás outras, em altos gritos, quantas vezes tinham precisado

de ir ao hospital, á enfermaria, ou ao Work-house.

«Disputavam também sobre qual d'elles podia gabar-se de ler commet-

tido maior numero de obscenidades e infâmias durante o dia. Vi alguns mudarem

de companheira durante a noite. Depois de três annos de similhante vida, rou-

bei um pedaço de carne n'ura talho para fazer com que me encarcerassem.

«Estava desgostosa da vida que levava, e não sabia como havia de sahir

d'ella.

«Condemnaram-me a um mez de prisão. Ao sahir d'ella, passei dois dias

e uma noite na rua, sem prevaricar.

«Voltei então ao mesmo armazém de Saint-PauTs Churcb Vard, e deli-

berei quebrar de novo os vidros da montra.

«Fazia isto para que me prendessem, porque no cárcere, no silencio da

noite, imaginava que tudo havia acabado para mim. Considerava quanto a mi-

nha existência era vergonhosa, até que ponto tinha a saúde deteriorada, e pen-

sava que valia muito mais estar sempre presa, do que ter uma vida tão de-

gradante.

«A segunda tentativa de aggressão contra a vidraça valeu-me seis me-

zes de cárcere.

«Á sabida quebrei um candieiro da illuminação publica, ainda com o

mesmo tim, e fui condcmnada a outros quinze dias de pri.são.
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«Foi esta a ultima vez que estive presa. Desde então vivi como acabo de

contar, vivendo na mesma casa, e sendo testemunha das mesmas scenas.

«Hoje detesto essa infame existência mais do que nunca. Estou disposta

do fundo do coração a dedicar-me a qualquer trabalho, compatível com as mi-

nhas forças e posso valer-me da agulha. No Compter occupava-me em lavar e

esfregar, e o meu comportamento alli foi sempre bom.

"Na casa onde actualmente vivo, o aluguer custa dois pences por noite.

Na de mistres *** um ou dois. I>a resto, as mesmas scenas.

«Muitas d'estas raparigas, ou para melhor dizer quasi todas ellas, sahem

d'estes antros, afim de ganharem dinheiro para os rapazes que vivem com

ellas. Se não podem ganhar dinheiro, tèem de roubal-o, porque de contrario á

volta levam uma sova!

«Vi algumas, depois de espancadas pelos seus amantes, ficarem por terra,

com os dentes quebrados e cheios de sangue. Os rapazes pela sua parte passam

o dia todo fora de casa para roubarem. O dono da casa compra-lhes todos os

artigos que elles podem apanhar, e vende-os cm seguida aos seus inquilinos.

«A policia nunca por alli appareccu.

«Se por acaso o rapaz regressa á noite sem dinheiro, sem provisões, sem

nenhum objecto susceptível de ser vendido aos inquilinos, ainda que não .seja

senão um lenço, não o recebem. Dizem-lhe claramente:

«Vae roubar.»

«O mesmo succede ás raparigas.

«Durante o dia, qualquer adventício pode entrar, pagar por soldo uma chá-

vena de café, e ficar ate á noite, se assim quizer.

«Vi n'algumas occasiões installados deste modo na casa uns trinta indi-

víduos, todos cUes ladrões ou mulheres de má vida. Não ha cadeiras e só um
banco diante do fogão, onde pode scntar-se uma dúzia de pessoas. Os outros fre-

guezcs sentam-se a(]ui e acolá no chão, o mais perto que podem do fogo. As con-

versações são as mesmas de dia e de noite, mas de dia são algumas vezes menos

indecentes, (ieralmente preguntam uns aos outros quacs são os melhores lega-

res para roubarem com proveito.

«De vezes cm quando, vcem alguns missionários, mas os freguezes zom-

bam a miúdo d'clles em quanto faliam, e obrigam-nos muitas vezes a irem-se

embora.

«Se, enganada pela taboicta collocada na porta da rua, entra uma

rapariga honrada a comprar alguns soldos de café, não sae sem ser olíendtda.

«tlrande numero de raparigas se perderam n'esta casa, desde que aqui

vivo, e o seu seductor a cada passo se vangloria d'esta façanha.

«Nunca vi nenhum rapaz ou rapariga regenerados, depois de viverem al-

gum tempo n'esta casa. Os que a frequentam estão perdidos para sempre.

«Eu era filha única e não linha um único amigo no mumlo.

«Muitas raparigas manifestaram mais de uma vez o desejo de sahirem

d'esta casa. Segundo vim a comprííhender, os maus tratos dos pães e dos amos

.são as causas que trazem aqui miior numero de raparigas.»

for lauto, na maioria dos casos, a vida das prostitutas de Londres é uma
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vida de terrível traballio e de espantosa orgia. Independentemente das exigên-

cias da profissão tem de lactar contra a fome, contra o frio e contra as enfer-

midades. As fadigas nocturnas, tanto dentro como fora de casa, obrigam-nas

imperiosamente a saturarem-se de aguardente desde peia manliã e a beberera-na

a cada momento. A-<u:-^.x^

Não obstante, o gin não pode restituir-lbes a vida e as forças, e a m iu-

do, durante o inverno, depois de uma noite inteira de marchas e contra- mar-

chas penosas pelas ruas, com um vento glacial e a neve caindo a grossos flo-

cos, vèem-se algumas d'essas desgraçadas, apenas vestidas, extenuadas, cahir

desemparadas diante do humbral de uma poria, «demasiado fracas para pode-

rem tornar a levantar-se, e demasiado miseráveis para terem esse desejo <>.

(l. The (jreat sin).

.\ntes do estabelecimento da nova policia, as prostitutas de Londres não

conheciam as menores regras de prudência: chegando á noite, muitas das

priíicipaes ruas da metrópole eram quasi intransitáveis. Hoje essas desgraça-

das são menos brutaes e menos perigosas para os transeuntes, mas pouco per-

deram da sua ousadia. Calculadas para excitar as paixões, a sua linguagem e

os seus gestos conservaram o antigo cynismo.

De dia mostram-se ás janellas, em attitudes lascivas, que expõem aos

olhares dos homens como chamariz do vicio, e que são a fonte dos escânda-

los e da desmoralisação publica.

Durante a noite, nas ruas obscuras e retiradas, dançam, brincam e can-

tam quasi nuas.

Semelhante modo de vida não pode durar muito tempo.

Segundo Clarke, antigo thesoureiro da City de Londres, a vida media

das mulheres publicas da metrópole, é de quatro annos; segundo outras au-

cloridades, de sete. Muitas d"essas desgraçadas acabam no suicídio, ou na alie-

nação mental.

Já vimos que a mortalidade na prostituição de Londres foi calculada an-

nualmenle em 8:000. Ainda assim, este numero não se basea em nenhuma

estatística.

«Será verdade, diz o doutor Acton, que essas creaturas morrem depois

de exercerem a sua profissão por alguns annos?

«E' sabido que as prostitutas, sejam quaes forem os outros signaes que

as caracterisam, se recrutam entre as mulheres mais robustas, mais sadias e

mais bera conslituidas. E' d'este modo que ellas se encontram nas melhores

condições de poderem resistir aos excessos e fadigas que as esperam. Vejo-me

além d'isso impellido, pelo testemunho unanime de todos os observadores, a

sustentar que não ha nenhuma classe de mulheres Ião exempla de enfermida-

des geraes como as prostitutas. E' verdade que essas infelizes desappareccm

das ruas depois de três ou quatro annos de exercício; mas nem a enfermida-

de nem o suicídio são causa da sua desapparição. Em I8i0 registraram -se em
Londres 56 mulheres, da edadc de 20 annos, victimas do suicídio, emquanto

que o numero de homens mortos egualmente de suicídio, se elevava a 126.

Mão ha razão alguma para crer que melade d'essas mulheres se entregassem á
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proslituivão, c o mesmo se pode dizer dos outros annos.» (V. l'roslila(ion in

relalion lo public heallk.)

E dilíicil acceitar como de grande valor o argumento de que as prosti-

tutas estão cm melhores condições phvsicas de resistirem ás causas de destrui-

rão, quando sabemos que um grande numero d'eilas pertencem á edade infan-

til. O que é certo, pelo contrario, éque um grande numero d'eslas desgraçadas

caem dentro pouco tempo gravemente enfermas, por causa dos maus trac-

tos que recebem dos seus exploradores. Uma mulher de Ti annos, chamada
Mary Davis, foi condemnada por haver atlrahido ao seu estabelecimento

meninas de tenra edade; duas d'esfas desgraçadas haviam-se afogado pelo mo-
tivo que acabamos indicar. O doutor Ryan tem observado que quando as febres

graves reinam em Londres arrebatam a um sem numero de mulheres publicas,

e este facto concebe-se perfeitamente, sem se relacionar no género de vida

que teem.

Mas o que importa sobretudo n'este assumpto, debaixo do ponto de

vista da hygiene publica e das affecçõcs venéreas, é que grande numero d'ellas

apparecem infeccionadas pouco tempo depois de terem estado na vida. Encon-

tram-se em todos os hospitaes de Londres.

O doutor Acton reconhece que as prostitutas de Londres dessappareccm

depois de um certo numero de annos. «Que é feito, diz elle, d'esse rebanho

de mulheres que ganham a sua vida com o Iralico do seu corpo? Estou con-

vencido de que a maioria deixa bem depressa tão vergonhoso commercio, e

escolhe outro modo de vida mais regular! Os solírimentos, o tédio, as priva-

ções inherentes ao officio, teem por fim alíastal-as todas da rua, com excep-

ção de algumas, que parecem prosperar na proporção da edade. Entre estas

mulheres, as mais felizes casam com operários, empregados, ou ccmmerciantes

de retalho, etc. Quanto ás prostitutas da Ínfima espécie, vão povoar os cár-

ceres, vivem com os ladrões, e acabam por ser deportadas ou por dirigirem

casas de prostituição.»

Á falta de estatísticas oíTiciaes e de documentos exactos, a razão e os

factos precedentes devem levar-nos, a respeito da maneira como acabam as pros-

titutas de Londres, a uma conclusão, que seja o meio termo entre a opinião

demasiado optimista do doutor Acton, e a crença popular, segundo a qual

quasi todas morrem de miséria, de crápula, de enfermidades contrahidas no

exercício da sua abjecta profissão, ou pelo suicídio.

Seria realmente digno de interesse investigar qual seja o grau de instruc-

ção das mulheres, que em Londres procuram ganhar a vida pela prostituição, ou

que são arrastadas a essa vida de miséria, e quaes são em geral os sentimentos

(festas creaturas.

Uma estali.stica, verdadeiramente curiosa, e que p(kie ministrar-nos es-

clarecimentos preciosos é a seguinte, relativa a um periodo de IS annos.

IN'es.se periodo, em 10:000 prostitutas, havia:

.1:i08 que não sabiam ler nem escrever:— 6: li!) que liam e escreviam

imperfeitamente; —33! que liam e escreviam correctamente, e 22 dotadas de

uma instrucção superior.
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Os sentimentos d 'essa escoria social são-nos descri ptos por Talbot como

detestáveis.

Duas causas principaes concorrem para o embrutecimento das prostitutas

de Londres: o abuso dos licores alcoólicos, abuso que excede todos os limites,

e as continuas incitações ao roubo, feitas pelas donas das casas.

As prostitutas de Londres teem muitas vezes umas pelas outras a maior

sympatbia, e não besitam em au\iliar-se mutuamente. Estes sentimentos, po-

rém, breve desapparecem. Consagram pouco amor aos filhos, e chegam mesmo
muitas vezes a mafal-os.

Como em Paris, estas prostitutas teem amantes, que são ordinariamente

ladrões ou assassinos.

Apesar d'isso, no meio da sua vida desgraçada e infame, teem ainda

uns vislumbres de respeito pelas cousas da religião. Julgariam praticar uma
profanação, assistindo a uma ceremonia religiosa, e por isso evitam entrar nos

templos.

No emtanto, uma d'estas pobres mulheres, que vivia havia dois annos

na proslituição, um domingo de manhã, divagando ainda pelas ruas, depois

de uma noite passada na mais espantosa embriaguez, foi por curiosidade a urna

das egrejas da City. Havia sermão, e o thema do orador sagrado era o regresso

do lilho pródigo, a mais adorável das parábolas do Evangelho. A impressão que

n'essa ovelha desgarrada produziram as palavras do sacerdote foi tão rápida e

tão poderosa, que ella tomou logo alli a resolução de abandonar para sempre

aquella vida infame.

Firme no seu propósito, e sem saber o que fazer nem onde ir, vivia de

esmollas havia quinze dias, dormindo a qualquer canto, até que foi caridosa-

mente recolhida pela associação protectora das raparigas, que tractou de a

recolher n'um dos numerosos asylos da capital.

De resto, dá-se com a prostituição de Londres o mesmo que succede na

dos outros paizes: os maus sentimentos que n'ella imperam nem são univer-

saes, nem sem excepção.

O facto que vae ler-se é uma prova consoladora dos sentimentos carita-

tivos, que podem existir ainda nos seres mais abjectos.

Uma pobre rapariga, que depois de alguns annos passados na infâmia e

na miséria, estava prestes a succumbir por causa da deterioração da sua saúde,

não tinha outro meio de occorrer ás necessidades de cada dia, que não fosse

a continuação do seu duro e infame oHlcio. As companheiras, movidas por

um sentimento, que necessariamente nos surprehende, por vir de tal origem,

cotizaram-se para que, ao menos, como ellas diziam, a desgraçada não se visse

obrigada a morrer n'aquella infâmia, e ministraram-lhe do producto precário da

sua vida abjecta a somma necessária, para que ella podesse passar o pouco tempo

que lhe restava de vida no repouso e no arrependimento.

Cousa verdadeiramente digna de registrar-se I Seja qual for o cynismo

d'estas raparigas, durante o exercício da sua profissão, se se decidem a sahir da

senda da prostituição, se as associações caritativas podem accudir em seu au-

xilio, mudam completamente de linguagem e de attitudes, manifestam um

UísTOBiA DA PaosTiTuiçio. ToMo ly—Folha 71.
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grande horror pela sua conducta passada, e mostram-se em extremo cordatas

e respeitosas.

Talbot observa que as mulheres d'esta classe, salvas pela sociedade pro-

tectora das mulheres solteiras, tiveram muito a miúdo um comportamento ex-

cellentc.

Para um grande numero d'cstas mulheres, o commercio da prostituição

é um motivo de invencível desgosto.

Aos padecimentos ph\ sicos, de que já falíamos, accrescem outros, muito

differentes, mas não menos acerbos. Estas infelizes não podem entregar-se ao

seu otlicio senão meio embriagadas. Pelo estimulo que lhes produz no corpo

fatigado, pelo torpor que lhes causa no cérebro, o ijin, a bebida habituai das

prostitutas, salva-as de uma extenuação completa, e rouba-lhes a conscieniria

dos seus actos. «Não havia mulher, costumam eilas dizer, que podessc levar

a vida que nós levamos, se não bebesse ! . . .

»

No emtanto, uma vez cabidas n'este lodo, nada ha para ellas mais diífi-

cil do que sahir d'elle. Eis talvez uma das características mais salientes da pros-

tituição de Londres. Vigiadas, como jú dissemos, com o máximo rigor, é-lhes

quasi impossível fugir e escapar das garras dos seus exploradores, donos de

casa, ou amantes. A fugitiva, perseguida a todo o transe, e accusada de querer

roubar os fatos que leva, e que pertencem ao dono da casa, não tarda em ser

presa por um agente de policia, que muitas vezes a leva para a respectiva es-

(juadra, mas que outras também a entrega ás pe.sso.is que a reclamam, rece-

bendo por este serviço uma gralilicação.

«Este processo desliumano e infame, diz Talbot, repete-se todas as noites

na metrópole. Quando a malfadada rapariga, perdida completamente a espe-

rança, volta a casa, nunca se livra de castigo. neixa'ii-na estar núa um dia in-

teiro, e privam-na de alimento, para que não possa fugir, e chegada a noite,

obrigam-na a sahir novamente á rua para exercer o seu infame olficio!...»

Dado mesmo que podesse escapar aos seus verdugos, onde iria? Repellida

por todos, que meio lhe restaria de entrar na senda da humanidade?

«As leis e os costumes de Inglaterra favorecem a prostituição, mas não

concedera protecção alguma ás prostitutas.» (V. Tke (jreal nin).

N'estc rápido esboço das prostitutas de Londres, ter-se-ha observado (|uc

na vida d'essas desgraçadas mulheres predomina o sollrimento. Taes misérias

inspiraram a um escriptor uma pagina eloquente, que terminará perfeitamente

esta parle do nosso trai)alho, não só pelos nobres sentimentos que encerra,

como por causa da cor local, que Mie dá um interesse fora do commum:
«Vimos, diz elle, que o maior numero d'estas desgraçadas são arrastadas

á sua primeira queda por causas, em que o vicio e a satisfacção dos seus goso.s

pessoaes não tomam a menor parle.

«N'essa successão ([uasi irresistível de falias, que estão naturalmente en-

cadeadas, e pelas quaes um só ataque feito á castidade conduz fatalmente á

prostituição, a única e a verdadeira culpada é a sociedade. Quem colloca essas

pobres mulheres perdidas na impossibilidade de se deterem na carreira da in-

fâmia? Evidentemente, é esse sentimento publico, tão implacável como injusto,
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que nos faz desculpar ao sexo forte, como uma falta leve e natural, uma vida

inteira de desordens e prazeres, e que nos impelle a condemnar no outro sexo

uma só fraqueza, como um crime sem redempção, nem perdão possíveis ! . . .

«Crueldade sem egual! Poucas, bem poucas são realmente as mulheres

que depois da sua primeira falta não despertam arrependidas, desesperadas,

envergonhadas, e que não quereriam dar tudo quanto possuem para que lhes fosse

possível recuar, para que se lhes concedesse generosamente a rehahilitação!

Elias poderão amar o seu seductor, mas nunca o seu infame commercio. FVetes-

tam-no tanto mais profundamente, quanto mais sentiram o peso das suas ca-

deias e saborearam a amarga degradaçcio que d'elle promana ! Com o ardor de

um desejo, desconhecido da casta innocencia, imploram a graça de resgatar a

sua posição perdida, a troco das mais duras e prolongadas penitencias. A so-

ciedade, porém, fecha brutalmente os ouvidos aos seus gritos despedaçadores,

e aos soluços do arrependimento. Esquecendo os preceitos do divino Mestre, a

fragilidade da natureza humana e a pesada parte que tivemos n'uma culpabilidade

commum, artastamos com desprezo a pobre Magdalena que se ajoelha e chora;

abandonamol-a friamente ao seu desespero, e deixamol-a só, n'aquelle profundo

horror das cousas irreparáveis. Em vez de lhe estendermos a mão, quando se

exforça por levantar-se, pomos-lhe o pé em cima. Fecham-se-lhe todas as

portas, vedam-se-lhe todas as vias de salvação. Rodeia-a por toda a parte uma

espécie de fatalidade. Ouanto menos virtude perdeu, quanto mais vergonha

sente, tanto mais impossível lhe é a rehahilitação, por isso mesmo que com

mais horror é repellida pelos que poderiam salval-a. Vè-se impellida á prosti-

tuição pelo peso da sociedade inteira, que sobre ella carrega com a mais es-

pantosa crueldade! . .

.

«Se pertence ás ultimas classes, que recurso encontra essa pobre mu-

lher diante de si, a não ser o abysmo infame da prostituição? Se é opera-

ria, quem quererá d'ora avante utilisar o seu trabalho? Se é creada, onde ha-

verá casa que a admitia ao seu serviço? Se nasceu n'uma classe mais elevada,

acceital-a-ha a família, ,se a vergonha lhe der animo para supportar-lhe as

acres censuras de cada momento V

«Triste, profundamente triste! Ah ! quem ignora ahi, que por cem pães

de família que saudariam com alvoroço o regresso de um filho culpado, do fi-

lho pródigo, concedendo-lhe do fundo d'alma um perdão absoluto e incondi-

cional, diflicilmente haveria um que, collocando-se acima da moral barbara do

mundo, abrisse os braços a uma filha extraviada e arrependida!...» {Tlie

lirenl sin.)

Resta-nos fallar ainda da prostituição nas outras grandes cidades ingle-

zas.

Se, como muito bem observava o jornal Tke-Lancet, «em nenhuma ca-

pital dn continente se viu jamais o vicio impor-se á sociedade de uma maneira

Ião repugnanie como em Londres»; f-éon Faucher accrescenia que «a prosti-

tuição em Inglaterra apresenta geralmente um caracter mais repugnante, co-
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meça n'urna edade mais precoce, e tem relações muito mais intimas com todos

os crimes», do que n'outios paizes.

E a prova d'esta asserção vamos encontrai-a, analysando rapidamente a

prostituição nas dilTerentes cidades inglezas.

Liverpool:— É um porto de mar, de grande importância, o empório de

um enorme commercio, e tem uma população muito considerável.

Liverpool, além de uma cidade commercial, é também uma cidade de

transito.

Se todos os dias entram milhares de navios nas suas dokas, todos os

dias também milhares de viajantes, de todas as classes, especialmente famílias

pobres da Irlanda, chegam e partem, já pelas linhas férreas, já pelos navios a

vapor.

Concebe-se facilmente que esta agglomeração e este movimento devem

reunir alli numerosos elementos de prostituição. Mas o que é principalmente

para notar nesta grande cidade, é o iniluxo do contacto das mulheres publicas

com os marinheiros das diversas nações, cujo pavilhão íluctua nas dokas de

Liverpool. Parece que este contacto imprime á prostituição um sello particu-

lar de descaramento selvagem e de turbulência. Sob este ponto de vista, so-

bretudo depois da reforma da policia na grande metrópole britannica, a pros-

tituição de Liverpool deixa a perder de vista a de Londres, e é muito mais

funesta para a saúde publica.

Á cidade de Liverpool propriamente dieta não é muito habitada por fa-

mílias ricas, que em geral teem as suas moradas nos campos que a cercam. A

população compõe-se principalmente de negociantes e de classes proletárias.

Estas vivem em trapeiras, ou então em casas apertadas e escuras, que deitam

para pateos, onde o sol nunca penetra. Este género de habitações, incrível

n'um paiz civilisado e n'uma cidade tão rica, exerce uma funesta influencia

sobre a moralidade publica. Os filhos dos operários passam na rua uma grande

parle do dia e da noite. Assim é preciso, porque, do contrario, morreriam de

rachitismo ou de asphyvia. A corrupção, porém, víctima-os, apoderando-se

d'elies prematuramente. Um relatório da repartição de policia, citado por Fau-

cher, registava ha alguns annos GOU ladrões, que se empregavam na pilhagem

dos dokas. 1:200 creanças eram os seus auxiliares n'esta exploração!. .

.

A esta causa incontestável de prostituição deve accrescentar-se outra não

menos real. Nos portos de mar, os empregados são geralmente homens, por

isso que a índole dos trabalhos d'esta espécie está pouco em harmonia com a

fraqueza das mulheres e das creanças. Além d'isso em Liverpool um grande

numero de homens dedica-se á marinha, ou emigra para o interior do reino-uní-

do, deixando a família ao desamparo. Assim as mulheres e as creanças, en-

Iregam-se ao roubo, ou lançam-se no abysmo da prostituição. Em Liverpool,

as mulheres liguram por mais de um terço no numero dos delictos graves.

Fauciíer observa que esta proporção é superior á de Londres e o duplo da de

1'arís.

A população Ihictuante de Liverpool torna necessária a existência de um
grande numero de ca.sas de hospedes, estalagens, aposentos mobilados, ele.
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Em muitas d'estas casas, cada quarto contem nada menos de cinco ou seis

camas, onde pernoitam dezoito e vinte pessoas. Uma simples cortina separa

os homens das mulheres. Muitas d'estas casas para pernoitar são uma espécie

de sótãos, onde os hospedes se deitam promiscuamenle em feixes de palha.

Estas casas, esta promiscuidade horrível, já por tantas vezes indicada,

é um dos costumes da Inglaterra mais funestos para a saúde publica e para

a moralidade. E certo que não vivem assim as classes remediadas de Li-

verpool, nem mesmo as de Londres, mas em compensação não são as classes

remediadas as que pagam o principal tributo á immoralidade e ao vicio da

prostituição.

Quando se descreve a prostituição de um paiz, escreve-se precisamente

a pagina mais triste da historia do povo!. .

.

O movimento incessante da população íluctuante de Liverpool deu origem

a uma infinidade de estabelecimentos públicos, destinados ao prazer dos via-

jantes. Os locaes de diversões publicas, os salões, as tabernas, as casas de

prostituição, apresentam os mesmos caracteres essenciaes que os de Londres.

De noite, sobretudo, ao terminar a hora dos negócios e do trabalho,

quando as ruas se illuminam, é quando as prostitutas invadem a via publica,

e começam a caça aos transeuntes. No sabbado, principalmente, dia de paga-

mentos, sahem aos enxames, diz Faucher, e deteem os transeuntes quasi á

força. Dir-se-hia que exercem um direito, e que cobram um imposto que não

pode recusar-se-lhes senão por mandado judicial. Precisam de homens a todo

o custo, ainda que seja só para os roubarem, por isso que podem lançar mão

de vários recursos. A prostituição não é mais do que um dos ramos da sua

industria. Não ha muitos annos que a estas mulheres foram attribuidos, n'um

periodo extremamente curto, 844 roubos.

Nada pôde egualar a ousadia das prostitutas de Liverpool nem o cynismo

com que se apresentara. Nada mais trivial do que as suas rixas e contendas,

que a cada passo originam, e em que desempenham um papel muito activo.

As que a policia apanha nos seus antros medonhos, apenas vestidas e comple-

tamente desfiguradas pelo habito da embriaguez, apresentam o mais triste e

repugnante espectáculo.

Em Liverpool, assim como em Londres, e por eguaes razões, o numero

exacto das mulheres publicas é desconhecido. Esse numero deve ser verda-

deiramente espantoso.

Manchester:— A prostituição em Manchester apresenta caracleristicas

muito diversas. Não só aqui as prostitutas são menos numerosas que em Li-

verpool, mas também não se apresentam com o mesmo descaramento.

Esta dilTerença deve attribuir-se á iniluencia salutar do trabalho, que

tem singularmente suavisado a violência dos costumes.

Segundo Faucher, ha em Manchester 285 casas suspeitas, com uma po-

pulação de um milhar de prostitutas.

De noite, nas ruas contíguas á Bolsa, encontram-se oOO a 600 desgra-

çadas, que passeiam em demanda de aventuras, e deve ainda reunir-se a este

numero as prostitutas de cathegoria mais elevada, que não descem ao extremo
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de provocar os transeuntes. Um missionário, que se consagrou a um inquérito

pessoal nos bairros manufactureiros, Logan, alfirma que Mancliester contem

1:500 prostitutas.

A grande desproporção, que no assumpto de que nos estamos occupando,

apresentam duas cidades tão próximas como Liverpool e Manchester, é verda-

deiramente notável. O destino, porém, a missão, a existência de cada uma

d'ellas não se assimelha ao destino, á missão e á existência da outra. Os ele-

mentos da vida geral rão são os mesmos, e d'aqui a diílerença que se nota

entre elias.

Manchester é principalmente uma cidade de negocio e de trabalho. Nada

ha alii que recorde o movimento de Liverpool ou o da metrópole. Ouando a

industria é prospera, a populatjão inteira, homens, mulheres e creanças, todos

se occupam d'el!a. Pouco tempo resta para a libertinagem.

Além d'is.so a corrupção que se exerce a preço de ouro, deve ser pouco

activa n'esta grande cidade de trabalhadores. A aristocracia, nem sequer a de

moderna data, não habita em Manchester. Os commerciantes e os fabricantes

residem fora da cidade em óptimas quintas circumdadas de jardins.

É preciso também entrar em linha de conta com a sollicitude que os sa-

cerdotes irlandezes empregam em vigiar e proteger os adolescentes. «N'esta

cidade, diz Faucher, onde as creanças abandonadas a si próprias divagam

pelas ruas, descalças e famintas, emquanto seus pães se embriagam nas taber-

nas, onde a policia chega a recolher 5:000 por anno perdidas na via publica,

os sacerdotes calholicos teem abertas de noite as suas egrejas, como uma es-

pécie de asylo, onde as raparigas e os rapazes passam o tempo a entoarem

cânticos e a ouvirem as palavras dos pastores.

A prostituição modcla-se em geral segundo o pessoal que a frequenta.

Em Liverpool, as mulheres publicas são mais especialmente frequentadas

pelos estrangeiros e marinheiros. Em Manchester, a sua clientella recruta-se

nas classes mais abastadas, geralmente fallando.

lN'esla particularidade se funda o aspecto mais decente, apresentado pela

prostituição d'esta ultima cidade.

No emtanto, não deve d'aqui deduzir-se que Manchester seja uma terra

notável pela sua moralidade. Não é essa a verdade.

A promiscuidade dos sexos e das edades nas fabricas é causa da mais

espantosa desmoralisação. lím Manchester essa desmoralisação é excessiva,

mas exerce-se, na grande maioria dos casos, em proveito do concubinato e

não da prostituição. Além d'isso, nem sequer se imagina o abuso que se faz

n'esta grande cidade das bebidas alcoólicas. Não são apenas os homens que se

entregam á embriaguez. As mulheres e as creanças não lhes (içam alraz n'este

vicio Ião funesto ! . . .

EniMBiiRGo:— Para completar o quadro da prostituição ingleza, é preciso

(íb.serval-a também em Edimburgo, que apesar da sua importância, da elevada

cifra da sua população, está longe de apresentar a este respeito o cabos inex-

Irincavel da grande metrópole do reino-unido.

Na essência, a prostituição da capital da E.scocia é a mesma da de l.on-
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dres; condições sociaes dilíerentes imprimem-llie, porém, um sello particular,

e dão-liie uma forma completamente nova.

Vamos analysal-a, tomando por guia o livro consciencioso do doutor

Tail, antigo cirurgião do Lok-hospilal de Edimburgo. Esse livro intitula-se

An inijuiry into the extent causes and consequences o( prostitution in Editii-

burgh, /síí.

Quanto ao numero, tão dillicil é conhecer o recenseamento exacto da

prostituição de Edimburgo, como o da de Londres. V policia não tem a este

respeito a menor noção. Sii um funccionario, o tliesoureiro do Magdalen Àsijlum,

de Edimburgo, poude dar ao doutor Tait uma cifra, que parecesse apro\imar-se

da verdade. Esse funccionario calcula na media de iUOO as muUieres publicas

da capital da Escócia. Este numero, porém, referido a 181-i deve actualmente

ter pelo menos duplicado. Juntando a estes algarismos o numero de mulheres

que secretamente exercem a prostituição, temos, approvimadaniente, umasomma
de 3 a 4 mil mulheres, atacadas n'esse lodo infecto, que é o cancro mais

terrível das cidades populosas.

Seja, porém, qual fòr o numero e\acto das prostitutas de Edimburgo,

esse numero sofire grandes alterações.

No verão, depois da partida das famílias ricas, que passam uma parte

do anno no campo, esse numero decresce de uma maneira considerável. No

outono, durante as ferias universitárias, diminue ainda mais.

Estas oscillações constituem ura phenoraeno social curiosíssimo para o

observador, pondo ao mesmo tempo em evidencia um lado compleío dos cos-

tumes geraes da Escacia. Era Edimburgo, as prostitutas de baixa ralé formam

uma minoria pouco importante no conjuncto. As outras, que se distinguem do

resto da prostituição ingleza pelo seu modo de vestir mais decente, pelas suas

maneiras menos grosseiras, encontram a fonte principal dos seus proventos

nas classes ricas e entre os estudantes que cursam a universidade. Quando

estes clientes se retiram, acabam também os seus melhores recursos, porque

a dientella das prostitutas não é estável em Edimburgo, como nas cidades

fabris e industríaes, nem se renova incessantemente como nos portos de mar,

onde os viajantes se succedem sem interrupção. Uma parte das prostitutas

abandonam, pois, a cidade, onde lhes escasseiam os meios de subsistência.

.41guraas espalham-se pelas aldeias, a fim de estarem ao alcance dos seus fre-

guezes. Outras acompanham os clientes ricos, que as levam comsígo nas suas

excursões, chegando muitas vezes a sua pouca delicadeza ao ponto de as

apresentarem em casas respeitáveis sob um nome supposto.

Relativamente á edade das prostitutas de Edimburgo, nada se pôde di-

zer também de positivo. Temos á vista uma estatística curiosa, que nos dá

para 1000 prostitutas, existentes no Lok hospital, o seguinte:

Menores de I o annos 4 i

De 1 3 a 20 » 002

rte 20 a 2o » I
;»!i

De 23 a 30 » 6í»
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De 30 a :{•') annos 10

De 35 a 40 » 6

De mais de 40 » (i

A mais nova das doentes, curadas no l.ok hospital de Edimburgo, de

uma affecção venérea, contava apenas 9 annos de edade.

Os algarismos precedentes induzem-nos a crer que em Edimburgo a

maioria das mulheres publicas fluctua entre os 15 e os ;*5 annos, conclusão

que tem a seu favor muitos visos de certeza.

JVa capital da Escócia, divide-se a prostituição em dois grupos princi-

paes, que, por assim dizer, nada teem de commum.
As mulheres do primeiro grupo são as que constituem, propriamente

faltando, a prostituição de Edimburgo. As do segundo, ou as prostitutas de in-

íina ralé, não são mais do que verdadeiras ladras.

As prostitutas da primeira classe ditferem de todas as mais por muitas

razões. Esta classe é composta de raparigas solteiras, que na sua maior parte

foram educadas para costureiras e modistas, entre as quaes ha algumas dota-

das de uma instrucção superior. Muitas d'ellas sabem tocar piano, cantam e

dansam com muito gosto, e fazem-se notar pelas suas maneiras tão graciosas

como distinctas. A elegância dos trajos e a ligeira còr rosada com que tingem

as faces, tornam-nas em extremo seductoras. Muitas vezes as suas maneiras

discretas e reservadas nas ruas, fazem-nas facilmente passar por damas de ele-

vada cathegoria.

D'estas raparigas, umas abandonaram as antigas profissões, outras con-

tinuara n'ellas, consagrando ao mesmo tempo as noites á libertinagem. No en-

tanto é de notar que estas ultimas mulheres vão perdendo pouco a pouco a fei-

ção ao trabalho, de maneira que a prostituição fica sendo o seu ultimo recurso.

Esta classe de prostitutas é muito frequentada pelos homens ricos e pe-

los officiaes superiores da guarnição, que chegam ao descaramento de se apre-

sentarem com ellas em publico. A vaidade que estas relações inspiram ás ra-

parigas, faz-lhes ter um profundo despreso pelas donas de casa e pelas prosti-

tutas que vivem sob a sua direcção.

Segundo o doutor Tait, ha em Edimburgo três estabelecimentos especial-

mente frequentados por esta classe de prostitutas.

A segunda classe compõe-se de creadas novas e bonitas que accumulam

os lucros da prostituição com o seu honrado salário. Estas sereias provocam

os transeuntes, umas vezes á porta da rua, outras da janella da casa onde ser-

vem, e onde recebem durante a ausência dos amos os homens que se deixam

cahir nas suas redes. Devido á incúria das mães de família, as amas de leite

são as que mais facilmente concedem estas entrevistas.

Querendo o doutor Tait dar uma idéa do escândalo e dos perigos que

origina esta prostituição particular, conta no seu livro varias anecdotas, das

quaes escolhemos a que se segue:

*LIm dia um cidadão de Edimburgo entrou n'uma d'essas casas dispos-

)as para receber as mulheres que se entregam á prostituição secreta. Qual não
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foi porém a sua surpreza ao eneonfrar-se em presença de seus próprios filhos?

As perguntas que lhes fez e as investigações a que procedeu na sua anciosa

indignação não tardaram a fazer-liie descobrir que a rapariga a quem confiara

o cuidado de seus filhos estava mettida com um homem no quarto da casa.»

A terceira classe é a mais numerosa e comprehende as raparigas que

residem habitualmente nas casas de prostituição.

Aqui deixamos esboçada a traços largos a prostituição ingleza, uma das

mais desenvolvidas da Europa, em que pose aos orgulhosos filhos de Albion,

puritanos que tanto se indignam contra os vicios do seu tempo, sem quererem

ver as chagas hediondas, que existem na sua sociedade!

HiaTORU DA PsosnioiçÃo. Tomo it—Folha 72.
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CAPÍTULO XIX

SUMMARIO

A prostituição em Beilioi. — O (|ue era esta prostituição iluraate a Edade-Meilia uVsta lidade allemJ.

—

IVlmcira casa dd piostituiçrio. — Rápido eshoço dos costumes herlinez s atravcz dos séculos. — Decisões da iolen-

dencia geral de policia era I8.'i2. — Leis contra a prostituição tolerada e clandestina. — A prostituição e o eodiRu

penal prussiano. — A prostituição na Suissa. — O cantão de Berne -- A prostituição era Bruxellas. — A prostituição

na Dinamarca. — A prostituição na Noruega. — A prostituição em Hamburgo. — A prostituição na Hollanda. — A

prostituição em Rolterdam e Amsterdam. — A Roma moderna. — Os Chischisbeus. — \s mulheres galantes.—

A prostituição na farailias. — As Ccleslinas. — Os coches romanos e a honra das mulheres. — As casas das arre-

pendidas.— Turlra. —fi ministro Hatazzi. — A prostituição nos Rstados-Unidos. — A prostituição na Hospaiiha.—

Questões sanitaii.as.

||'ma induslria poderosa, uma universidado concorridissima, uma

numerosa guarnição, hábitos de luxo, contrastes de riqueza e

de miséria, todos os elementos que se consideram como causa

da prostituição, encontram-se reunidos em Berlim.

Por isso poucas capitães da Europa dão mais largo tributo

do que ella a este obsceno llagello.

Desde a Edade-Media que se sentiu em Berlim a necessidade de limitar

fi vigiar a prostituição. Vários documentos attestam que desde aquella épocha

as prostitutas foram obrigadas a viver em ruas distantes e a usar um trajo

especial. Estavam collocadas fora do direito commura, e submettidas á vigilân-

cia e jurisdicção do carrasco, facto que caracterisa o espirito da épocha.

.4 primeira casa de prazer que mencionam as chronicas data do fim do

século XV. Era privilegiada pelo governo ao qual satisfazia um imposto.

As prostitutas que se tornavam culpadas de infracções contra o regu-

lamento que lhes era imposto, eram açoitadas e expulsas da cidade. No em-

lanto, estas desgraçadas recebiam uma espécie de protecção da auctoridade, e

eram de certo modo consideradas como propriedade da cidade. O que maltra-

ctasse uma cortezã, sujeita a esla vigilância, era castigado como perturbador

do repouso publico. Perseguia-se a prostituição clandestina, quer dizer, a que

era exercida por mulheres que não pertenciam á classe das cortezãs, com

grande rigor, e sem contemplação nem para com a classe nem para com a po-

sição das pessoas.

As casas de banho, introduzidas em Berlim pelos Cruzados, e cujo nu-

mero era muito maior do que hoje na épocha a que nos referimos, fora muitas

vezes objecto das investigações da auctoridade. Eram pontos -de reunião dos
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libertinas das classes ricas e elevadas, e das mulheres suspeitas, que iam alli

cntregar-se á dissolução.

De vez em quando algumas mulheres consideradas honestas até então,

mediante prova, ou simples suspeita de se haverem entregado á prostituição,

eram castigadas e expulsas da cidade. Contam as chronicas que em 1332 um
embaixador do arcebispo da Moguncia foi assassinado pelos moradores de

Berlim, em consequência de ter proposto a uma mulher honrada que o acom-

panhasse ao banho.

O concubinato era considerado como uma prostituição vulgar, e absolu-

tamente prohibido. Havia uma lei, preceiptuando que as pessoas que cohabi-

tassem, sem serem unidas pelos laços da egreja, fossem expulsas de Berlim.

Alem das prostitutas submettidas á vigilância da auctoridade, as quaes

tinham o nome de meninas da cidade, havia outras chamadas mulheres er-

rantes ou ambulantes.

Estas eram egualmente notadas de infâmia, e eram protegidas pelas aucto-

ridades. A sua especialidade consistia em irem de feira em feira entregar-se á

prostituição.

A reforma introduziu grandes mudanças n'este estado de cousas. Come-

çou a haver no povo princípios de moral mais severos. O rigorismo religioso

tractou logo de flagellar o que até então havia sido considerado com indulgên-

cia. Chegou mesmo a considerar-se o celibato como um vicio, e os solteiros

foram obrigadas a casar para evitarem toda a occasião de libertinagem. Houve

por essa épocha uma espécie de proscripção contra as prostitutas e mulheres

dissolutas, e dentro em pouco a cidade ficou quasi inteiramente livre d'ellas.

As consequências d'este puritanismo, muito para louvar sob o ponto de vista

moral, apesar de pouco em harmonia com as condições da nossa sociedade,

não se fizeram esperar muito tempo: a multiplicidade dos abortos voluntários,

da exposição de creanças, e dos adultérios, obrigou os mesmos que professavam

os princípios mais ausferios, a fazer leis menos rigorosas. Não só foi restabe-

lecido o antigo estado de cousas, mas alem d'isso reconheceu-se que não sendo

sufficiente para a população o numero, era preciso augmental-as.

De resto, como logo veremos, esta experiência devia renovar-se frequentes

vezes em Berlim, por isso que a tenacidade peculiar aos alleniães não permittiu

ao governo da cidade ficar satisfeita com este primeiro ensaio, e a Incta entre

a rigidez protestante e os intuitos práticos do governo chegou até ao anno

de 'I8').'i, em que se veio a estabelecer um systema fixo.

Por outra parte, nas medidas de que falíamos não se fazia caso senão da mo-

ralidade. A hygiene publica jazia n'um completo olvido, o que se comprehende,

por isso que não tendo a svphilis feito grandes estragos durante o século xvi,

não se sentiu a necessidade de vigiar ou conter os progressos d'este llagello

até chegar o século xvii. Em 1700, pois, apparece o primeiro regulamento sobre

este assumpto. N'elle se continha a prescripção de uma visita medica de quinze

em quinze dias. Diz-se alli lambem que as casas de prostituição são unicamente

toleradas: e regula-se a posição das prostitutas livres, que occupam um domi-

cilio particular. As doentes eram enviadas para um hospital, onde se tratavam.
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e depois da sua cura enviavam-nas para uma casa de reclusão, onde deviam

trabalhar até ao completo pagamento das despezas da sua enfermidade.

Um relatório feito em 1717 dá a mais triste idéa do estado moral de

Berlim n'aquella époclia, e contém, além d'isso, curiosos promenores sobre o

caso. A prostituição clandestina havia chegado ao seu cumulo; as casas de

correcção já não chegavam para conter as mulheres dissolutas que para alli

eram enviadas. Para obviar a tão deplorável estado, viu-se o governo obrigado

a favorecer o estabelecimento das casas de tolerância, cujo numero augmentou

sensivelmente em pouco tempo. Havia em Berlim, ao acabar a guerra dos sete

annos, mais de cem casas d'este género, contendo cada uma, termo médio,

nove prostitutas, numero elevadíssimo em relação á população d'essa épocha.

Estas casas dividiam-se era três cathegorias ou classes: as da infima recebiam

os homens da ralé, e as prostitutas vestiam exactamente como as mulheres do

povo. As casas da segunda cathegoria eram consagradas á classe dos artistas

e á classe media, e as prostitutas que faziam parte das ditas casas não se mos-

travam senão cheias de tinta na cara e com espartilhos de baleia. As casas da

terceira classe eram uma espécie de café, onde as prostitutas se apresentavam

com toilettes luxuosas para atlrabirem os concorrentes, mas não viviam alli:

iam lá a horas determinadas mostrar-se e exercer as suas seducções. Esses lo-

gares eram quasi exclusivamente frequentados por indivíduos pertencentes ás

classes elevadas da sociedade. A maior parte das prostitutas recrutava-se, so-

bre tudo, entre as filhas dos soldados.

Um novo regulamento, publicado em 1791 introduziu certas modificações,

e creou especialmente um imposto mensal, que cada prostituta devia pagar

para as despezas em caso de enfermidade. Era 1795 esle imposto tornou ne-

cessária a divisão das raulheres publicas em três cathegorias. Segundo o luxo

que havia n'estas casas e segundo a taxa exigida dos visitantes, as prostitutas

da priraeira cathegoria pagavam cada mez '^ francos e 7o cêntimos, as da se-

gunda 2 francos e oi) e as da terceira 1 franco e 23. As prostitutas isoladas

eram consideradas de primeira e segunda cathegoria. A elevação no preço dos

géneros de primeira necessidade, durante e depois das guerras do fim do sé-

culo xviii, diminuiu os recursos da caixa de soccorros, e fez elevar o imposta

mensal a 7 francos e ^'0 cêntimos, :} francos e 7o cêntimos, e 2 francos e o(l

cêntimos, respectivamente para cada uma das três cathegorias. As isoladas pa-

gam Iodas, indistinctamente, 3 francos e 7o cêntimos.

Esta medida, mantida e praticada até hoje, tem dado excellentes resul-

tados.

Comprehende-se que, durante as guerras do fim do século xviii e prin-

cípios do actual, a vigilância afrouxasse bastante, e desse logar a grandes

estragos da syphilis. Desde IHIo a lcS29, observaram-se os antigos regula-

raentos. Neste ultimo anno, um novo decreto introduziu n'elles algumas mo-

dificações. Pouco a pouco, e sob o influxo de uma pressão normal, as casas de

prostituição foram-sc approximando umas das outras, acabando por se encon-

trarem quasi todas nas mesmas ruas. Fácil é avaliar as desordens resultantes

d'esla proximidade. Tantas e tão repetidas foram, que cm 1840 começaram os
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proprielarios em varias ruas da cidade a pedir a suppressão das casas de to-

lerância.

Apesar das observações sensatas da policia, o governo ordenou em 1844

a suppressão das referidas casas. Foram, portanto, fechadas em I8i.'), e as ra-

parigas enviadas para a terra da sua naturalidade, ou para pontos por ellas

mesmas indicadas fora do território prussiano.

IN'uma questão, que apresenta, por mais que se diga, tantas diíTiculdades,

nada tem de evtranlio ver supprimir, restabelecer e transformar a ordem das

coisas.

Fechadas as casas, a prostituição clandestina adquiriu um desenvolvi-

mento extremo, e a syphilis chegou a pontos nunca vistos. Ao cabo de dez

annos, o governo teve de optar por este mal necessário—^o restabelecimento das

casas de prostituição.

A necessidade de tal medida é perfeitamente demonstrada pelos factos

que vão lèr-se:

Como dissemos, durante a suppressão das casas de tolerância, a syphi-

lis propagou-se consideravelmente. Pode verificar-se o facto pelos quadros es-

tatísticos, feitos pelos registros do hospicio de caridade.

Aão só a enfermidade se tornou mais frequente, mas adquiriu uma gra-

vidade notável, e o tempo de permanência nos hospilaes augmentou conside-

ravelmente. A guarnição sobretudo resentiu-se profundamente dos ataques

d'este mal. Observaram-se n'ella os accidentes primitivos, secundários, e ter-

ciários, como succede quasi sempre quando a vigilância ailrouxa. O llagello

fez laes progressos em Berlim n'aquella épocha, que o general de Wrangel, in-

teirado da verdadeira causa do mal, sollicitou do ministro do interior o resta-

bfiecimenlo das casas de tolerância.

Daquella suppressão provieram também infames hábitos; houve nume-

rosos accidentes venéreos, e o onanismo solitário, esse vicio degradante, que

não só mina o organismo physico, mas que também debilita de uma maneira

indelével as faculdades intellectuaes, propagou-se entre a população e o exer-

cito.

Multiplicaram-se também os nascimentos illegitimos, e como as mulheres

ca.sadas podiam também entregar-se mais facilmente á prostituição clandestina,

viu-se por falta de vergonha haver casamentos contrabidos expressamente para

esse fim!

Durante o periodo em que as casas de prostituição estiveram fechadas,

os ladrões, os criminosos de toda a espécie, os encobridores de furtos, os for-

çados fugidos das galés encontravam seguro refugio nas casas secretas das pros-

titutas, que pela sua parte tinham um poderoso interesse em se subfrahircm á

vigilância da policia.

A prostituição publi.^a e vigiada havia-se transformado numa prostitui-

ção clandestina, (jue escapava a todas as investigações.

As prostitutas casadas, principalmente, protegidas pelo seu matrimonio,

proporcionavam aos que tinham que temer as pes(|uizas da policia asylos se-

guros c commodos.
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l'm relaloria, feito em 1849 por um commissario de policia, ministra da-

dos bens circumstanciados sobre as classes perigosas da prostituição de Berlim.

Este relatório calcula o numero dos ladrões de profissão, que vivem in-

teiramente dos produetos do crime, o dos indivíduos já castigados, por ataques

á propriedade e outros delictos idênticos, em 7:000. Os das pessoas que foram

condemnadas, das que se rehabilitaram, e o das que sotTreram condemnação

correccional, mas que por isso mesmo se devem considerar perigosas, em 8:000.

O dos indivíduos que mudam continuamente de domicilio e procuram subtra-

bir-.se á vigilância da policia, porque a sua maneira de grangear meios de sub-

sistência põe em perigo a propriedade, em 3:000. O dos mendigos, vagabundos

e farroupilhas, gente sem eira nem beira, em 10:000. Finalmente o das pros-

titutas de todas as classes da sociedade, em 10:000.

Para se fazer ideia do movimento syphilitico de um hospício de Berlim, o

da Caridade, apresentamos a estatística seguinte:

Em 1838 entraram no hospício G34 mulheres

Em 1830 728

Em 1840 757

Em 1 Si. I 743 »

Em 1842 (576 »

Em 1 843 66?

Em 1844 657

Era 1845 514 »

Em 1846 627 »

Era 1847 761

Em 1848 835

Em 1844 entraram no hospício 74t homens

Em 1 845 711

Em 1846 813

Em 1847 894

Em 1848 979

Os relatórios sobre os casos de enfermidades venéreas, entre a guarnição,

dão os seguintes algarismos:

Nos annos de 1844 e 1845 houve 755 enfermos, dos quaes 633 atacados

de syphilis primitiva:— 17:916 dietas: e 102 atacados de syphilis consecutiva:

— 4:837 dietas.

Em 1846 e durante a primeira metade de 1847, contaram-se 678 doentes;

d'estes 507 atacados de syphilis primitiva— 17:788 dietas: e de 117 doentes

apresentando symptomas consecutivos: — 5:213 dietas.

Homo curiosidade, vamos dar o modelo oflicial do requerimento dirigido

á auctoridade de Berlim para auctorisação do estabelecimento de uma casa <le

tolerância

:

«Eu abaixo assignado requeiro ao magistrado, encarregado da vigilância

da prostituição em Berlim, me permitia alugar na casa n.". . ., rua. . ., quartos
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mobilados a imillieres, que se entregam completamente á prostituição. No caso

de que a minha petição seja altendida, comprometto-me ás seguintes obrigações :

«I ."^Considerarei esta permissão como uma licença, que me pode ser re-

tirada ou modificada em qualquer tempo pela Commissão, sem que me assista o

direito de inquirir os motivos d'essa resolução.

«2.*— Comprometto-me a não admittir prostitutas na referida casa, sem

antes d'isso haver obtido permissão especial da Commissão.

«No caso de proceder em contrario a isto, pagarei por ordem da Commis-

são uma multa de 100 thalers.

«Comprometto-me egualmentc a não deixar habitar na casa e suas per-

tenças, outras mulheres que não tenham sido por mim admittidas com consen-

timento da Commissão.

«Por cada infracção a este compromisso, pagarei uma multa de 100 tha-

lers.

«3."— Obrigo-me além d'isso a não admittir para o serviço domestico

mulheres, que não tenham completado 40 annos.

«Era caso de contravenção, pagarei uma multa de oO thalers.

«4. "—Obrigo-me a não deixar entrar na dita casa outras mulheres nem

homens menores de 20 annos, sob nenhum pretexto.

«Por cada infracção, pagarei uma multa, variando entre .'iO a 200 tha-

lers.

«5."—-Comprometto-me a vigiar e evitar cuidadosamente que não haja

na referida casa desordens ou tumultos de qualquer espécie, que possam dar

logar a reclamações da parte dos visinhos.

«Se eu próprio desse logar a reclamações d'esta Índole, ou se causadas

por culpa d'outrem, eu não fizer todo o possível para as impedir e reprimir,

pagarei á ordem da Commissão uma multa' de 10 a 100 thalers, e repararei lodo

o prejuízo que tenham recebido outras pessoas.

«6." — Obrigo-me a não ter, nem deixar entrar na casa bebidas espirituo-

sas, nem tão pouco toldarei musicas nem danças.

«Por qualquer contravenção a este respeito, pagarei uma multa de -i a

•'iO thalers.

«7."— Comprometto-me a ter fechadas as janellas da casa. Oualquer

falta n'este sentido obrigar-me-ha a uma multa de -í a 10 thalers.

«8.° — Obrigo-me a não fazer reforma alguma na construcção interior

ou exterior da casa, sem prévio consentimento da Commissão.

«Por qualquer contravenção, pagarei uma multa de ."1 a SO thalers.

«9."— Comprometto-me a vigiar porque nenhuma das mulheres que

vivem em minha casa, apparcça á porta, ou nos jardins e sitios de recreio pú-

blicos, nem nos bailes ou passeios.

«No caso de uma ou muitas das minhas pensionistas serem encontradas

cm algum dos ditos togares, pagarei uma multa de 3 a 4 thalers por cada uma.

«10.°— Obrigo-me, no caso de permittir ás minhas pensionistas o darem

um passeio, ou fazerem uma viagem, a sollicitar a permissão respectiva, e su-

bmetter-me inteiramente á decisão da Commissão.
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«Por cada contravenção, pagarei uma multa de o a 10 tlialers.

t|
I
."— (lomprometlo-me a dar conhecimento. á Commissão do contracto

que sou obrigado a estipular com cada uma das minlias pensionistas, para casa,

comida, vestidos, etc, e esperar, para a sua execução, a respectiva conces-

são.

«Comprometto-me lambem a submetter-me, para qualquer modificação

ulterior d'e&te contracto, á decisãu da C.ommissão.

«Por cada infracção, pagarei uma multa de > a 20 thalers.

«12.° — Obrigo -me a submetter a tarifa á approvação da C.ommissão, e

por cada transgressão nos preços da referida tarifa, pagarei uma multa de •) a

:'0 thalers.

«13.°— Comprometto-me a evitar sempre que alguma das minhas pen-

sionistas contraia commigo, ou sob minha fiança, dividas que excedam a somma

de 20 thalers.

«No caso de fraude, ou de negligencia da minha parte, pagarei por cada

contravenção uma multa de o a 50 thalers.

«14.°— Obrigo-me a não bater nem encerrar as prostitutas que viverem

cm minha casa, nem exercer violência alguma contra as suas pessoas.

«Por cada contravenção, pagarei uma multa de o a 20 thalers.

«15.°— Obrigo-rae a vigiar sempre por que as minhas pensionistas vi-

vam exactamente segundo as prescripções que lhes forem dadas pela Commis-

são, e a fazer-lbes observar a mais stricta limpeza corporal. No caso de alguma

delias cahir doente, darei immediatamente conta ao medico do districto ou á

Commissão.

«Prometto sobretudo observar com toda a altenção a existência de qual-

quer enfermidade venérea, ou sarna das minhas pensionistas.

«Se vier ao meu conhecimento, ou mesmo tenha só desconfiança de al-

guma d'ellas estar atacada de enfermidade contagiosa, não só advertirei logo

o medico proposto e a (".ommissão, mas tractarei de separar a suspeita das pen-

sionistas, e de qualquer visitante, até á chegada do medico, ou até á transla-

ção d'ella para o hospital.

«Por cada infracção a este respeito, pagarei em virtude de ordem da

Commissão, uma multa de 10 a 100 thalers, e assumirei a responsabilidade

de (jualquer prejuízo que possam soUrer terceiras pessoas pela infracção que

essa pensionista lhes tiver communicado.

«Ití.°— Prometto egualmente, apenas tiver certeza ou a simples suspeita

da gravidez de alguma das minhas pensionistas, apressar-me a declaral-o á

C.ommissão.

«A omissão d'esta declaração sujeitar-me-ha á multa de 100 a 200

thalers.

«17."— Comprometto-me não só a não oppor obstáculo algum ás visitas

de dia ou de noite do medico ou dos empregados de policia, mas também a

secundal-os, quanto de mim dependa, e até a provcr-me de utensílios, instru-

mentos, medicamentos e objectos diversos para os cuidados sanitários prescríptos

pelos médicos.

HjSTOaU DÁ PsoSTITOiÇÃO. ToMO IT—FuLHA 1ò.
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«Por cada contravenção voluntária, ou negligencia, pagarei uma niuila

de •') a i(l tlialers.

«18.°— Obrigo-me a receber cada mez adiantadamente, de cada mulher

que estiver era minha casa, exceptuando as criadas, a somma de..., como

contribuição para a fazenda publica, e a satisfazer integralmente estas contri-

buições á Caixa principal da policia antes do dia 6 de cada mez.

«No caso de qualquer das minhas pensionistas não me ter satisfeito a sua

quota, serei obrigado a pagar por ella, e lançarei este pagamento em sua conta.

«IO." — A percepção e adiantamento d'estas contribuições raensaes dão-

me direito, quando as mulheres de minha casa, exceptuando as creadas, es-

tiverem atacadas de enfermidades contagiosas, a fazel-as tractar e curar no

hospital, e dispensam a prostituta de pagar a contribuição durante todo o pe-

ríodo do seu curativo.

«20."— Comprometlo-me a que todo o tractamento das minhas pensio-

nistas, quando forem atacadas de outras enfermidades, ou de parlo, corra por

minha conta, e a Commissão, no caso de recusa da minha parte a satisfazel-o,

poderá tirar a importância d'elle da minha fiança, sem que me assista o di-

reito de recorrer a este respeito.

(,21
. o—Obrigo-me, além d'isso, dado o caso de se me outorgar a concessão,

de estabelecer uma casa de prostituição, a entregar, para despezas de vigilân-

cia e tractamento á caixa principal da policia, renunciando a qualquer restitui-

ção, a somma de. . .

«Esta somma não poderá ser-me devolvida, senão no caso da auctorisa-

ção me ter sido retirada, nos seis mezes que se seguirem á entrega, sem que

n'esse periodo me tenha sido imputada qualquer falta pessoal.

«22." — Para assegurar o pagamento das multas em que consenti, obri-

go-me a depositar na caixa da policia, nos três dias que se seguirem a este

pedido, uma somma de. . . a titulo de fiança.

«Esta somma ser-me-ba devolvida, se a permissão de estabelecer casa

de prostituição me fòr retirada sem culpa alguma da minba parte, ou se eu re-

nunciar voluntariamente á auclorisação que me conceder a policia.

«N'este caso, terei de avisar a commissão com três semanas de antece-

dência.

«A omissão d'este aviso obrigar-me-ha a uma multa de 20 Ihalers.

«2;j."— Todas estas multas não me dispensarão, como de direito se en-

tender, das penas dictadas pela lei contra os crimes e delidos, e para isso to-

mei pleno conhecimento das leis e ordenações prohibilivas da prostituição clan-

destina, da seducção, do proxenetismo, da occullação de gravidez, do aborto,

ctc, etc.

«No caso de me haver tornado culpado, e de solfrer um justo castigo

por crime ou dclicto d'esta espécie, considerarei a prohibição que a auctoridadc

me lizer da sua tolerância, como um resultado da minha culpa.

«l'or falta praticada, perderei a minba auclorisação, se por trez mezes

tiver deixado de cumprir as prescripções da Commissão.

«Sc a auctorisação me tiver sido retirada por culpa minba, não ícrci di-
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reito ao reembolso da fiança, que, n'esse caso, poderá ser applicada ás despe-

zas de vigilância e tractamento.

«íi."— Promello submetter-me a lodos os pontos que são objecto d'este

compromisso, e renuncio completamente a dirigir-me aos tribunaes ordinários.

«Assim, pois, se eu não julgasse dever submetter-me á decisão da Com-

missão por tal ou ta! caso, só poderia recorrer á intendência da policia, a cuja

decisão me submelterei sem reserva.

«Qualquer pedido judicial, por minlia parte, terá como consequência o

ser-me cassada a concessão, que pelo presente documento me é feita.

«2o."— A commissão tem o direito de cobrar-se, hreci manu, e sem

nenhuma formalidade judicial, sobre minha fiança, das multas expressas no

presente documento, apenas eu incorrer n'ellas, e pela mesma razão me com-

prometto a completar a fiança, á medida que ella ft"»r diminuindo, por causa

das multas, .sem o que perderei a concessão e o resto da referida fiança.

«Berlim de de IS. . .»

(Assignatura.)

O código penal prussiano, no seu artigo 140, continha a disposição se-

guinte: «As mulheres que se entregarem á prostituição, contrariando as dis-

posições policiaes, serão castigadas com o maximum de encarceramento por

oito semanas.»

O tribunal poderá ordenar, ao mesmo tempo, que a mulher, depois de

ter soílrido o seu castigo, seja encerrada n'uma casa de correcção. No caso da

culpada ser estrangeira, poderá, cumprida a sua pena, ser expulsa do territó-

rio.

Outras disposições, não menos severas, ameaçam constantemente as pros-

titutas de Berlim, e os que contribuem infamemente para a perdição d'estas

desgraçadas. Assim, o que por habito ou interesse houver facilitado a liberti-

nagem de uma ou muitas pessoas, de um outro sexo, será castigado como

proxeneta, e este castigo consistirá no minimo de seis mezes de prisão, e na

perda dos direitos civis, (içando ainda sujeito á vigilância da policia.

Os que favorecerem ou facilitarem a prostituição serão encerrados n'unia

casa de correcção, sem que possa passar de ) annos o tempo de prisão por

esta causa, e isto nos seguintes casos

:

I ."— Se, com o fim de favorecerem a prostituição, empregaram arlificios

fraudulentos

;

2."— Se os culpados são ascendentes da pessoa, incitada á libertinagem,

como por exemplo, seus tutores, mestres, etc, ou se forem ecclesiasticos.

O que houver commettido um ultrajo publico ao pudor, será castigado

com uma prisão de três mezes a três annos, podendo ainda ser privado, tem-

porariamente, do exercício dos direitos civis.

Passemos agora a outra nação visinha d'aquella de que nos temos occu-

pado: — á Suissa.

Em Berne, já na Edade-Média a prostituição estava muito espalhada na
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cidade, e fambcm em Iodas as povoações adjacentes, que hoje fazem parte

do cantão d'este nome, e havia tomado, sob certos pontos de vista, em razão

dos costumes nacionaes, um caracter particularissimo.

Entre estes costumes, recordaremos em primeiro logar o uso estabelecido

entre rapazes de visitarem durante a noite, ordinariamente em grupos, as ra-

parigas do seu conhecimento, e permanecerem em alegre companhia até de

madrugada. É evidente que estas visitas deviam trazer comsigo as mais funes-

tas consequências.

Desde longa data, os banhos públicos, estabelecidos n'esta cidade suissa,

deram logo logar a incríveis desordens.

Depois da invasão da republica de Berne pelos exércitos francezes, esla-

beleceu-se uma casa de prostituição no numero 13 da rua do Arsenal, que foi

muito frequentada por grandes personagens d'aquelle tempo.

(juando mais tarde a opinião publica começou a ser mais severa, a si-

tuação d'aquelle estabelecimento, junto de uma egreja das mais frequentadas,

pareceu inconveniente ás auctoridades, ao passo que era egualmente considerada

incommoda pelos frequentadores.

Taes foram as razões da mudança d'esta casa publica, até ao fim da

existência da republica Helvética, para a nova rua em que estava, quando uma

ordem do conselho de Estado a fechou em 1828, supprimindo-se também o

banho publico, que d'ella dependia.

Desde esta ordem, não existe nem nas leis do cantão, nem nos regula-

mentos de policia particulares a capital, nenhum artigo que mencione as casas

de prostituição.

Este estabelecimento, consistia em duas casas, situadas uma ou lado

da outra, designada com os números í>i e 95, e situadas nas margens do Aar,

perto dos jardins, junto das elegantes habitações das antigas famílias patrícias,

e ao pé da vasta esplanada que sustenta a cathedral.

Chamava-se o bairro Matte, e nunca foi habitado senão por famílias de

operários.

As duas casas não faziam senão um só estabelecimento, que além da sua

fama notória de casa de prostituição, era muito conhecida e estimada pela e\-

cellencia da sua cosinha, e pela boa qualidade do vinho que alli se bebia.

A polícia nunca se resolveu a intervir nos negócios d'aquelle sitio, sob

o ponto de vista sanitário.

Se, apesar d'isto, a existência de estabelecimentos do mesmo género, si-

tuados todos nas margens do Aar, e em bairros retirados, é muito conhecida

pela policia como particulares, como públicos não são tolerados senão a titulo

de banhos públicos, e estão organisados de modo, (|ue naila de quanto alli se

possa passar dá logar a uma intervenção ollicial da aueloridadc. Pagando ao

Estado as suas contribuições para a venda de vinhos e licores, como qualquer

outro eslabelccímenlo análogo, são absolutamente submettidos ás mesmas me-

didas de policia, e a eguaes penas repressivas.

As mulheres, que se destinam ao fini principal do estabelecimento, pa-

recem á primeira vista destinadas a outros misteres. Assim, Iractam da cosi-
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nha, dispensa e fornos, cie preparar os banhos, da limpeza dos quartos, etc.

Outras vezes figuram como parentas da dona da casa.

De tudo isto pikle deduzir-se que a vigilância sanitária deve ser muito

limitada. E, ellectivameníe, é apenas a compativel com os interesses do dono

do estabelecimento. Este escolbe um medico, que faz uma ou duas vezes por

semana o exame sanitário das prostitutas aili albergadas.

Tal é o quadro das casas de prostituição que possue de facto, mas não

de direito, a cidade de Berne, nos seus afamados banhos da Ilha e do Aarziehle.

O pessoal activo de cada estabelecimento compõe-se de três a cinco mu-
lheres, ou de seis a dez entre ambas, cujo numero em certas occasiões au-

gmenta ainda consideravelmente, sobretudo quando occorrc alguma festa no-

tável, que deva chamar a concorrência de forasteiros.

No verão, por occasião das viagens, estas casas de prostituição são egual-

mente concorridissimas.

Metade das prostitutas são suissas. Outras vêem de Emmenlhal, locali-

dade onde ha mulheres magnificas. As que accodem de França e d'outras par-

tes da Suissa, onde se falia francez, não teem grande voga.

As indígenas do canião de Berne sabem fallar francez.

Em Bruxellas, capital da Bélgica, cidade de commercio, de luxo c de

prazeres, a prostituição attinge um grande desenvolvimento. Durante largos

annos, por falta de medidas repressivas, a libertinagem e o vicio chegaram a

um ponto inaudito. Foi então que o governo cuidou de instituir medidas admi-

nistrativas e hygienicas, sufficientemente elTicazes, que foram objecto de pro-

fundas locubrações da parte dos médicos, logistas e magistrados, animados do

desejo do bem.

Hdje, graças a tão benéficos exforços
,
graças sobretudo á viva sollici-

lude e á poderosa energia dos primeiros magistrados, a prostituição está sub-

mettida a uma policia severa, de modo que possa satisfazer todas as condições

da bygiene e da moral publica.

Para conseguir este resultado, foi preciso vencer muitas dilficuldades, fa-

zer prodigiosos exforços, denunciar numerosos abusos, ferir grande numero de

preconceitos, e dar actividade e força ás auctoridades, por meio de enérgicas e

constantes reclamações.

De tudo isto resultou um regulamento do qual vamos transcrever alguns

artigos.

«Artigo I
."— São consideradas mulheres publicas, todas as que se en-

tregarem habitualmente á prostituição.

«Dividcm-se em duas calhegorias:

«1.°— As pensionistas, quer dizer, as que teem morada fixa cm casas

de prostituição, toleradas pela auctoridade.

«2."— As isoladas, quer dizer, as que teem um domicilio particular.

«Articg 2."— Umas e outras são obrigadas a fazer-se inscrever na Re-

partição creada para este fim, e na qual haverá para cada cathegoria um regis-

tro especial.
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(Um empregado d'esta repartição formará listas em separado para a di-

visão da policia e para cada uma das secções.

«Artic.o 3."— A inscripção de uma prostituta verificar-se-lia, quer a re-

(juerimento seu, quer por ollicio, pela corporação de burgo-mestres e governa-

dores.

«ÂRTifio 4."—Toda a prostituta matriculada será enviada á repartição da

policia para alli ser registrada, e sel-o-ha, se o dever ser, em conformidade

com os artigos 2." e 3.°»

O regulamento contém ao todo 14 artigos, que não dilTerem muito dos

contidos nos demais regulamentos das outras capitães.

Transcreveremos ainda algumas disposições curiosas.

O Iam peão, que os donos de casas de tolerância devera ter á porta de

entrada dos respectivos estabelecimentos, será de còr vermelha para as ca.sas

publicas, e amarello para as casas de entrevistas. Terão, tanto uns como os

outros, 30 centímetros de diâmetro, e estarão cuidadosamente accesos, desde o

anoitecer até á meia noite.

As duas catliegorias de casas de prostituição serão divididas em três classes,

como se segue: A primeira comprehenderá as casas onde os favores se pagam

desde •') francos por diante. A segunda, as casas onde se paga de 2 a o francos,

c a terceira, de 2 francos para baixo.

As casas de entrevistas comprehendein as casas onde o preço de entrada

está fixo em dois francos, e d'abi para cima. A segunda, de I a 2 francos, e a

terceira, de menos de 1 franco.

Oualquer pessoa que sollicitar 'auctorisação para estabelecer uma casa

publica, deverá independentemente da designação da classe em que deseja que a

sua casa seja collocada, indicar ao mesmo tempo o preço que deseja exigir por

cada classe de mulheres.

Os donos, surprebendidos na occasião do e\igirem um preço superior,

•serão denunciados á corporação dos Burgo-mestres, que tomará para com elles

as medidas administrativas que o caso exigir.

Nas casas publicas deve manter-se constantemente o maior aceio. Todas

as vezes que fòr possivel cada mulher terá o seu quarto particular, onde terá

á sua disposição tudo quanto o aceio exige.

Haverá sempre cm cada um dos quartos das casas publicas, onde forem

admiltidos homens, o seguinte: Cm frasco, contendo uma solução de soda caus-

lica, e uma garrafa com agua fresca, tudo com etiquetas legíveis, roupa bran-

ca, toalhas limpas e dois vasos cheios de agua fresca.

A prostituição clandestina em Bruxellas, assim como acontece em todas

as grandes capitães, escapa a qualíjuer enumeração. E principalmente recrutada

entre as raparigas a quem a preguiça ou o desejo de brilhar convidam a en-

Iregar-se a um commercio vergonhoso, (|ue degrada e avilta a mulher. Desde

a cortezã mais altiva, até á mais humilde tilha do povo, todas pagam o seu

tributo ao vicio e á libertinagem.

Apesar da vigilância da policia, conseguem illudir os regulamentos e

exercer impunemente o seu triste ollicio, recebendo em suas casas os homens,
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a quem conseguem attrahir, quer em logares retirados, quer em estabeleci-

mentos públicos, como Iheatros, casinos, etc.

Em Bruxellas ba uma casa de retiro e de penitencia, um estabeleci-

mento dirigido por algumas religiosas, onde são admiltidas as prostitutas, (|ue

fatigadas do vicio e da libertinagem, manifestara o desejo de voltar á vida pri-

vada, e de corrigir os seus costumes por meio de um profundo e sincero arre-

pendimento.

Alli as desgraçadfs moralisam-se, e empregam-se na costura e nos cuida-

dos domésticos. Não saem d'aquelle sitio, senão quando se julgam sullicienle-

mente corregidas, e decididas a portarem-se bonradamente, o que nem sempre

succede.

Muitas d'ellas, depois de uma permanência mais ou menos demorada no

convento, julgam mais commodo e lucrativo entregarem-se de novo a funesta

inclinação, que as bavia corrompido, e voltam a tigurar nos registros da pros-

tituição.

O eslabelecimento, de que tractamos, falta completamente ao seu íim,

não admittindo senão a prostituta já manchada pelo vicio. Esta desgraçada só

diílicilmente poderá abandonar a sua vergonhosa profissão para ganhar honesta-

mente a vida com o trabalho das suas mãos.

Bem dilíerente seria, se os que patrocinam e dirigem a instituição pro-

curassem o meio de recolher e amparar as jovens, que a necessidade e a miséria

arrastam á libertinagem.

Se, desde o primeiro passo, que ellas dão n'este caminho, encontrassem

asvlo, protecção e conselhos nas religiosas dedicadas a tão caritativo cuidado,

outros, bem outros, seriam os resultados!. . .

Em ("-openhague, a legislação prohibe a prostituição, e castiga as infrac-

ções commettidas sobre este assumpto, como os chamados delicia cariii>i.

O código de Christiano v e algumas ordenações ulteriores conteem pena-

lidades contra estes delictos.

Estas disposições estiveram em vigor até hoje, embora a applicação das

penas tenha sollrido algumas modificações na legislação moderna.

No emlanto, como não é absolutamente possível, no estado actual, im-

pedir a prostituição, sem provocar desordens ainda mais graves, julgou-se ne-

cessário modificar em certo modo na pratica o rigor das leis, e por isso desde

longa data se toleram mulheres publicas em Copenhague e n'algumas grandes

capitães de província, como Helsingwr, ou Elsenor, Aalborg, etc.

O governo não só tolerou tacitamente a existência da prostituição, mas

até lhe deu indirectamente uma espécie de sancçáo, por uma ordenação real,

expedida em 9 de maio de 180'.), e em vigor desde então.

Este decreto ordenava ás mulheres publicas que n'aquelle tempo habitavam

os arrabaldes da capital, i|ue se apresentassem, quando estivessecn atacadas de

syphiiis, nas repartições da policia, no praso de quinze dias.

As que se apressassem a obedecer a esta ordem serião curadas de graça,

assegurando-se-lbe que os seus nomes ficariam secretos.
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Ainda assim a prostituição não é senão tolerada, e até inesino será pro-

hibida, quando as circumstanfias assim o exigirem, e por isso o governo evita

o mais possivel, tudo quanto contribua para imprimir á prostituição o caracter

de legalidade.

A vigilância das mullieres publicas em Copenhague faz parte das attribui-

ções de um dos funccionarios públicos, cuja repartição se encontra estabelecida

na casa da municipalidade.

Ha alli um registro gerai, em que se inscrevem todas as prostitutas com

indicação dos dias em que foram visitadas, ou das razões por que se eximiram

a essa visita.

Ha também nota d'aquellas a quem não se concedeu recorrer á prostitui-

ção como meio de subsistência.

O primeiro agente toma nota das mulheres que se apresentam á visita, c

recebe os certificados das que se fazem visitar em particular, informando-se

também das que faltaram no dia lixo, para que sejam visitadas mais tarde c

justifiquem a sua negligencia. N'uma palavra, este funccionario vigia, junto

dos três agentes subalternos, a conducta publica das mulheres inscriplas.

Os três agentes subalternos teem : — 1 .° (Jm registro de todas as mulhe-

res publicas matriculadas. N'uma columna d'este registro lia informições sobre

a vida anterior de cada uma d'ellas, mudança de domicilio e outras circums-

tancias que podem influir na sua posição, taes como, prisões, castigos solTridos,

mudança de vida, matrimonio, etc, etc. — 2." Um registro de observações, no

qual são annotadas todas as mulheres suspeitas de prostituição, sem que este-

jam inscriptas oíficialmente. — 3." Urh registro de todas as casas do bairro, em

que estão domiciliadas prostitutas.

Estes agentes exercem, além d'isso, no seu respectivo districto, uma vi-

gilância especial sobre quanto diz respeito ú prostituição, tiscalisam a mudança

do domicilio, e de accordo com o seu chefe, a conducta das prostitutas e dos

donos de casa.

Em Copenhague, não existem casas de prostituição propriamente ditas,

como nas outras grandes capitães.

N'alguns estabelecimentos, onde se servem bebidas, encontram-se na sala

de reunião as prostitutas que alli residem, mas ordinariamente estas mulheres

permanecem nos seus aposentos, e n'esse caso os visitantes não teem a menor

relação com o dono do estabelecimento.

As combinações e ajustes entre os donos de casa e as prostitutas estipu-

lani-se sem intervenção da policia, a não ser que, no decurso do tempo, não

venha a haver alguma questão entre as partes contractantes.

A maior parle das prostitutas alugam um quarto mobilado e estipulam o

aluguer, assim como o preço do sustento, por dia, de maneira que possam de

um para o outro momento mudar de domicilio.

O aluguer é ordinariamente muito avultado, de I a 'i tluílcrs jior dia,

segundo a catbegoria da casa, e segundo irelle vae ou não comprehendido o

aluguer.

Este preço excessivo occasiona dillerentes mudanças de domicilio, ou
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incstno fugas, no intuito de se sulilrahirem ao pagamento, o que causa grandes

prejuízos aos donos de casa.

A policia não se introraette n'estes pormenores, já por systema, já porque

a sua intervenção não daria grande remédio, attendendo á leviandade das pros-

titutas em se comprometterem a pagar preços elevados, para terem occupaçõcs

luxuosas.

Um grande numero de prostitutas compram também vestidos a preços fa-

bulosos, até a um escudo por dia, tomando-os de aluguer aos donos das casas,

ou a outras pessoas que se dedicam a este negocio.

Algumas mais sensatas e arranjadas teem fatos e até moveis próprios.

Wcstc caso, alugam um quarto por seis mezes, segundo o costume do paiz.

Nas ruas de primeira ordem, não se toleram prostitutas, senão excepcional-

mente, e islo quando teem domicilio particular.

As casas em que se Ibes permitte morar encontram-se geralmente e desde

tempo immcmorial em ruas remotas e solitárias. E raro que as prostitutas se

decidam a viver nos arrabaldes.

Em 1852, havia em Copenhague 68 pessoas auctorisadas a receber cada

uma de I a i prostitutas. Essas pessoas tinham em suas casas 139 raparigas.

5(5 prostitutas viviam em domicilio particular.

Para impedir a propagação da syphilis, tomaram-se, tanto em Copenha-

gue, como nas outras terras do reino, medidas extremamente severas. A exe-

cução d'estas medidas está confiada ao ministério da justiça, creado em 1848,

e do qual dependem todos os assumptos médicos e os da policia em geral.

Um coUegio real de sanidade publica está aggregado ao referido ministé-

rio, com attribuições puramente medicas.

Alim de impedir o mais possivcl a propagação da syphilis na cidade, os

militares atacados são obrigados a indicar a origem provável do mal, para que

immediatamente possa dar-se conhecimento á policia, e esta possa impedir as

prostitutas suspeitas de communicarem o seu mal aos outros.

No exercito e na armada, os soldados sem graduação, os músicos e os

otliciaes inferiores, quando atacados de syphilis, são enviados immediatamente

aos hospifaes militares. Em nenhum caso, podem fazcr-se curar nas casernas

ou quartéis.

O mesmo succede ás famílias que pertencem a estas duas calhegorías

militares. Na administração civil, no ministério da justiça, e no que diz respeito a

assumptos médicos propriamente ditos, o Collegio real de sanidade, cujas attri-

buições se extendem tamb?m aos militares, teem respectivamente a direcção

superior das medidas contra esta enfermidade em todo o reino.

Debaixo das ordens d'esta auctoridade superior, o cuidado de assumpto

em questão cabe aos presidentes dos díslrictos (amts) c depois d'estas á poli-

cia dos mesmos.

As auctoridades civis já anteriormente designadas são obrigadas a pro-

curar, o mais breve possivcl, dados sobre todos os casos de enfermidade sy-

philitica, c de tomarem e-r-u/pciu as medidas convenientes para a cura dos en-

fermos e cxtíncção do mal.

Historia da Prostituição. Tomo iv—Folha 7i
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Para conseguir o fim desejado, as auctoridadts estão no direito de empre-

gar, cm certos casos, a revista sanitária das habitações, e os decretos de I i

de março de 1778 e de 2 de jullio de 1790, auctorisam os presidentes dos dis-

trictos até a castigarem as pessoas que não houverem declarado a tempo a

enfermidade, a prisão a pão e agua, e outras penas similiiantes, depois da cura.

No emtanfo, actualmente estes castigos não podem ser inlligidos pelos

referidos magistrados, como auctoridades, senão em consequência de sentença

judicial.

Em consequência d'estas rigorosas medidas, não ha ponto algum do paiz,

se exceptuarmos a capital, onde a enfermidade venérea reine com intensidade.

Em certos districtos, como em Fulineu, em alguns de .íutlandia e de

Laaland, observaram-se desde tempos remotissimos, casos de enfermidades sy-

pliiliticas, epidemicas e de certo modo endémicas.

Hoje encontram-se ainda vestígios em certos districtos, mas os grandes

focos do mal podem considerar-se completamente extinctos.

Sob o ponto de vista da hygiene publica, as enfermidades que mais a

miúdo são o resultado do contacto e da vida em commum, e que ás vezes até

se propagam sem contacto sexual, são collocadas na mesma cathegoria da sy-

pliilis. Apesar d'isso, pelo decreto de IG de janeiro de I8'ii, as penas concer-

nentes á falta de declaração não devem ser iniligidas n'estes casos, senão quando

a sua existência tenha sido intencionalmente occulta.

Christiania, cidade marifima 'da Noruega e capital d"este reino, contem

uma população mivta, que se eleva á cifra de oO:000 liabitantcs.

O porto é o ponto de reunião de grande numero de navios mercantes, o

que faz com que a classe operaria c os marinheiros formem a grande maioria

da população.

Assim se explica o grande desenvolvimento que a prostituição tem to-

mado n'aquelia cidade. O governo, no emtanto, mostrou-se por isto mesmo muito

cuidadoso da hygiene, e estabeleceu rt-gulamentos especiaes para o exercício

da prostituição, a praga mais terrível de todos os grandes centros populosos.

Instituiu-se para este fim uma commissão, sob o nome de «Cominissão

instituída para obter á propagação do contacto syphilitico».

Ha repartições para a matricula e visita das prostilutas.

As pessoas suspeitas de se encontrarem aflecladas de syphilis, são egual-

mente visitadas e.r-o/ficio.

A vigilância da prostituição c regulamentada por leis policiacs, que se

tem reformado e completado succcssivamente.

As prostitutas são obrigadas á ob.«ervancia de um regulamento severo.

Todas as prostitutas (o/fi-utlifje lolererede /rwiitiminn-) devem inscrever-se

nos registros da repartição competente, c proverem-sc de um livrete que contem

o numero de ordem, o nome, appellido, edade e signaes da prostituta a quem é

entregue.

Esta é obrigada a mostrar o livrete cada vez que .se apresentar á visita,

ou na repartição de policia.
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E proliibicio em absoluto ás mulheres publicas o estabelecer a sua mo-

rada em certos sitios da cidade, ou nas cercanias dos estabelecimentos públi-

cos.

Além d'isso, teem obrigação, cada vez que mudam de domicilio, de dar

parte da sua mudança á policia sanitária.

Em caso de contravenção, o livrete, e por conseguinte a tolerância, são-

Ihes retiradas, e segundo as circumstancias, as culpadas são encerradas na

cadeia, ou punidas de outro qual(|uer modo em conformidade com a lei.

A Insirucrão para os médicos da repartição de saúde, datada de IO de

novembro de 1840, impõe a estes funccionarios numerosas obrigações.

Teem que visitar as prostitutas submettidas á vigilância de oito em oito

dias. Podem proceder a visitas extraordinárias, se assim o julgarem conveniente.

Terminada a visita, indicam á prostituta em que dia deve apresentar-se para

tornar a ser visitada. O medico entrega-llie grátis um certificado do seu estado

sanitário.

Toda a mulher encontrada infeccionada de enfermidade contagiosa, é en-

viada pela repartição de saúde á presença do Phijsicieii, medico da cidade, que

promove a sua admissão immediata no hospital.

E dever dos médicos da repartição de sanidade publica o informarem-se

por descobrir as pessoas atacadas de syphilis, ou suspeitas d'essa infecção.

Devem indicar essas pessoas á policia sanitária, para serem submettidas a trac-

tamcnto, se as circumstancias assim o exigirem. O medico visitador está en-

carregado de escrever a data da visita no livrete da prostituta, e n'um registro

aberto para esse fim. Este registro contem o numero de ordem dado á prosti-

tuta, o seu nome, edade, domicilio, o resultado da visita e o dia indicado para

a próxima inspecção.

A Siipliilisarão, que tantas polemicas e controvérsias suscitou no mundo

medico, e que foi repellida em Paris, quasi com indignação, tem sido muito

bem acceite em Christiania, onde é applicada em grande escala pelo doutor

Beeck, professor da faculdade de medicina. O sábio lente não emprega a syphi-

lisarão senão em doentes atacados de syphilis constitucional, e por conseguinte

não lança na economia um virus novo. Repelle vehcmentemente a syphilisarão

propbylatica, e só a defende como remédio, segundo elle preferível a todos os

outros meios therapeuticos. Este remédio, na sua opinião, traz comsigo a im-

munidade, e não tem o edeito do mercúrio nas gerações futuras.

Beeck approveila o pus de um canci'o primitivo, e innocula-o no braço,

ou no peito, segundo a indicação de Sperino, quando é preciso occultar as ci-

catrizes.

-: Podem consultar-se, para mais pormenores, os diversos trabalhos do re-

ferido professor, particularmente as suas obras sobre doenças de pelle, em col-

lahoração com o doutor Damelsen, ISoo.

Segundo os resultados obtidos por elle durante largos annos, eis as con-

clusões que estabelece.

1." A immanidade absoluta, depois de innoculações suiricientcmcnfe pro-

longadas.
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2.° A desapparição prompta das raanifesfações syphiliticas, que se pro-

duzem depois de principiada sijphilisa^ão, continuando-a regularmente.

3." A melhora evidente da saúde em geral, sob a influencia da Sjiphili-

sacão.

Bom entendido, nós não fazemos senão citar as conclusões do professor

Heeck, mas devemos dizer que tudo isto se escreve á luz do dia, n'uma cidade

importante, á visla de médicos illustrados, de discípulos instruídos, e sob um

governo bastante zeloso da saúde publica.

Tracta-se, pois, de uma questão importante, e que é digna da attenção

geral. Entre os casos citados pelo auctor, um dos mais curiosos é o que se re-

fere á cura de uma doente de 30 annos de edade, atacada de syphilis tuber-

culosa, tractada sem resultado algum por outros médicos, e radicalmente cu-

rada por 1:224 innoculações, feitas no espago de dois annos. D'eslas l:22iin-

noculações, 998 produziram cancros, e 22G não deram resultado algum.

A syphilisação estará destinada a prestar verdadeiros serviços sob o ponto

de vista therapeutico? Deverá ser preferida ao tractamento ordinário, ou deverá

rccorrer-se só a ella, quando a therapeutica se tornar impotente?

N'este ultimo sentido, o celebre Nelaton, n'uma das suas licções clinicas,

|)r(>iuinciava-se pela aífirmaliva.

Ouçamos ainda a este respeito o que dizia Jeannel em 187.'j:

«Se a syphilisação pôde ainda discutir-se como meio therapeutico, appli-

cavel a casos de syphilis terciária de excepcional gravidade, deve ser definiti-

vamente repellida e reprovada, como meio prophylatico.»

A cidade de Hamburgo, celebre entre as antigas cidades hanseaticas pe-

las suas riquezas e pela actividade dos seus mercadores, é pela sua população

uma das grandes cidades da Allemanha.

Pelo amplo desenvolvimento do génio commercial dos habitantes, é rival

de Paris, de Londres e de Liverpool, e sendo a mais importante das cidades

livres allemãs, é o verdadeiro typo dos costumes e das instituições municipacs,

tão características nas raças germânicas.

Todos os dias, um grande numero de navios, procedentes de todos os ex-

tremos do globo, ou partindo para todos os paizes, depositam n'aqueilc pode-

roso foco da actividade humana os elementos mais extranhos e caprichosos:

—

Viajantes de todas as gerarchias e de todas as fortunas e das mais diversas na-

cionalidades, ávidos das compensações que as suas economias forçadas podem

proporcionar-lhes, depois dos incommodos e privações de uma larga travessia,

vão alli entregar-se ao prazer e ás diversões.

Esta situação particular de Hamburgo, este caracter que em vão se pro-

curaria em qualquer outro ponto da Allemanha, foram em todos os tempos da

grande cidade a causa de ura extraordinário desenvolvimento da prostituição.

Documentos antiquíssimos refercm-se a este grau de corrupção da cidade

de Hamburgo. O Codujo municipal, no século xiii (1292) allude nos seus ar-

tigos 17, 18, 19 e 30, aos trajas das mulheres de má fama, e aos bairros que

liies eram destinados.
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Ainda que não apparece indicado o numero d'essas mulheres, circums-

tancias lia que nol-o apresentam como muito considerável.

Não poderemos dizer agora se as setecentas mullieres perdidas, de que

faliam os chronistas, por occasião do concilio geral, celebrado em Constança,

foram, como elles dizem, alojadas nas estrebarias, a expensas da cidade, mas

em compensação possuímos documentos históricos, onde se conteem as condi-

ções de um convénio celebrado entre o Conselho Municipal de Hamburgo e dois

arrematantes de certas tendas de mulheres, fundadas e alugadas pela munici-

palidade de Hamburgo.

Uma das condições do contracto dizia que por cada rapariga os arrema-

tantes receberiam uma certa taxa, que, na sua totalidade não produzia, de 1460

a 1547, mais que o a 9 talenls e 14 soldos ao anno, quer dizer, approxima-

damenle, 3/5>600 a 9;5;000 réis.

Em 1540, esta somma foi elevada a 73 talenls, e extraordinariamente,

em 'iotí2, a 5G9 talenls; n'este mesmo anno, nota-se, porem, um augmento

análogo nos demais impostos, o que se explica por uma necessidade urgente

do thesouro municipal.

As medidas do antigo código mantiverara-se até 1603, em que certo ri-

gor veio substituir a tolerância até então observada. As casas publicas foram

fechadas, e as prostitutas e os seus cúmplices «arrancados á vergonha e des-

terrados», accrescenia o paragrapho 170 do regulamento.

Para caracterisar o estado da prostituição, em princípios do século xix,

poremos á vista dos leitores alguns artigos do regulamento do anno de 1807,

devido ao pretor Abendroth, e que contem as piimeiras instrucçõcs sobre a

policia das casas e das mulheres publicas.

«Todo o individuo, diz o artigo primeiro, que der hospedagem a prosti-

tutas, é obrigado a entregar na perfeitura a lista das pessoas que vivem em
sua casa, com indicação da edade, naturalidade e data da entrada no estabele-

cimento.

«As raparigas, continua o regulamento, tem obrigação de indicar ao dono

da casa quaesquer symptomas da enfermidade venérea, que notarem, por mais

insignificantes que taes symptomas pareçam, e abster-se, desde esse momento,

de qualquer commercio com os homens, sob pena de severo castigo.

«Dado o caso que ura homem enfermo sollicitasse o commercio com uma
rapariga, e chegasse a vias de facto, para a obrigar, o dono ou dona da casa,

sob pena de severo castigo, é obrigado a prestar todo o auxilio ás suas pensio-

nistas.»

O resto das disposições são conformes ao estipulado em qualquer nação

para o regimen da prostituição tolerada.

Olferece algum interesse o saber de que pontos se recruta para Hamburgo

a prostituição.

Em 1846, estavam inscriptas em Hamburgo o12 raparigas, e n'este nu-

mero havia apenas 10! de Hamburgo.

Este pequeno numero explica-se porque nenhuma rapariga educada n'uma

casa de caridade de Hamburgo é admittida á matricula.
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Além d'isso, o contigente que as classes pobres, geralmente pouco vigiadas

quando saem dos estabelecimentos de educação, minislrariam á prostituição

publica, encontra-se sem duvida entre as victimas da prostituição clandestina,

a qual como é sabido, illude sempre todas as pesquizas.

Por outra parte, toda a filba de Hamburgo, que deseja ser inscripta, pre-

cisa de licença paterna, ao passo que as estrangeiras não. Finalmente, as indí-

genas teem mais recursos, e mais destreza do que as estrangeiras para exercerem

o seu ofTicio sem auctorisação da policia.

Holstein, a Prússia, e sobretudo Brunswick e o Hanover, onde as mu-

lliercs são de uma belleza proverbial, fornecem os três quintos da população

de prostitutas; emquanto que os outros paizes da Europa apenas fornecem I

quinto.

As causas, que ordinariamente induzem as raparigas a fazer-se inscrever,

são as mesmas que influem na perda das mulheres de todo os grandes centros

de população: — a necessidade de occorrer ao sustento próprio e das respectivas

famílias, tantas vezes faltas do pão quotidiano.

Em Hamburgo, como em todos os centros populosos, uma rapariga rarís-

simas vezes pôde occorrer ás suas necessidades. Uma semana de trabalho é

muito menos retribuída do que alguns minutos de condescendência . . .

As amigas, as astutas Celestinas, os instinctos da gulodice e do luxo,

auxiliam ellicazmenle a perda. A joven succumbe, e d'ahi a pouco tem de

seguir como único recurso a carreirji do vicio em que cegamente entrou.

Em Hamburgo, o observador encontra exactamente os mesmos germens

de corrupção, que se deploram em todas as grandes capitães.

As filhas illegitimas, as creadas, que na Allemanha substituem os rapa-

zes nas cervejarias, as aprendizas de cabelleireiras, e finalmente como em todas

as parles, as costureiras, as modistas, etc, subministram a maior parte das

prostitutas.

As mulheres publicas em Hamburgo não são geralmente bonitas, mas

.são robustas, e dotadas de formas voluptuosas.

As raparigas bonitas dos paizes visinhos não precisara de recorrer á ma-

tricula, para encontrarem um grande numero de adoradores.

As primeiras contrastam sigularmente com as prostitutas das outras ci-

dades da Allemanha, pela expressão de uma insolência brutal, de uma inlelli-

gencia limitadíssima, c pelos cabellos de uma rara belleza.

Não deve causar surpreza à primeira vista, que n'um paiz onde a legis-

lação corresponde às exigências modernas, n'um povo notável pelo seu génio

pratico, a administração publica tanto se demorasse em adoptar as medidas ne-

cessárias para altenuar o llagello da prostituição.

Só ha alguns annos a esta parte é que a Hollanda renunciou, sob esle

ponto de vista, á perigosa Iheoria da indillerença.

O governo decidiu-se finalmente a deixar aos municípios a faculdade de

prevenir por meio de regulamentos especiaes, as funestas consequências da

prostituição livre.



DA PROSTITUIRÃO 0'JI

A vigilância, independentcmenle dos serviços que presta á sociedade pu-

blica, contribuc para auxiliar os cxforços da caridade christã para destruir o

mal que descrevemos.

A pliilantropia particular secunda a vigilância da auctoridade para com-

bater a ignorância e a miséria, estes dois mananciaes principaes da immorali-

dade popular.

Do mesmo modo que em todas as nações protestantes, a iniciativa indi-

vidual e secular é de uma grande actividade em todas as obras caritativas da

Hollanda. Ao passo que procura restringir antecipadamente pelos benefícios do

trabalho e da instrucção o tributo pago á prostituição pelas classes laboriosas,

o zelo dos particulares consagra-se a arrancar da sua degradação as desventu-

radas victimas do vicio.

Entre as tentativas feitas com tão louvável tim e coroadas pelo cxito,

devemos mencionar o asylo chamado Steenbeck. Situado na vasta campina do

(uieldre, em todas as condições desejáveis de salubridade e de isolamento, esta

instituição tem dado os mais satisfatórios resultados.

Desde 1831, eslj asylo, estabtlecido sobre as mais racionacs bases, visto

que acolhe as arrependidas de qualquer culto, não bastava já ao fim a que se

destinava.

Foi preci.so alargal-o. Estes resultados são devidos a uma direcção tão se-

vera como benévola.

A directora do Steenbeck, a senhora l\ Voute, diaconisa, é uma dama

Ião dislincta pela sua piedade e tolerância, como pela sua posição social c il-

luslração.

A liberdade, o respeito pelas convicções religiosas, taes são os princípios

que a inspiram. Está longe do pensamento dos fundadores a menor ideia de

clausura. Muito pelo contrario, facilita-se sempre a sabida das pensionistas,

no caso em que ellas queiram abandonar o asylo antes de decorridos os dois

annos fixos para a sua permanência normal. E, mesmo n'este caso, as rapari-

gas recebem um auxilio pecuniário. Egual disposição existe no regulamento

anteriormente adoptado pelo abbade Coural de Montpellier, para a sua Solilude

de DIazarelh.

Apesar dos seus louváveis esforços, a communidadc catholica bollandeza

não poude ainda instituir conventos de arrependidas.

Parece á primeira vista que o llagello de que tractamos deve exercer

entre a população hollandeza estragos limitadíssimos.

Wum paiz onde o bom estar é geral, onde prevalece a vida de família,

a severidade dos costumes parece ser um obstáculo á propagação das desordens

do vicio.

A iniluencia de clima induz mais depressa á embriaguez do que á liber-

tinagem. Perdoem-noí a expressão, mas a olferla n'esta matéria parece dever

ser pouco considerável, por serem os pedidos menos abundantes do que n'outras

partes.

No emtanto, os hollandezes, não ousando comprometter a sua reputação

em relações, demasiado dilliceis de occultar com mulheres galantes, frequentam
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occullamente as casas de prosliluição. E isto que se dá nas classes inferiores,

pôde applicar-se também aos homens do povo.

Na Hollanda, o respeito do lar impera tanto no poitre como no rico.

É mister dizer-se: n'esse paiz a liypocrisia é uma liomenagera, que ricos

e pobres julgam dever prestar, no meio da sua dissolução, á virtude de suas

mulheres e de suas filhas.

As Kermesses, tão populares na Hollanda, offerecem á gente do campo

seducções perigosíssimas, que mancham às vezes a pureza patriarchal da sua

vida. Todo o mundo sabe que uma Kermesse é a um tempo um mercado e uma

festa, onde o camponez, ao vender os seus fruclos, vae gosar os prazeres da

cidade.

A auctoridade tolera então o estabelecimento de lojas de bebidas e de

písteilarias, que são ao mesmo tempo, casas de prostituição a baixo preço,

conslruidas de madeira para emquanfo durar a Kermesse.

As províncias manufactureiras de Over-Yssel, Nooral, Brabant, etc, mi-

nistram numerosas victimas á prostituição. Muitas das prostitutas eram ante-

riormente crcadas de servir.

Pia Haya, residência da corte, centro de uma sociedade elegante, encon-

tra-se um grande numero de concubinas e prostitutas de primeira ordem. Nos

portos de Amsterdam e Rotterdam, as prostitutas não tècm que temer a com-

petência das corlezãs da alta roda.

Haya, residência da corte e cidade de uma grande guarnição, é muito

mais que as cidades commerciaes do reino um centro de prazeres e de vicios

A população ociosa é alli muito considerável. Os costumes e os hábitos das

classes elevadas assimilham-se aos dos ricos habitantes das grandes capitães.

Não nos occuparemos de uma catbegoria de mulheres, que na Hollanda

só n'esta cidade se encontram. Mencionaremos tão somente a presença d'essas

raparigas, mais ou menos ricamente installadas, para recordarmos que em toda

a parte, até mesmo na puritana e burgueza Hollanda, a opulência ociosa tem

as mesmas consequências para a moralidade publica.

Oiianto á prostituição propriamente dita, daremos um extracto dos regu-

lamentos actualmente em vigor.

Por decreto de 12 de setembro de 1856, a auctoridade municipal rcgu-

larisou c tornou mais severa uma vigilância até então muito imperfeita.

Heproduzimos tão somente as novas disposições que derogam o anterior

estado de coisas. Os dados seguintes são-nos fornecidos pelo doutor Champ-

lleury van Vsselstein.

N'uma população de 7õ:00() almas, ha apenas a inscripção de 100 mu-

lheres publicas. Mas esta estatística é incompleta.

As enfermidades venéreas e as aftecçôes cutâneas são tratadas num hos-

pital especial.

O erudito medico, a quem devemos estes dados, diz:

«Ha onze annos que estou encarregado deste serviço, e vi augmenlar

conliiiuamcntc o numero dos syphiliticos. No primeiro anno, não passaram

de loO.
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«Só a uma vigilância incompleta pode a(tribiiir-se a pequenez d'esta ci-

fra, comparada com o numero de enfermos actualmente em Iraclamento.»

Os estabelecimentos de tolerância actualmente abertos são uns cincoenla.

Mas este numero augmenlára, graças á actividade de uma policia mais severa,

que submetta á sua vigilância a prostituição secreta.

Rotterdam é, sob o ponto de vista da prostituição submellida á lei com-

mum, modificada por algumas disposições locaes.

Esta cidade não tem guarnição, mas a sua população lluctuanle, mari-

nheiros, estrangeiros, camponczes, allrahidos pelos mercados, é considerável.

Wuma população de 96:7i9 habitantes, contam-se 302 prostitutas matricula-

das, divididas em três cathegorias.

O maior numero de casas publicas está agglomerado n'um bairro da ci-

dade, emquanto que as raparigas isoladas vivem em todos os bairros. A vigi-

lância sanitária e administrativa não data de mais de vinte annos. Antigamente

nenhuma lei obrigava as prostitutas ;'v visita. As enfermas syphiliticas eram

curadas no único hospital a esse tempo existente, mas em enfermarias sepa-

radas.

Desde a construcção de um novo hospital em 1837, consagrou-se o an-

tigo estabelecimento evclusivamente ás prostitutas atacadas de enfermidades

syphiliticas.

Este philantropico hospício continha setenta camas, vigiadas por um
medico especial.

Sob este curto e limitado ponto de vista da vigilância sanitária, divi-

dem-se as prostitutas de Rotterdam, em pensionistas, prostitutas de livrete e

clandestinas, e prostitutas estrangeiras.

Esta ullima designação cabe ás mulheres que, chegando a Rotterdam,

sollicilam a sua matricula voluntária. A vigilância das mulheres publicas está

confiada a um inspector, encarregado ao mesmo tempo da investigação da pros-

tituição clandestina.

Em Leyde e Harlem os regulamentos da prostituição são idênticos aos de

Rotterdam. Os de Harlem foram reformados em l83o. O numero de prostitu-

tas existente em Harlem, cidade de mais de 33:000 almas, não passa de 30(1)

segundo uma enumeração das raparigas que se apresentam expontaneamentc

a reclamar os soccorros da medicina, base precária que não dá muito boa idéa

da actividade empregada na execução das leis policiaes.

De resto, o numero de casos de syphilis é alli absolutamente desconhe-'

eido.

Em Utrecht, os regulamentos são muito deficientes, mas o conselho mu-
nicipal tracta de os reformar.

O tractamento dos syphiliticos faz-se nos hospitaes civis e militares. Ape-

sar d'isso, faltam de todo dados satisfatórios a respeito da prostituição n'aquella

cidade.

No emlanto, pode aflirmar-se em geral que a prostituição clandestina

excede a libertinagem declarada, que não conta mais de três ou quatro casas

publicas.

UlSTORIA DA PROSTIUnÇÃO. ToMO IT— FoLHA 75.
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O auginenlo da enfermidade venérea, verilicado na maior parte das ci-

dades liollandezas, ainda n'aquellas que se presam de ter rejíulamentos bem

redigidos e uma policia activa, prova que a origem do mal deve procurar-se

na prostituição clandestina.

Antes da união italiana, a prostituição, que em quasi todos as nações mo-

dernas é tolerada e regulamentada, não era reconhecida em nenhuma das lo-

calidades das províncias pontifícias.

É evidente que a prostituição não seria necessária n'uma sociedade de

perfeitos christãos, para os quaes a mortificação da carne constituiria uma lei ri-

gorosamente observada. Mas, desgraçadamente, esta cidade de Deus parece que

tem sempre de ser unicamente uma aspiração para a humanidade, débil c pec-

cadora.

Judá provocava Thamar nos desertos bíblicos; as filhas de Lotli embria-

gavam seu pae, e geravam Moab e Ammon; David e Salomão peccaram gra-

vemente; Babylonia e Ninive peccaram e foram Ímpias; a Grécia e Roma re-

colheram a herança asiática.... finalmente, em nossos dias, a prostituição,

sob outro nome, chegou a sentar-se no throno dos reis.

Em Roma, a prostituição continua por meio de uma cadeia não inter-

rompida de metamorphoses desde os primeiros tempos até á epocha actual.

Na Edade-Média os vícios mancharam infamemente a cidade eterna. Na

Renascença, épocha caracterisada por um mixto singular d'essa fé viva e ar-

dente, que produziu tantas idéas generosas e tantos heroes da virtude, com as

reminiscências do paganismo, restos do mundo antigo, que contribuíram para

poetisar os séculos, e dar-lhes um esplendor artístico, de que ainda hoje esta-

mos apaixonados. . . na Renascença, tornou a apparecer o reinado das corte-

zãs á moda antiga, das quaes Ninon de Lenclos foi o ultimo exemplo, perdido

nos tempos modernos.

Se exceptuarmos a grande e austera figura de Miguel Angelo, cada pin-

tor tinha a sua Fornarina.

Estas cortezãs recordavam, pela sua distincção e cultura intellectual, assim

como pela sua belleza, as Lais, as Aspasias, as Phrynés, e toda essa phalangc

de beldades que Lesbos sabia aperfeiçoar na arte de seduzir, e que espalhava

depois por toda a (Irecia, onde essas encantadoras conseguiram mais de uma
vez a honra de partilharem o leito legitimo dos heroes mais sublimes.

Em Roma, assim como na drecia, a superioridade d'essas mulheres era

tal, que o deslumbramento causado pelo seu mérito e pelas suas seducções

conseguia fazer esquecer a infâmia do seu oíTicio.

la-se a casa d'essas mulheres, como aos salões de um palácio. As espadas

dos nobres roçavam nos seus vestidos de velludo. Mas essas casas, centros de

prazer sensual para os que a frequentavam com esse fim, não eram para os

outros senão um salão central, onde se reuniam todas as notabilidades.

A fascinação causada pela belleza era tão grande, que os romanos sitia-

ram Viterbo, porque os habitantes d'csta cidade lhes haviam raptado Clalliana,
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a mais bella mulher do seu tempo, segundo as chronicas, e sendo vencidas,

pediram aos vencedores a graça de lhes mostrarem uma só vez por mez aquella

mulher do alto de uma torre!

Mais tarde, na Renascença, n'aquelles séculos heróicos e cavalheirescos,

dedicados ao culto do bello, como a nossa épocha ao realismo e á matéria, a

famosa cortezã romana Imperia, amante de Sadoiet, Beroaldo, Colocci, Campani,

etc, obteve as honras de um mansoleu na egreja de S. (Iregorio, o grande,

em frente da Magdalena, á qual também muito fora perdoado, porque muito

amara.

No epitapliio, que desapparcceu nas dillerentes restaurações do monu-

mento, observa-se o neologismo latino cortisana, substituído ao infame mere-

tri.r, que Juvenal não hesitou em imprimir na fronte de uma imperatriz ro-

mana. Esse epitaphio é o seguinte;

Imperia rorlisana romana, quiV lanin (liijna nomine rarce inler liomi-

iies forma- .tpecimpn dcdit: ci.rit annos xxvr. dies \ii ; oIjUi I'>II, die xv

augusli.

Esta cortezã, collocada defronte do altar, é sem duvida uma sancção,

uma deificação do vicio, para os que penetraram bem o espirito intimo d'aquella

épocha, e uma manifestação da indulgência do clero romano.

Em França, houve por algum tempo duvida se poderia celebrar-se o sa-

crifício da missa sobre as catacumbas que encerram os restos de Voltaire.

Na Itália, encontram-se a cada passo nas egrejas os túmulos de muitos

homens, que não empregaram de certo o seu génio ad majorem dei gloriam.

O génio é uma scentelha da divindade. A religião pode admirar essa

scentelha, sem deixar de condemnar o abuso que d'ella tenha feito na terra o

seu depositário, por assim dizer, o seu segundo dispensador.

Ha cem annos a esta pai te, as damas do grande mundo eram as que

desencadeavam com os seus galanteios as paixões da juventude e a libertina-

gem da edade avançada.

Õ presidente de Brosses, nas suas cartas, impregnadas de uma maliciosa

bonhomia, faz, assim como os escriptores contemporâneos, um singular retrato

do interior das casas fidalgas da cidade eterna.

Roma, e em geral toda a Itália, foram durante muito tempo a terra clás-

sica do Chichisbeismo, e os pintores de costumes d'aquella época, sobretudo nas

suas obras dramáticas, copiaram quadros do natural, demasiado numerosos,

para que se nos permitia duvidar da extensão d'esta espécie de prostituição.

O chichisbeismo é a prostituição domestica, sentada á cabeceira do leito

conjugal e tolerada pelo marido.

Hoje a immoralidade e a prostituição mudaram de local. O grande mundo
moralisou-se consideravelmente, e os chichisbeus, não são mais do que exce-

pções, que seguras de serem verberadas pela opinião publica, se occultam, em
vez de se mostrarem, como antigamente succedia.

Muitas famílias principaes quizeram dar o exemplo de rigidez de princí-

pios. O desenfreamenlo dos costumes desceu vários degraus na escala social.

Fermentou na escoria do povo ignorante e gangrenou a parte inferior da clas.se
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rnedia da sociedade, d'essa classe, que se chama abastada, mas a quem as ne-

cessidades ficticias e crescentes de um luxo desenfreado fazem por toda a parte,

e principalmente em Roma, tão necessitada em nossos dias.

Estas considera^jôes levam-nos naturalmente a expor o actual estado de

cousas, sob o ponto de vista que nos occupa.

A intolerância da prostituição produziu os seguintes resultados:

'\
."— Não podendo concentrar-se em certas casas, a prostituição propa-

gou-se nas famílias. Houve apenas uma mudança de logar, em detrimento da

moralidade.

2."—-A prostituição clandestina, a única que existe em Roma, produziu

todos os males que produz nas outras partes:

As casas de entrevistas, a seducção nos domicilios, a extensão ea inten-

sidade da syphilis.

Em Roma, nunca existiram regulamentos que dirigissem a prostituição.

Indubitavelmente, não tinham rasão de existir, mas o que c para censurar é

que nunca se adoptassem medidas repressivas.

Ha em Roma cinco formas de prostituição clandestina: as vagabundas,

as casas de entrevistas, o lupanar mixto, a mulher galante e a prostituição nas

familias.

Tractaremos resumidamente de algumas d'estas espécies.

O lupanar mixto é uma espécie de lupanar e de casa de passe. As mu-

lheres não vivem nem dormem alli, mas ha sempre a certeza de as enconlrar

muitas horas de dia e de noite. As donas das casas mudam muitas vezes de si-

tio para poderem escapar á vigilância da auctoridade.

iNão ó numerosa a população d'estas casas: cinco ou seis mulheres, (]uando

muito, esperam alli os freguezes habituaes. São quasi todas solteiras, no em-

tanto algumas casadas alli vão também entregar-se ao vicio, ao contrario do

que succede em França, onde o matrimonio c, geralmente faltando, um pode-

roso meio de moralisação do povo.

Em Roma, o grande numero de celibatários produzidos pela existência das

ordens religiosas, causa também muitos celibatos forçados no sexo feminino.

Tor outro lado, n'um paiz sem industria e sem agricultura, o matrimo-

nio, longe de crear recursos, pela communidade do trabalho, augmenta a miúdo

a miséria, pela necessidade de educar os hlhos c de sustentar uma certa appa-

rencia, o que é para os romanos a suprema preoccupação.

Por isso, as solteiras, a cada momento preoccupadas com o fim para ci-

las tão dilficil do casamento, empregam todos os meios imagináveis para o con-

seguirem.

Começam a deixar-se fazer a corte, /are 1'amore, desde a adolescência,

e continuam assim durante seis ou oito annos, esperando (|ue chegue a edade.

Aão lhes parece longa a constância, comtanto que entrcvejam a solução dese-

jada. Um comportamento irreprehensivel c um dos meios que empregam ; mas

uma vez casadas, muda completamente a scena. Acaba a reserva, apenas

arranjado editor responsável, dão-se livremente á satisfacção dos seus desejos li-

bidinosos.
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Outra causa fatal, e que por toda a parte exerce a sua funesta influencia

na moralidade, é a miséria.

Os lupanares mixtos funccionam portanto nas trevas, e as prostitutas que

os povoam, não estão submetfidas a nenhuma visila sanitária. A policia, sabe-

dora muitas vezes da sua existência, deixa-os subsistir em algumas circums-

lancias, quando o bairro não se queixa de tão immunda visinhança, e quando

nenhum escândalo occorre, para o qual a repressão seja necessária.

A existência, porlanto, de taes casas acha-se muitas vezes sujeita ao ca-

pricho dos mais Ínfimos agentes de policia, cujo silencio c quasi sempre pago

com uma complacência, emquanto que uma recusa excita logo os seus rigores.

Como dissemos, uma denuncia da visinhança pode também chamar a

attenção da alia policia, que não está sujeita ás pequenas tentações dos seus

empregados subalternos. De resto, estes estabelecimento acham-se muito longe

de apresentar as escandalosas orgias dos seus congéneres das ruas mais afama-

das das grandes cidades de França, Allemanha e Inglaterra.

Nunca se encontram nas proximidades d'essas casas os grupos de ébrios

de álcool e de lascívia, que n'estas nações parecem prolongar na rua as obsce-

nidades do lupanar.

O italiano e o hespanhol teem uma certa dignidade até nos seus praze-

res sensuaes, e as prostitutas d'esfas duas nações, limitando em regra geral

as suas complacências ao simples acto da copula, parecem noviças, comparati-

vamente com as francezas, cuja arte especial sabe inventar tão immundos arti-

fícios.

Esta grande diversidade dos costumes das prostitutas leva-nos á conclu-

são de que a prostituição implica uma degradação moral, muito dillerente entre

os vários povos do mundo, de modo que n'uns parece uma nódoa eterna,

emquanto que n'outras chega algumas vezes a obter a indulgência, a compaixão

e o perdão.

Sob a designação de mulheres galantes, ha três classes de mulheres que

negoceiam com os seus encantos, e que estão comprehendid&s na perigosa

cathegoria da prostituição clandestina.

Umas são amantes dos estrangeiros e dos indígenas, passam de mão em
mão, e vão deixando a syphilis de leito em leito.

Outras são exactamente como as prostitutas pensionistas dos outros paizes,

menos a matricula e a visita sanitária. Recebem o primeiro que se apresenta,

mediante um preço previamente estipulado.

Existe, porém, outra classe muito numerosa de isoladas, cujo comniercio

lem em Roma maneiras e formas especiaes.

(íada uma tem a sua dientella, os seus freguezes, que geralmente per-

tencem á mesma classe da sociedade. Estas mulheres fecham a porta de sua

casa ao que não gosar direitos legitimes de entrada, ou não tiver sido apre-

sentado.

Uma tal reslricção na sua clicntella é uma medida de segurança pessoal,

assim como um meio de illudir a indiscrição e escapar ás perseguições da po-

licia.
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Todas as classes de prostituição clandestina contribuem para a extincção

da syphilis e para a sua propagação.

E se esta doença ncão está alli mais vulgarisada do que em França, ape-

sar das circumsíancias aggravantes, será mister attribuir o facto a uma dupla

causa—á moderação dos romanos, e ao menor numero de mulheres galantes.

A prostituição nas famílias é uma das mais deploráveis consequências da

intolerância das casas publicas.

Um dos maiores santos, um dos roais bellos talentos, de que se honra

a Egreja, Santo Agostinho, que, como é sabido, havia praticado o vicio antes

de praticar a virtude, faz explicitamente a seguinte declaração, como verda-

deiro conhecedor do coração humano e das necessidades sociaes :
— Aufer me-

retrices de rebus humanis, el íurbaveris omnia lihidinibus :—Tira da socie-

dade humana as prostitutas, e terás tudo perturbado pela luxuria.

Parent-Duchatelet diz com philosophia que a prostituição, as cloacas e

os canos de esgoto são indispensáveis em todas as agglomerações humanas,

phrase, que já temos citado em vários logares d'esta obra.

Os moralistas mais severos concordam geralmente que a prostituição im-

pede males maiores, concentrando a dissolução em pontos restrictos, e impe-

dindo a sua diffusão no seio das famílias.

Como consequência d'estas leis fataes, em Roma a prostituição apparecc

por toda a parte, entra infelizmente no seio das famílias, á vista dos próprios

pães, como um officio, ou profissão, e ás vezes a própria mãe introduz os vi-

sitantes no quarto de sua filha... Mais ainda, a irmã mais nova, esperando

que chegue a sua vez, leva os visitantes á irmã mais velha, e o irmão allumia,

para elles subirem ou descerem a escada!. . .

Estas torpezas e degradações encontram-se também em Nápoles, onde a

prostituição é tolerada.

As mulheres das classes pobres entregam-se muitas vezes ao vicio da

prostituição, e chegam mesmo a frequentar as casas de entrevistas.

Ha, além d'isso. Celestinas que tractam de seduzir as mulheres que lhe

são indicadas.

As causas de desmoralisação d'esta classe devem attribuir-se menos, a

nosso vèr, a instinctos libidinosos, do que á necessidade e á miséria, embora

esta penúria não provenha de uma indigência absoluta, mas sim das necessi-

dades íicticias, que a paixão do luxo exterior e dos ouropéis, tão viva nos po-

vos meridionaes, creou entre os pequenos negociantes, entre a nobreza sem

meios de fortuna e os empregados, que querendo sustentar o que elles chamam
a sua posição, se vêem obrigados a despczas, superiores aos meios de que a

familia pôde honradamente dispor.

O carro, puxado a dois cavallos, é uma imperiosa necessidade para as

romanas, e a sua dignidade nem sequer lhes permitte habituarem-se ao carro

puxado a um só cavallo, que os francezes designam com o nome significativo

de demi-fortune.

Os milanezes pintam com o seguinte provérbio essa paixão da carroagem,

que tantas vezes .só pôde satisfazcr-.se á custa da economia ile um ou dois pra-
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tos: ÍAv romanos puxam as suas carroagens com os inlestiaos,— provérbio a

que podia accrescentar-se que as romanas puxam as carroagens com a sua

honra.

Estas muliíeres que d'este modo se prostituem por um vestido, ou por

uma carroça são segundo dizem muitas vezes evcellentes mães de família, e

alguns iiomens que conhecem profundamente os costumes romanos asseguram

que a venda dos seus encantos não destroe n'cllas um grande carinlio c até

mesmo amor a seus maridos.

Se assim fosse, a prostituição d'esta espécie teria muito menos degrada-

ção moral que a dos outros paizes.

A prostituição e a moralidade teem de julgar-se nas suas relações com os

costumes do paiz, c não seguir para critério o que se passa n'outro paiz (jual-

qucr.

As damas da antiga Roma, como é sabido usavam pliallos de ouro nos

seus coitares, e esta imagem, hoje obscena para nós, era para ellas apenas um
amuleto protector. Ainda hoje na Roma moderna, duas enormes pontas de boi,

symbolo de ridículo nos nossos costumes, são collocadas sobre o leito conjugal,

como um talisman destinado a aftasfar os funestos elTeitos do mau olhado, da

jellatiira.

No povo, a verdadeira miséria, e quem o acreditaria? ás vezes um pouco

também da paixão da carroagem para passeiar aos domingos no Corso, produ-

zem a prostituição.

Algumas das castas da população romana, os transteverinos, por exemplo,

escaparam ao contagio. JNo Transtevere, os costumes são decentes. Não ha sc-

dueções. Apparecc ás vezes de madrugada na rua algum cadáver crivado a

punhaladas, quando um estrangeiro temerário leve a funesta lembrança de ir

dar caça ás raparigas n'aquelles sitios perigosos.

O bairro dos Montes não c mais seguro. A plebe mais corrompida é a

que tem mais contacto com os estrangeiros, e essa raça bastarda e mestiça

que contrasta com o antigo puro sangue romano.

Entre as miseráveis famílias do povo, a necessidade imperiosa espicaça

ás vezes a virtude.

É tão duro trabalhar na pátria clássica do dolce far nienie ! K tão dilli-

cil encontrar trabalho n'um paiz sem actividade, sem industria, sem agricul-

tura. A esposa trabalhará, pois, e comprehende-se bem de que modo...

A mocidade romana, a velhice dissoluta e os viajantes serão os seus fre-

guezcs, e a dama, com os lábios ainda quentes dos beijos adúlteros, será rece-

bida na alcova conjugal, se no lim da semana levar para casa uma quantia ra-

zoável.

Tal c o convénio vergonhoso, repugnante e vil, que tentas vezes se es-

tipula entre marido e mulher.

Como complemento d'esta pintura dos costumes romanos, indicaremos

cm duas palavras uma causa que contribuo para dar um matiz especial á mo-
ralidade publica em Roma.

Referimo-nos á prelatura dos filhos segundos das casas ricas, c ao nu-



600 niSTORTA

mero proporcionalmonte mais elevado que em outros pontos, dos estabeleci-

mentos consagrados ao celibato.

N'uni paiz falto de exportação, em que não ha o amor do trabalho, as

ordens monásticas são desgraçadamente ás vezes uma carreira imposta pela

necessidade, ou uma vida propicia ao repouso, mais do que um objecto de li-

vre escolha, ou a resultante de uma vocação sincera.

Mas os inconvenientes de um tal estado de coisas manteem-se ainda as-

sim dentro de certos limites, e não attingem as proporções que uma exaggera-

ção hostil pretende attribuir-lhes. O estado moral da sociedade romana é sem

duvida deplorável, e nós não pretendemos occultar-lhe as consequências. Mas

valerá muito mais o do nosso paiz, por exemplo?

Turim, a capital do Piemonte, é uma das cidades mais importantes da

Itália, e de ha alguns annos a esta parte adquiriu uma notável actividade,

(lircumstancias particulares chamaram a este grande centro de população um
considerável numero de estrangeiros, população lluctuante de muita importân-

cia a accrescertar á população ordinária, que é de uns 150:000 habitantes.

As causas e os effeitos da prostituição são com pequena dillerença idên-

ticos em todas as capitães importantes.

E' inútil, portanto, accrescentar novas considerações a este respeito.

Ainda ha poucos annos, a vigilância da prostituição no Piemonte era bas-

tante imperfeita, e por conseguinte a propagação da syphilis tornava-se espan-

tosa. O ministro Ratazzi, querendo organisar melhor este estado de cousas,

pediu ao doutor Sperino, tão conhecido no mnndo medico pelos seus trabalhos

sobre a syphilis e sobre a syphilisação ura projecto para esta parte importante

da hygiene publica, e segundo as indicações de medico illuslre a quem nos

referimos, redigiram-se as Ins/rurções sobre a Proslituirão, promulgadas em

20 de julho de 183.5.

As prostitutas, ou mulheres submel tidas á visita, clevavam-se antes de

IS-)0, a 180 approximadamente, em Turim. Mas desde que se estabeleceu uma
vigilância activa, a media elevou-se a 7.30.

Estes algarismos comparados demonstram quão descurado se encontrava

este ramo da organisação da policia sanitária, e quão necessárias e ellicazcs

são as medidas indicadas pelo doutor Sperino. A melhor prova, porém, foi a

diminuição notável das enfermidades syphililicas na guarnição.

Ouando a vigilância da prostituição é mal feita, os desastrosos eílcilos

(festa negligencia podem escapar á attenção do governo. Mas o registo de en-

trada dos hospitaes militares é um meio de comprovação fácil e sempre con-

cludente.

Desde muito tempo existe um hospital especial, destinado ao tractamento

das alíecções syphililicas, tlesignado cm italiano peio nome de Si/ilicomn.

As mulheres infeccionadas são alli admittidas c tractadas gratuitamente,

c admittem-se lambem as prostitutas enviadas da província.

As ca.sadas que não sejam prostitutas c as amas de leite são do mesmo
recebidas c tractadas á parte.
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O numero de admissões anniiaes, que era em media de SOO a 1:000,

elevou-se a l:6tíl- no anno de ISíUi.

Nos Eslados-Unidos, a pros(itui(,'ão ollereee quasi que os mesmos cara-

cteres que em Inglaterra, e a sua legislação, no que diz respeito ás prostitu-

tas, não diíTere do que era nVsfc ultimo paiz antes da promulgação das medi-

das repressivas, de que temos fallado.

Segundo o relatório do funecionario Singer, em l8oS, havia em New-
York 0:000 prostitutas conhecidas da policia.

D'este numero, liâScS, ou 206 por 1:000, eram de origem estrangeira;

•iOO por 1:000 estavam infeccionadas de syphilis ou de gonorrheias.

Todos os relatórios médicos e administrativos eram conformes em allir-

niar que as enfermidades venéreas eram muito frequentes nos hospitaes.

O regulamento de certos estabelecimentos philantropicos, ainda comba-

lidos d'cssa retrograda preoccupação que quer que as enfermidades venéreas

sejam o justo castigo da incontinência, prohibc a admissão dos sypbiliticos.

No emtanto, a faculdade de medicina annulla o dito reguLimenlo, favorecendo

a entrada d'estes doentes, embora estejam atacados de uma adecção bastante

ligeira, e uma vez entrados, são tractados até completo restabelecimento.

Na épocha de que se falia, o numero de doentes de vencreo admittidos

nos diversos hospitaes, elevava-se a 14:770, mas a terça parte d'este numero

não estavam registrados como syphilitieos.

De então para cá, o estado de cousas não mudou consideravelmente.

A intensidade da infecção publica era provada também pelo facto de,

apesar da desenfreada concorrência dos empíricos, as enfermidades venéreas

contribuírem mais que outras quaesquer para os lucros da classe medica. In-

dicavam-se também como prova da referida calamidade a multiplicidade dos

cartazes pregados nas esquinas, dos annuncios publicados nos periódicos, e

dos avisos distribuídos profusamente por toda a parte . . . finalmente, o prodi-

gioso consummo de remédios secretos e de especificos anti-venereos.

Singer, citado por Vintras, resumia assim o seu importante relatório.

«Urge sobremaneira esforçarmo-nos por destruir este flagello, submet-

tcndo a prostituição ás attribuições de uma repartição medica da administra-

ção policial. E certo ser impossível a sua destruição, que nunca se obteve em
paiz algum, mas a sua repressão e restricção foram por vezes tentadas, e

tem produzido excellentes resultados.»

De resto, os Estados-Unidos da America começam também a compreben-

der os perigos da prostituição livre no estado sanitário da população.

Barnes e Wordward indicaram em 186-") os bons resultados obtidos com

os regulamentos da prostituição nas guarniçr)es de Nashville e de Mempbis.

Em Rumstead (New-Vork) noia-sc entre os médicos uma pronunciada

tendência para adoptar medidas sanitárias análogas ás da Europa.

É de crer, portanto, que os Estados-Unidos não tardarão a imitar a

riran-Hrelanha, na via de prophylaxia das enfermidades venéreas, propagadas

pela prostituição.

UlSTOHlA DA PROSTITUipÃO. ToMO IT— FOLHA 71)



602 HISTORIA

Em Hespanha, a prostituiç^ão, prohibida no tempo dos visigodos, loierada

na Edade-Media, organisada e regulamentada na segunda metade do século

XV, e frequentemente reprimida depois d'isto por leis, que não chegaram a

pór-se em pratica, a prostituição sotlreu n'este paiz varias vicessitudes, antes

de chegar ao estado de desordem e abandono em que hoje se encontra.

Nada mais curioso nem ao mesmo tempo tão útil para o conhecimento

dos costumes da sociedade hespanhola, como o estudo critico d'essas alterna-

tivas de rigor e de tolerância, de previsão e de incúria. Valeria a pena de fa-

zer a historia de todas estas vicessitudes, mas não nol-o consente o espaç.-o de

que dispomos. Queremos apresentar apenas um quadro substancioso, embora

limitado, da prostituição nos diversos povos.

Não transcreveremos aqui os regulamentos da prostituição dos tempos

remotos. Limitar-nos-hemos aos últimos annos.

Um notável hygienista hespanliol, D. Pedro Filippe Monlau, dizia em

1 847

:

«Hoje a utilidade das casas publicas auclorisadas c talvez problemática,

mas esperamos que a solução legal será negativa.

«Se as casas publicas de prostituição existissem ainda hoje em Hespa-

nha, talvez não fosse necessário supprimil-as, e deveríamos contentar-nos

com a sua reforma, segundo as indicações de Cabarrus, conformando-nos com

os progressos da épocha.

«Supprimidas, porem, estas cousas ha dois séculos, c attendendo ao que

se passa nas capitães extrangeiras que as teem, seria absurdo retrogradar para

a Edade-Media, e separar-nos indefinidamente da observância dos preceitos da

arte e da moral.»

Não queremos discutir o valor d'esta maneira de ver, que não se nos

alligura dos nossos tempos, e abster-nos-hemos de seguir o auctor no desen-

volvimento da sua ideia favorita.

Não examinaremos tambsm as conclusões do doutor D. Ramon Lopes

Mateo, citadas complacentemente pelo mesmo escriptor. Contenlamo-nos com

as transcrever. «Quereis que o mal venéreo diminua entre nós? Diminui o

numero de mulheres publicas. Quereis diminuir o numero de mulheres publi-

cas? Diminui as causas positivas e negativas, que as determinam a sel-o.. .»

A melhor resposta que se podia dar a estes reformadores seria expor o

estado da prostituição em Hespanha, antes de 1866, épocha de que data o re-

gulamento actualmente vigente.

O leitor verá perfeitamente se as casas publicas foram felizmente suppri-

midas.

Antes de indicar as reformas sociaes, ó preciso estudar os factos, accci-

tal-os tacs quacs são, c não adoptar contra as regras do bom senso e da phi-

losophia positiva, as especulações transcendentes, que Santo Agostinho trans-

portou sensatamente para o mundo ideal da ('idade de Deus.

A prostituição, ([uasi desconhecida nas pequenas localidades, llorescia nas
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grandes cidades, nos portos de mar, e nas praças fortes, onde existe uma con-

siderável guarnição.

Não se exercia em casas publicas auctorisadas legalmente, mas era de

facto tolerada, e não estando submettida a nenbunia espécie de vigilância,

praticava-se, sem matricula, sem submissão, na mais ampla e desaforada liber-

dade. A policia dos costumes, antigamente tão bem organisada, não existia ha

mais de dois séculos. A lei esquecera de todo em todo o seu dever, e por isso,

a corrupção entregue a si própria, aproveitava-se d'esta liberdade para engran-

decer o seu dominio.

Nem a administração nem a policia se lembravam de similbanle cousa.

Não havia Filippe iv prohibido a prostituição publica? De que serviam, pois,

os regulamentos, os estatutos e as medidas que reclamavam imperiosamente a

moral e a hygiene?

E.squecera-se de todo o principio fundamental da politica e da legislação

romana, estabelecendo o principio de que a salvação do povo fosse a suprema

lei: Salus populi suprema ler esto. O grande principio era n'esse tempo con-

quistar o poder, manter-se n'elle por todos os meios possíveis, e enriquecer o

mais depressa possível.

O povo era ignorante e dócil para com os que viviam da sua ignorância

e o sustentavam na sua miséria, e por isso os governantes abstinham-se muito

de corrigir esses defeitos. O mal vinha de cima, mas o paciente era o rebanho.

Escasseiam-nos os documentos a este respeito. O que sabemos com cer-

teza é que o numero de indivíduos accusados de altentados contra o pudor em

1843 elevava-se a 162.

Imagine o leitor, em vista d'esta cifra, o numero real dos culpados, que

não tiveram de dar contas á justiça. Quanto á prostituição publica, nenhum

documento justificativo nos permitte apresentar factos sobre que possamos dis-

correr. Nem o próprio Código penal nos ministra um artigo, que possa illumi-

nar-nos e servir-nos de guia.

Comprehende-se á vista d'isto a impossibilidade em que nos encontramos

de traçar um quadro geral, exacto e completo, do estado da prostituição em

Hespanha.

A prostituição em Madrid, ao tempo em que se tomaram a este respeito

algumas notas, permittir-nos-ha comprehender, ou quando menos deixar-nos-

ha adivinhar o que era nas outras capitães importantes da Península.

O recenseamento, feito em 1853, calculava em 270:000 habitantes a po-

população de Madrid. Esta cifra comprehendia a população íluctuante e os es-

trangeiros, cujo numero era bastante crescido.

A prostituição exercia-se em grande escala, tanto mais facilmente que a

vigilância directa ou immediata da policia sobre as mullieres que traficavam

com o seu corpo, era nulla, ou quasi nulla.

Toda a mulher solteira ou casada, que queria prostiluir-se por dinheiro,

podia fazel-o livremente, sem ter que dar contas da sua conducla á auolori-

dade. Podia dispor do seu corpo, sem condições nem formalidades previas.

A eslalislica era, como vêem, impossível.
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Por isso, em Madrid, havia dois séculos e meio, as mulheres publicas

não eram registradas n'um livro de matricula, nem a auctoridade civil as man-

dava submetter periodicamente á inspecção de um medico designado para esse

fim.

Tmagine-se, se c possível, o numero de mulheres infeccionadas, que de-

viam existir em Madrid.

As notas manuscriptas a que já nos referimos, calculam em 1:000 o

numero das mulheres que em 18^6 se entregavam ostensivamente á prosti-

tuição, mas isto não passa de um minimutn approximado.

Duzentas d'estas prostitutas viviam em concubinato, e formavam a classe

das amancebadas.

Parece-nos este numero demasiado reduzido, e por este motivo.

.4s relações entre os dois sexos são muito fáceis na sociedade hespanhola

em geral, e em Madrid especialmente são demasiado livres. 4ccrescente-se

que os progressos da miséria nas classes medias, devidas em parte á ruina das

fortunas particulares nas guerras civis, augmentavam todos os dias, pela re-

novação dos empregados, tão frequentes n'aquelle malfadado paiz, onde as

mudanças politicas se succedem rapidamente, e onde todos os partidos sobem

successivamente ao poder.

Estes transtornos periódicos no pessoal das secretarias de estado elimi-

nam do orçamento um numero considerável de funccionarios, que se vcem

de repente sem emprego, e sem meios de subsistência. São os que os hespa-

niioes chamam cesantes.
"

Tal instabilidade nos princípios políticos e nas cousas do governo, é uma
causa de miséria tanto mais efficaz, quanto é certo i]ue fomenta e mantém a

empregomania, que é desde o principio do século actual uma das feições mais

características da nação hespanhola.

Além d'esfas causas, um sem numero de circumstancias, que o governo

conhece muito bem, mas contra as quaes nunca providenceia, arrastavam á

prostituição publica, ou á libertinagem clandestina, um grande numero de ra-

parigas e de mulheres miseráveis, que não encontravam no seio da familia,

nem na sua aldeia recursos necessários para occorrer ás primeiras necessida-

des da vida, e menos ainda aos caprichos da moda, tão poderosos naquella

nação como nas outras.

Os povos das proximidades de Madrid ministravam e ministram ainda

á capital um contingente considerável de raparigas seduzidas e abandonadas.

Estas infelizes, para fugirem á vergonha de uma primeira falta, caem nas de-

sordens da libertinagem e traficam com o seu corpo para ganharem a vida.

As mulheres amancebadas habitavam então e habitam hoje ainda em
casas particulares, sós ou com uma ereada, vivendo n'uma espécie de concu-

binato temporário e imperfeito.

Em rigor, estas mulheres não pertencem á classe das prostitutas pro-

priamente dietas, mas em geral, acabam tarde ou cedo por figurar n'essa ca-

thegoria.

As mulheres publicas, (|ue se prostituíam por dinheiro, e viviam dVste
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odicio, eram em numero de 600, se^íundo as notas a que nos temos referido.

Dedicavam-se como hoje ao exercício da prostilui^.'ão em casas de tole-

rância, regidas por matronas, que de humano só tinham a ligura, designadas

já no código de Allonso, o Sábio, pelo enérgico qualificativo de alcakuelas, pa-

lavra que ainda hoje se conserva sem sotTrer alteração alguma, e se- inflige

como slygma de vergonha ás vis crcafuras emprezarias da libertinagem.

Em regra, estas donas de casas eram e são prostitutas insignes, que ex-

ploram tanto mais as noviças, quanto é certo que sabem por experiência todos

os segredos do ofllcio e conhecem admiravelmente todos os seus recursos.

Estas matronas são por conseguinte de certa edade. N'outras épochas designa-

vam-nas no vocabulário popular com a verdadeira, mas rude, qualificação de

iilcaliueta y p . . . vieja . . .

Nas casas de prostituição, havia um numero de raparigas, variando de

quatro a dez. A dona da casa sustenta-as, veste-as, n'uma palavra, dá-lhes o

necessário para viver e sobretudo para vestuário.

As vezes, accrescenta a isto ainda uma certa quantia, que depende das

condições do contracto, e que varia necessariamente, segundo o producto, o

valor ou a voga da mercadoria.

Hoje o costume d'estas casas é o seguinte: A pensionista divide com a

dona da casa o producto da sua prostituição, e as raparigas, n'este caso, occorrem

á sua subsistência com a metade restante. l)'aqui resulta que sendo quasi

sempre escassos os lucros das pensionistas, estas se encontram á mercê das

suas exploradoras, que lhes alugam a peso de ouro os fatos e o mais que pre-

cisam, o que dá logar a esfas desgraçadas arranjaram dividas impossíveis de

solver. E, desgraçadas mulheres, para augmentarem as receitas da casa, vèem-se

obrigadas a acceder aos mais repugnantes caprichos dos freguezes, que frequen-

tam o estabelecimento, a fim de que certa parte da clientella não vá para ou-

tros lupanares de importação extrangeira dar pasto ás suas nefandas velleida-

des, entre as quaes nos últimos tempos, sobretudo, se conta a sodomia, e a

exigência de certas exhibições em grupos ao natural, que recordam pela sua

obscenidade o desenfreamento dos infames jogos de Flora na antiga Roma!

Celebranlur omnia lascívia! Para longe os vestidos! Meretrizes, despi-

vos e sujeitae-vos a todos os caprichos dos libertinos ! . .

.

A auctoridade resolveu finalmente intervir n'esta importantissima ques-

tão de moralidade, de sanidade publica, e em 185i-, o governador da provín-

cia de Madrid nomeou uma commissão composta de três médicos hygienistas,

encarregada de elaborar um projecto de regulamento a respeito da salubridade

publica e da visita sanitária.

Em abril de líSoo, os membros da commissão apresentaram o seu traba-

lho á dita auctoridade, e depois de um período de dez annos de negligencia,

de incúria e de falta de zelo, adoptou-se finalmente em 5 de novembro de 1865

o regulamento, ainda hoje em vigor, e que não dilTere do adoptado nos paizes

mais cultos da Europa.



606 HISTORIA

Anles de terminarmos este trabalho, julgamos a propósito transcrever as

seguintes considerações hvgienico-administrativas, devidas ao eminente me-

dico .1. Jeannel, de cuja obra fazemos largas transcripções, visto ella ter por

fim contribuir com a sua illustrada experiência, para a extincção, ou pelo me-

nos para a notável diminuição do cruel flagello que devasta a espécie humana:

— a syphilis.

Eis as palavras do illustre medico

:

«Preservativos:— Só para memoria faltaremos aqui da syphilisação, d'essa

espécie de vaccina, proposta como preservativo Infallivel da syphilis, por Diday.

«As experiências, feitas e defendidas notavelmente por Auzias Turenne,

foram objecto de uma importante discussão na Academia de Medicina de Paris,

que em sessão de 23 de agosto de 18.')2, condemnou solemnemente a syphili-

sação. A appellação levada ante o Congresso medico internacional, em agosto

de 1867, provocou uma brilhante confirmação do juizo académico.

«Pelo que respeita aos envoltórios, destinados a proteger physicamente o

membro viril contra a possibilidade do contagio, todos elles são contra a natureza,

porque oppõem obstáculos ao fim do acto genital, e o seu nome nem sequer fi-

gura na linguagem scientifica.

«Um breve do papa condemnou a invenção a que alludimos, sob um ponto

de vista difTerente do nosso, «porque oppõe obstáculos aos decretos da provi-

dencia, que quiz castigar as creaturas por onde haviam peccado.

«•Lavagens e injecções:— Os preservativos cbimicos não excitam a mesma

reprovação que os envolucros protectores, mas ainda assim causam certa repu-

gnância. As vantagens da locção alcalina, empregada em Bruxellas, segundo os

conselhos de Ratier, e os eITeifos da ajua hjiijienica, distribuída ás prostitutas

de Bordéus, não foram demonstradas por experiências positivas. No emtanto,

ainda que estes líquidos não tivessem nenhuma efficacia particular, deveriam

não obstante ser prescriptos sem descanço, porque com elles se ordenam, com

elles se multiplicam as lavagens, e as injecções, que por mais abundantes que

se façam nunca são demais.

«A formula do liquido hygienico empregado em Bruxellas é a seguinte:

« Lixivia de soda a 3-i° I parte

« Agua • . 20 »

«A objecção que se pôde fazer contra este medicamento é mudar de na-

tureza ao contacto do ar pela absorpção do acido carbónico. Além d'isso, des-

gasta o epilhelium, que protege as mucosas.

«A formula da agua bygienica, usada em Bordéus, é a seguinte:

«Alúmen crystallisado lo grammas

«Sulfato de protoxido de ferro I
»

«Sulfato de cobre I »

«Alcoolato aromático composto 0,6 >>

«Agua commum I litro.
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«O alcoolalo aromático composto consiste n'uma forte dissolução de óleos

essenciaes de limão, etc, em álcool de 81')".

«Esta agua hygienica, preparada em grande escala cm barricas, é ven-

dida ás prostitutas a preço de 10 cêntimos.

«O consumo elevou-sc durante os doze últimos annos, termo médio, a

uns 35 litros por mez.

«Este liquido coagula a albumina. Pouco carregado de saes de ferro, não

mancha a roupa, e o seu cheiro agradável faz com que possa sor empregado

como cosmético.

«Além d'isso, a sua còr verd<^, o sabor metallico e o cheiro aromático

impedem que se possa confundir com a agua e que se beba por inadvertência.

«Indicaremos também o acido phenico, agente que no dizer de Chcvreul,

ao confirmar as experiências de I.cmaire, c capaz de neulralisar certo numero

de venenos e de virus, especialmente o virus vaccinico. No emtanto, até agora

nenhum facto justificou esta applicação ao virus syphilitico.

«A solução alcoólica de acido phenico perfumado de Lcbon (álcool de Ho"

100 partes; acido phenico 1; essência de limão ;í) poderia emprcgar-sc,

mas seria preciso diluil-a em S ou 10 vezes o seu volume de agua commum.

«O preservativo de Rodet, de Lyon, é o seguinte

:

Agua destillada 32 grammas

Pcrchlorcto de ferro ,

Acido chlorydico. . .

|

partes cguaes í »

Acido citrico )

«Este preservativo c dotado de uma acção muito contraria aos líquidos

virulentos.

«As experiências, por mim feitas, diz o citado Rodei (V. IJes mesures

dlujgiene publique contre la propagation du virus syphilitique), para determi-

nar o limite do tempo, durante o qual se pôde obter a preservação dos pontos

innoculados, demonstraram-me que este limite se encontra entre oito e doze

horas depois da innoculação do virus, e que decorrido esse limite, a preservação

é incerta e incompleta.

«Não pretendemos impugnar a ellicacia d'esta solução; mas diremos que

ollerecendo uma certa causlicidade, não é lá muito própria para estar á dis-

posição das prostitutas ou do publico. Estes inconvenientes restringirão sempre

o seu uso, admittindo mesmo que os factos ennunciados pelo seu auctor sejam

confirmados por outras experiências.

«Além d'isso, o medico tem sempre á sua disposição um cáustico, não

menos seguro e commodo, o lápis de azotato de prata, que pôde applicar a

certas escoriações ou arranhaduras, que se lhe afligurem suspeitas.

«Na verdade, não sabemos desde ([ue periodo de tempo poderá conside-

rar-se como etlicaz ou inútil a cauterisação de uma ulcera, de innoculação sus-

peita de syphilitica.

«Warbe propõe o alvitre de se fazerem immediatamenle depois do coito
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locções com uma soluç,'ão de bi-cliloreto de mercúrio, addicionada de um pouco

de la'idano, de acetato de ammoniaco e de álcool. Não ha duvida que esta so-

lução deve decompor os líquidos animaes, do mesmo modo que a solução de

alúmen, ferro e cobre, adoptada em Bordéus, mas tem o inconveniente de ser

muito venenosa.

«Ricard e Bicliet aconselham a uncção dos órgãos com um corpo grosso

no acto do coito.

«Em resumo, os preservativos são de um valor medíocre, e é impossí-

vel contar com elles para chegar a restringir a infecção venérea no conjuncto

da população. O seu uso não conseguiria generalisar-se e a sua eflicacia c pro-

vável. Opinamos como Ricard sobre este thema tão debatido:

«Devem fazer-se cuidadosamente locções sobre todas as partes accessi-

vcis, c injecções nas mais profundamente collocadas. . . Em geral, se as mu-

lheres fossem mais limpas, as ^enfermidades venéreas, no seu conjuncto seriam

menos communs.»

«darin é do mesmo parecer.

«Em resumo, diz elle, apesar de todos os ensaios intentados para preca-

ver-se a si próprio e aos seus contra os perigos a que com tanta leviandade se

expõe, o libertino não em mais segura prophylaKÍa anti-venerea do que o exame

sanitário prévio e os cuidados consecutivos de limpeza prescriptos pela mais

vulgar prudência.»

«Cullerier diz :

«Estas duas experiências provam superabundantemente que o contagio

venéreo por intermédio da vagina, que até hoje só se considerava como possí-

vel, é de hoje em diante um facto adquirido pela sciencia, e o que só era uma
prababilidade, passa ao estado de certeza. . . Não preciso fazer observar em que

elevado grau estas experiências indicam a utilidade dos meios prophylaticos da

syphilis, e para mim estes meios reduzem-se a um só verdadeiramente ellicaz:

as locções reiteradas de agua, com ou sem addicção de substancias cxtranhas,

depois de um coito suspeito.»

«A importarte commissão, encarregada pelo almirantado ingiez de exami-

nar todas as questões relativas á pathologia, ao tractamento e á prophylaxía

das enfermidades venéreas, attribue uma grande importância á pratica das

ablucções, sobretudo immediatamente depois do acto sexual. Opina que, além

d'isto, toda a questão sobre tal assumpto é supérflua, e recommenda expressa-

mente o augmento dos meios de limpeza nas casernas, não só sob a forma de

banhos quentes e frios, mas também de injecções. Todos os soldados detidos

deveriam ser obrigados a estas praticas hygienicas em tempo conveniente. X

cimimissão está persuadida de que resultaria um grande bem, se os médicos

militares recommendasscm ii^cessantemenle aos indivíduos a limpeza pessoal,

e lhes lizessem comprehender também a necessidade de declararem as suas

enfermidades desde a sua appnrição. A frequência das ablucções teria, além

disso, a vantagem dos homens reconhecerem as suas enfermidades desde o

principio c não poderem allegar que ellas se aggravaram por não serem conhe-

cidos os seus funestos eITeitos.
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. «Desde a publicação do relatório da commissão, c do inquérito que liic

serve de fundamento, a maioria das informações sanitárias dão conta das me-

didas tomadas para a generalisar entre as tropas ablucções nocturnas e secre-

tas (for niijhllij firivate ablucíions htj lhe men).

«O inspector geral Fraser, especialmente na sua memoria annual, allri-

bue o augmento considerável do numero de syphiliticos, que se manifestou

em IS7I, nos dislrictos do norte de Inglaterra, e sobretudo nas cidades

manufactureiras, á ausência de qualquer medida preventiva, quer soja

parlamentar, quer local, e á opposição vivíssima, que surgiu em Mancbester

contra a extensão dos decretos relativos ás enfermidades contagiosas. Ao mesmo
tempo, indica a ausência de qualquer disposição especial para as ablucções

nocturnas.

«Eramc sanitário \dos homens pelas prostitutas nas casas de prostitui-

rão: — As prostitutas bastante intelligentes para procederem a este exame an-

tes de se entregarem, são raras. Esta útil precaução está em uso sobretudo nos

lupanares mais luxuosos. As instrucções, que as prostitutas podem receber so-

bre este caso, repugnam á dignidade do medico.

«Quanto ás medidas administrativas aconselhadas para se verificar o es-

tado sanitário dos homens á sua entrada nos lupanares, não passam de sonhos

insensatos. Ninguém haveria que se sujeitasse a ellas, ninguém também que-

reria exercer esse mister de revistador.

«Em Bruxellas, segundo os desejos de Ratier, ordenou-se uma instruc-

ção para ser allixada nas casas de prostituição, e o exemplo foi immediatamcnte

seguido na cidade de Bordéus. O quadro que continha essas instrucções era

logo sujo, roto, ou arrancado pelos visitantes da casa de prostituição. As pros-

titutas isoladas, que procuram com empenho occultar a sua verdadeira profis-

são, para tornar mais lucrativo o seu exercício, recusavam tenazmente guardar

o quadro das instrucções, porque esse quadro denunciava-as aos freguezes como

sujeitas á vigilância da policia.

«Occorre além d'isso perguntar se estas instrucções sanitárias, collocadas

em taes logarcs não compromeftem a auctoridade publica, e não constituem

uma declaração demasiado llagrante da tolerância oíTicial.

«Apesar da opinião de Ratier, de Richelot e de Potton, estas considera-

ções levam-nos a concluir que esse quadro sanitário, posto nos lupanares, e

que é quasi sempre illusoria na pratica, deve abandonar-se por ser de uma
utilidade duvidosa, e compromelter a dignidade da administração.

«Em 1861, Rodet, de Lyon, declarava as visitas sanitárias e a aprehen-

são das mulheres contaminadas, como medidas inneílicazes, que não produziam

senão uma pequena parte dos resultados que d'ellas se esperavam.

«Esta opinião é exaggerada, mas, no emtanlo, é mister reconhecer que a

prophylaxia das enfermidades venéreas ainda c muito imperfeita e requer re-

formas radicaes.

«Pela experiência adíjuirida em Paris, em Bruxellas, em Berlim, em

Lyon, em Bordéus, em Marselha, nas Ilhas Jonias, em Malta e na Inglaterra,

sabe-se actualmente o que se deve esperar das medidas prophylalicas, mais ou

UuTOBU DA Prostituição. Tomo iv— Folba 77.
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menos aperfeiçoadas que estão em uso. Bem applicadas no seu conjuncli), re-

duzem ii'uma proporção maior ou menor o numero dos individuos allcctados.

Assim o demonstram as diversas estatistieas dos militares doentes de venéreo.

No emtanlo, são impotentes para reduzir este numero abaixo de eerto nivcl.

«Estas estatísticas, que podem invoear-se com rasão para allirmar a elli-

caeia das repartições de saúde, também podem ser invocadas para demonstrar

a sua iiineficaeia.

«Depois de haver tentado estabelecer quaes são as melhores condições de

organisação para estas repartições sanitárias, falla-nos indagar quaes são as

itistituiçoes de hygiene publica necessárias para as tornar mais próximas do

ideal a que aspiram, a exiincção completa das enfermidades venéreas.

«Dissemos, ao tratar da prostituição em Inglaterra, que a hienorrhagia

deve pòr-se de parte, porque, apesar de ser transmissivel por contacto, nasce

espontaneamente sob a iniluencia de causas irritantes de Índole muito diversa,

attendendo a que as visitas sanitárias perdem, no que lhe diz respeito, a maior

parte da sua elTicacia.

«Ouanto ao cancro benigno ou simples, accidenle puramente local, muito

mais frequente do que o cancro syphílilico, não seremos n(js que aconselhare-

mos que se descuide do seu tractamento, sob o pretexto de que não produz in-

fecção geral. A questão do unitarismo ou do dualismo está ainda sem solução,

e ella prova só por si a difficuldade do diagnostico do cancro no período de

erupção local.

«Vamos examinar antes de tudo as prescripçòes que evidentemente não

são mais do que accessorios mais ou menos úteis da obra bygíenica das repar-

tições de saúde, e mais tarde proporemos as novas instituições de que real-

mente se poderia esperar um progresso no sentido da extincção, senão das en-

fermidades venéreas, pelo menos da syphílis.

« Fallemos em primeiro logar da responsabilidade das prostitutas que trans-

mittiram enfermidades venéreas. A obrigação imposta ás prostitutas, sob pena

de prisão, de se apresentarem espontaneamente na repartição sanitária, fora

dos dias da visita, apenas se sentem atacadas de enfermidade contagiosa, foi

proposta formalmente por certos funccionaríos mais emprebendedores ([ue il-

lustrados.

«Esta medida é irrisória. Se bastasse ímpòr-se ás prostitutas a obrigação

de se apresentarem por si próprias na repartição de sanidade, apenas se sen-

tissem enfermas, isto simplificaria prodigiosamente o serviço da repartição, qiie

expressamente foi organísado para descobrir as prostitutas infeccionadas. (Jucm

poderá admiltir que as prostitutas sabem conhecer todos os symptomas das

moléstias contagiosas? Chega a ser vergonhoso discutir símilhantes questões.

«Um artigo do regulamento da repartição sanitária de fJerlim parece ad-

mittir a responsabilidade legal da prostituta, que transmitlir a infecção vené-

rea. Esse artigo diz o seguinte: «A prostituta encontrada em contravenção será

castigada com prisão de seis mezes a um anno, pena imposta pela lei contra

os (lue, com conhecimento de causa c voluntariamente, se tornam culpados da

transmissão de enfermidades.»
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«.Não nos parece applicavel simillianle artigo. Em primeiro logar, succede

com frequência estar a prostituta enferma sem o saber. A impressão e a estu-

pidez d'e.ssas desventuradas creaturas excedem a miúdo tudo quanto podem

imaginar os legisladores, que elaboram os regulamentos no seu gabinete. Se a

sua intelligencia não estivesse ao nivel da moralidade, decerto essas raparigas

não desceriam á ignominia de tão abominável profissão.

«t.omo se admitte também a queixa de um libertino recebida pela jus-

li(.'a n"um assumpto de tal ordem? E as informações das testemunhas? E as

provas contradiclorias ? Como aclarar tantas recriminações?

«Sobre este assumpto, adoptamos a opinião da sociedade de medicina de

l.yon, expressa pelo seu relator (larin.

«Sc a investigação de tal paternidade deve repugnar ao requerente, quando

se tracta de accusar uma prostituta, auclora do facto, quanto mais diílicil

não será esta investigação, quando se trácia de fazel-a remontar da prostituta

a algum Dou .luan de accaso? Em vão se citarão sobre este caso exemplos do

regimen da prostituição n'algumas cidades do Norte. Uma responsabilidade tal,

sempre impossível de restabelecer nas grandes capitães, revolta demasiada-

mente os nossos costumes para que possamos deter-nos a seu respeito.

«Faremos tão somente observar que nada se oppõe a que se faça pagar

ás prostitutas as despezas do seu tractamento no hospital, quando tiverem qual-

quer cousa embargavel. Se a visita sanitária, feita n'um interesse que não é

o seu, deve ser gratuita, não succede o mesmo com o seu tractamento no hos-

pilal. Ao cural-as prcsta-se-lhes um serviço positivo.

«A responsabilidade das donas de casa não nos parece admissível, a não

ser no que diz respeito ao pagamento das despezas de tractamento das suas

pensionistas.

«Primeiro que tudo, uma das contravenções mais graves que pôde com-

melter uma dona de casa consiste em subtrahir uma rapariga enferma á vi-

sita sanitária, e esta contravenção deve causar necessariamente o encerramento

da casa.

«Assente este ponto, de que modo poderemos interessar as matronas e

as prostitutas em evitarem a infecção?

«E preciso exigir o pagamento das despezas da enfermidade. E claro que

as matronas não deixarão de lançar estas despezas na conta da pensionista, que

augmentará as dividas da rapariga, mas o resultado será sempre uma incita-

ção continua a evitar o contrahír enfermidades e a seguir para isso os conse-

lhos dos médicos relativamente aos cuidados corporaes.

«Emquanlo a fazer pagar uma multa ás matronas, quando as raparigas

(|ue exploram apparecem doentes, como aconselha Garin, parece-nos excessivo.

«A multa é um castigo, e é contra a equidade o applicar um castigo por

um facto involuntário e a meudo inevitável.

«Oe resto, as matronas são naturalmente interessadas em conservarem a

integridade sanitária das prostitutas.

«Em primeiro logar, o desejo de conservarem a clientella, obriga-as a ter

os maiores cuidados pelo estado sanitário das pensionistas. Em segundo logar,
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O amor do lucro produz os mesmos resultados, porque não tèem a certeza das

raparigas que lhes devem voltarem a casa, depois de curadas no hospital. A

saliida do hospital é para as prostitutas uma occasião frequente de levantarem

arraiaes, isto é, de sahirem de casa sem saldarem contas.

«Uma dona de casa, que não vela pela limpeza corporal das suas explo-

radas pensionistas, e cuja casa fòr mal dirigida, deverá ser considerada como

incapaz de exercer a sua industria, e o chefe da repartição de policia das me-

retrizes deve propor immediatamente o encerramento da casa. A falta de aceio

corporal será indicada nos relatórios dos médicos, e o mau regimen interno

por agentes especiaes.

«Somos de opinião que a responsabilidade das matronas deve limitar-se

ao pagamento das despezas feitas com o curativo das raparigas que exploram.

«A theoria que restringia a possibilidade da infecção syphilitica ao caso

de cancro primitivo, demonstrava a hygiene publica. Desconhecendo a fonte da

transmissão n'um grande numero de circumstancias, oppunha um obstáculo in-

superável á admissão das medidas prophylaticas mais necessárias.

«Não nos cabe historiar n'esle logar a transmissão dos accidenles secun-

dários. Fel-o já o doutor (lintrac, com grande luxo de erudicção. Sobre este

importante assumpto, podem consultar-se com bom resultado as obras espe-

ciaes de Diday e de RoUet.

«Limitamo-nos, pois, a declarar que a etiologia da syphilis não offerece

já a menor incerteza sobre este thema por tanto tempo controverso.

«Ricord não nega já a transniissibilidade dos accidentes secundários, que

Cullerier considera como peremptoriamente demonstrada.

«Fica, portanto, averiguado que os accidentes secundários da syphilis po-

dem ser transmillidos pela ama á creanca de peito, e os accidentes da syphi-

lis hereditária d'esta á ama de leite.

«O exame da mulher não oíTerecc nenhuma difficuldade, mas deve ser

completo, e comprehender a bocca, a pharingc, os ganglios cervicaes e os ór-

gãos da geração.

«Esta observação da ama, por mais favorável que possa ser o seu resul-

tado, não dispensa o da creatura por ella amamentada, e n'esfe ponto, é mis-

ter estar-se bem precavido contra as substituições.

«Se a mulher é reconhecida como sã, e a creança por ella amamentada,

e de edade de mais de três mezes não apresenta nenhum symptoma de syphi-

lis hereditária ou adquirida, poderá o medico certificar a baa saúde apparenle,

e concluir que nada se oppõe n'aquelle momento, sob o ponto de vista das en-

fermidades contagiosas, á adopção da mulher como ama.

«Ouaiido apparecem a ama e a creança ambas infectadas, a questão de

saber a quem incumbe a culpabilidade da transmissão, apesar de muito obs-

cura, nem sempre é insolúvel.

«A syphilis constitucional tem constantemente por ponto de partida um
cancro duro, ainda no caso de haver sido communicada pelo producto de um
accidente secundário.

«Esta lei pathogenica, formulada por Langlebert, em IS;i6, apoiada pelo
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medico Rollet em 1859, acceite hoje pelo maior numero de observadores, per-

mitte-nos elucidar a questão de que nos occupamos.

«O maior numero de casos do contagio constitucional refere-se ás placas

mucosas, e isto n'uraa proporção enorme. Assim se opera quasi exclusivamente

a transmissão de creança de peito á ama: placas mucosas buccaes por syphilis

hereditária na primeira, cancro duro do peito, na segunda. Tão geral é esta

regra, que se observa o contrario, quer dizer, placas mucosas no seio da ama,

e cancro na bocca da creança, assistirá o direito de aífirmar, que o cancro

proveio da ama. (V. Cullerier.)

«Mas o cancro duro clássico está muito longe sempre de ser um acci-

dente imicial da syphilis. A erosão cancrosa indicada por Bassereau em 18.*)2,

e estudada recentemente por L. A. de Saint-Germain, ditlcre muito do cancro

duro, e tem similhança com a placa mucosa.

«A regra formada por Cullerier soflre, pois, uma excepção, e casos du-

vidosos haverá, nos quacs a questão de responsabilidade que nos preoccupa

não poderá ser derimida.

«Taes são os princípios que devem guiar o medico, a respeito das ques-

tões da transmissão da syphilis das amas ás creanças e vice-versa.

«Sejam, porém, quaes forem as elucidações ministradas pela sciencia, é

preciso ter em conta excepções e anomalias, quer dizer coisas incógnitas. As-

sim, pois, a prudência aconselha que se não deve certificar nunca senão o es-

tado apparente de saúde, já da ama, já da creança, a respeito das quaes se lhe

pede uma opinião verbal ou escripta.

Ouanto ás medidas de hygiene publica, que devem tomar-se para impe-

dir a propagação da syphilis da ama á creança, e reciprocamente, encontra-

mol-as formuladas de uma maneira satisfactoria no projecto do regulamento

para a industria das amas, proposto por Monat:

«A ama deverá prover-se de um certificado, devidamente legalisado,

passado peio medico do concelho, attestando que reúne, sob o conceito sanitá-

rio, todas as condições exigidas para amamentar uma creança.

«Se mudar de residência, deverá á sua chegada submetter-se a outra

visita, feita por um medico delegado pela administração.

«Toda a ama a quem tiver sido confiada uma creança, deverá munir-se

de um attestado do medico, delegado pela administração, que declare ser a

creança sadia na apparencia.

«Se levar a creança para a sua aldeia, esse attestado será presente ao

medico da sua localidade, que procederá immediatamente a outra visita.

«Accrescentaremos que uma creança syphilitica deve ser amamentada

por uma mulher egualmente syphilitica, devendo uma e outra ser submettidas

simultaneamente ao mesmo tratamento anti-syphilitico. Por falta de ama sy-

philitica, a creança infeccionada deverá ser amamentada por uma cabra, ou

com biberon, se de outro modo fòr impossível.

«O vírus vaccinico, puro de toda a mistura de pus ou de sangue, pode

transmittir a syphilis, quando provem de uma creatura syphilitica? A possi-

bilidade da transmissão da syphilis pelo sangue está definitivamente demons-
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trada (V. Cullerier), mas em grande numero de factos estabelece que os pro-

ductos de secreção patliologica, recolhidos de indivíduos sypliiliticos, não são

contagiosos quando emanam de lesões extranhas á sypliilis.

«A qualidade infecciosa não está na própria vaccina, e se se tomar a va"

ciiia de um individuo syphilitico para innoculal-a pura ou sem mistura de

sangue n'uma creanya sã, não se obtém como resultado senão a pústula vac-

cinal, sem nenhuma complicação sypbilitica, próxima ou distante. (\. Vieunois.")

«liepugna admittir que um virus tão poderoso como a vaccina possa

combinar-se com outro e encerrar duas propriedades tão distinctas. (V. Culle-

rier). Mas, .se o virus vaccinico, misturado com sangue, é tirado de um indi-

viduo s\phililico, transmiltem-se pelas mesmas incisões as duas enfermidades:

a vaccina com o humor vaccinal, e a sypliilis com o sangue syphilitico.

«Outro facto, de não somenos importância na quesfào que nos occupa, c

a extrema raridade de vèr os filhos hereditariamente infeccionados nascerem

com symptomas de syphilis, e que estes symptomas não appareçam geralmente

antes da edade de três mezes.

«Estes preciosos resultados das investigações contemporâneas tem seus

corollarios hygienicos.

«Assim, pois, Husson, director da Assistência medica de Paris, tomou

medidas para assegurar nos hospitaes o serviço das vaccinações e das revacci-

nações por meio do coicpor, tirado de novilhas innoculadas.

«A commissão lyoneza considera a frequência das infecções de sypliilis

vaccinal, como uma indicação formal de se valer o mais possível do coivpor

para a vaccinação. E, quando não é possível recorrer ao cowpo.r, manda que

não se recolha jamais a vaccina senão de creanças em bom estado de saúde,

de mais de três mezes de edade, evitar o fazer sangrar o gado vaccinifero, e

finalmente, lavar cuidadosamente a lanceta, depois de cada innoculação, afim

de não correr o risco de innocular o sangue do individuo vaccinado, talvez

infectado, no próprio vaccinifero, indemne de syphilis.

c'A preferencia que deve conceder-se ao coirpo.r sobre a vaccina appli-

cada de braço a braço, dá uma nova importância á descoberta feita recentemente

por Chauveau da producção artificial do verdadeiro cowpo.r, pela injecção do

virus vaccinico do homem nos vasos lymphaticos do cavallo, d'onde resulta o

exanthema característico do korse-pox, e em seguida pela innoculação do horse-

jio.r na vaccía, do que resulta o coupor.

«Que conclusões devemos formular/ Oue opinião deve deduzir-se d'este

processo intentado contra a vaccina?

«Não será para receiar que a vaccinação, cuja pratica é já demasiada-

damente descurada, e que ó preciso fomentar incessantemente, por meio de

riH'onipensas honorificas e pecuniárias, não será de receiar, repetimos, que

cila se veja embaraçada pelas precauções de que pretendemos rodeal-a, e que

os rcguiamcnlos de liNgiene publica, destinados a assegurar a sua innocuidade

absoluta, lenham sobretudo como resultado restringir ou mesmo paralysar os

seus beneliciosV

«Estas considerações parecem-nos exigir a maior reserva nas prescrip-
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^.•ocs administrativas, destinadas a preservar da transmissão da svpiíilis por

meio da vaccina.

«A sypliilis pôde também ser Iransmiftida pela circumcisão. Uma epide-

mia gravíssima de sypliilis, observada em Paris nos varões irraeliias reecni-

nascidos, deu logar a observar-se que a sue\'ão do prepúcio, feita depois da

circumcisão, segundo o rito judaico, podia causar a transmissão da sypliilis.

Uicord insistiu junto do consistório irraelita de Paris pela suppressão d'esta

praclica singular e perigosa.

«O êxito das reclamações de Ricord foi annunciado por Tardieu em IHOi-,

mas os factos occorridos em Paris, em lS7i, permiltem allirmar que a tradic-

ção prevalece sobre todas as prescripfões da b ygiene. A sucção continua a exer-

cer-se em Paris, pelo menos por certo numero de rabbinos dedicados á cir-

cumcisão.

«Eis a doutrina adoptada a este respeito pela Sociedade de Medicina de

Lyon, segundo o relatório de Ilollet:

«A sjipliilis circumcisial foi observada em diversos paizes, e sobretudo

em Paris. Os recem-nascidos syphililicos. Ião perigosos para as suas amas e

para os indivíduos a quem proporcionam a sua vaccina, não deixam de o ser

lambem para os operadores, que os circumcidam segundo o rito religioso, por

causa do sangue que Ibes fica na bocca por meio da sucção, depois do prepú-

cio haver sido rasgado pelo instrumento cortante.

«Não sendo a sypliilis latente tão certamente contagiosa como a sypliilis

conlirmada apparente, e praticando-se em geral a circumcisão no oitavo dia de-

pois do nascimento em todos os filhos varões sem distincção, a transmissão da

doença das creanças, hereditariamente infeccionadas, é menos eventual para o

operador, do que o seria a operação, se se praticasse em edade menos avan-

çada, do primeiro ao quarto mez, por exemplo. Por outro lado o operador pôde

Iransmiltir a enfermidade a grande numero de creanças, numero que não po-

derá ser muito menor que o das operações que pratica.

«Exigir do operador que lave e enxugue os seus instrumentos depois de

cada operação, revistal-o para se ler a certeza de não apresentar nenhum sym-

ploma de syphilis, observar lambem as creanças que vão operar, bastaria isso

para evitar com certeza a transmissão da sypliilis pela circumcisão, é o meio

mais simples e mais seguro, para evitar o contagio. Outro ha ainda, c probibir

complelamenle a sucção.

«A circumcisão, originaria do antigo Egypto, é em nossos dias ainda

uma operação muito dillundida. Está em uso entre os Índios, os mussulmanos

e por conseguinte entre os árabes de Argel, onde a sypliilis hereditária faz

grandes estragos. E' uma questão importante e que merece a attenção dos po-

deres públicos, nos paizes onde habitam muitos indivíduos pertencentes ás re-

ligiões que observam este rito.

«O contagio da syphilis por meio da saliva tem sido admitlido sem con-

testação.

«As secreções normacs, o suor, o leite, as lagrimas, não devem ser con-

sideradas como fontes de contagio, ainda mesmo quando a transmissão da s\-
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pliilis pela innoculação do sangue de um individuo infeccionado seja incontes-

tável (V. Cullerier).

«Um grande numero de factos tende a provar que o próprio sperma não

c causa da syphilis hereditária.

«As secreções patliologicas exfranhas às manifestações da syphilis não

conteem o virus sypiíilitico. Sc assim fosse, todas as experiências feitas ha

mais de um século para separar de uma maneira absoluta a bienorraghia da

syphilis seriam nullas.

«No emtanto, está demonstrado que as mucosas labiaes, buccaes e pha-

ringicas, locaes de lesões syphilificas, cujas secreções se addicionam á saliva,

a tornam virulenta. Assim se explica a transmissão da syphilis, pelos instru-

mentos ou utensílios que se applicam á bocca, e que passam de um para ou-

tro individuo, sem que haja a precaução de os lavar. Por isso teem apparecido

pequenas epidemias de syphilis entre os operários das fabricas de vidro, que

passam c tornam a passar de bocca em bocca o tubo de ferro, de que se ser-

vem para insullar as garrafas. Assim um instrumento de musica, um cachimbo,

um copo para beber ou os diversos utensílios dos dentistas podem transmittir

a infecção syphilitica.

«O conselho de hygiene e de salubridade publica do departamento do

Khodano estudou os meios de precaver do contagio da syphilis os operários vi-

draceiros, e por uma deliberação datada de 28 de junho de 1864, adoptou as

seguintes conclusões:

«1 .* Os operários vidraceiros, nas suas relações como sopradores, acham-

se particularmente expostos a contrahir a syphilis. Um só pôde infectar vários

dos seus camaradas, e estes as suas famílias. Outras enfermidades são susce-

ptíveis de .se transmittírem da mesma maneira.

«2." Seria conveniente que nas oflicinas se advertissem suHicientcmente

os operários d'este perigo a que estão expostos, e da responsabilidade em que

incorrem.

«3." Kccordar-se-lhcs-ba os artigos 1:382, 1:383 e 1 :384 do Código Na-

poleão, em virtude dos quaes não só os operários que podem communicar

as enfcrinidades, mas também os patrões que empregam sem precaução os di-

tos operários são responsáveis do damno causado.

«4." Aconselhar-lhes visitas sanitárias, a que todos os operários deveriam

siibmetter-se, quando suspeitos de terem alguma lesão contagiosa, ou presu-

mida de tal.

«o." Recommendar-lhes sobretudo o uso de um preservativo, que consta

de uma espécie de bocal, chamado Kmhoul Chassagny, que se adapta ao tubo,

c que cada operário guarda para o seu uso particular.

«Approvadas estas corciusões pelo inspector da policia, ha em todas as

fabricas uma instrucção e um aviso conforme com ellas, n'um cartão impresso.

«Apesar d'isso, as visitas sanitárias nunca poderam estabelecer-se regu-

larmente, e o uso da emhoccadiira movei não logrou triumphar da rotina.

«IVIa nossa parte, pensamos (|ue a melhor medida contra o contagio da

syphilis entre os operários vidraceiros, assim como entre as pessoas que tro-
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cam entre si os insfrii mentos ou os utensílios que se applieam á i)Occa, seria

a severa applicavão dos artigos 'I:IJ82, 1;384- e l:3X-') do Código i.ivil francez.

«Quando os individuos, que tiverem comniunieado uma enfermidade, por

causa da sua estúpida indiíTerença, quando os patrões que se tivessem descui-

dado de se informar da saúde dos operários se vissem condemnados ao pagamento

de prejuízos e damnos, c de crer que os factos de transmissão de que nos

occupamos se tornariam cada vez mais raros.

«E de crer, porém, que a applicayão d'esta medida seja demasiado diiricil.»

A plena satisfação que reclama a hygíene a respeito d'esta forma insidiosa

do contagio, tropeçará necessariamente com dois obstáculos :

I.°. Os individuos contaminados não se resolverão por via de regra a

apresentar uma queixa, em razão da natureza do mal, cuja causa poderia vir

ajuízo.

2." Depois da queixa, faltaria provar que o demandante não fora infe-

ctado pelas vias ordinárias, e a averiguação medico legal sobre esta (juestão

seria sempre demasiado espinhosa.

Conclusões

:

1
." A transmissão da syphilis pelos instrumentos ou utensílios que se

levam á bocca, é grave em certos dístriclos operários. Deveria ser combatida

directamente por medidas administrativas especiaes.

2.* Seria mister generalisar nas fabricas de vidro as visitas sanitárias

dos operários recentemente admíttidos, e os avisos e instrucções adoptados pelo

conselho de bvgiene e de salubridade do departamento do llhodano, que re-

cordam a responsabilidade legal em que incorrem os indivíduos que dão causa

á infecção.

3." Ouanto aos cirurgiões e aos dentistas, que por uma incúria imper-

doável de limparem os instrumentos, innocularem a syphilis aos seus clientes,

incorrerão sem duvida na responsabilidade legal, prevista pelos artigos 1:382,

1 :383 e 1 :384 do código civil francez, se o fado puder ser comprovado no tribunal.

4.* O publico deve estar bem precavido contra a possibilidade de se

transmittir a syphilis pela communidade de objectos usuaes, navalhas de barba,

copos de beber, cachimbos, pennas, etc.

Paliaremos agora de alguns dos inconvenientes da organisação adminis-

trativa, relativa á salubridade das prostitutas.

Uma prostituta clandestina gravemente infeccionada, perseguida pela po-

licia, pôde refugiar-se no hospital de syphilíticos, e escapar assim á vigilância

dos agentes que não a perdem de vista. Como, porém, entrou voluntariamente no

hospital, pôde sahir também quando quizer, antes mesmo da cura, para conti-

nuar n'um commercio eminentemente perigoso para a saúde publica.

Se as camas do hospital estivereu) occupadas, a direcção vè-se obrigada

a recusar a admissão dos enfermos de um e outro se\o, que se apresentarem,

mas nenhuma auctoridadc é avisada do perigo que pôde causar á saúde pu-

blica esla insulliciencia material de um estabelecimento, que devia ser uma es-

pécie de lazareto.

Historia, da Prostituição. Tomo iv— Folha K
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Outras vezes é necessário recorrer a empenhos para entrar no hospital

dos svphiliticos. Não se obterá o favor da admissão, se não se justificar a resi-

dência de seis mezes ou de um anno na cidade.

Uma prostituta matriculada, mandada para o hospital pela primeira vez,

leva um cancro duro em via de cura, e sarampo, quer dizer, uma enfermidade

já antiga. Ninguém pensará em investigar se a detenção tardia é um effeito da

negligencia dos médicos do Dispensário, ou repartição de saúde; ou se a rapa-

riga, reconhecida como enferma n'outra cidade foi expulsa d'alli pela policia.

Uma prostituta, atacada de cancro no coUo uterino ou de placas muco-

sas nas amygdalas, salie do hospital como curada. Se os médicos da repartição

sanitária a mandam novamente para o hospital, incorrem na cólera do seu col-

lega, e se surgir um conflicto, a culpa recahirá sobre os que, tendo-o promo-

vido, perturbaram a tranquillidade da administração. Nenhuma medida se to-

mará ou adoptará para prevenir a repetição dos mais funestos erros.

Uma prostituta, atacada de sarna simples, occupa um leito n'um hospital

de svphiliticos durante quinze dias, e ninguém absolutamente, nas instituições

actuaes, procura precaver-se contra estas perigosas irregularidades, tão preju-

diciaes para a saúde publica.

Não fazemos allusão alguma ao que se passa em determinadas cidades.

Os factos a que nos referimos foram verificados por médicos especiaes consul-

tados directamente.

Estes factos demonstram que em França nenhuma medida se tomou ra-

zoável contra o contagio venéreo, e que os meios de preservar d'esta praga a

população não pertencem ás attribuições de ninguém.

Antes de se pensar em organisar um serviço sanitário internacional, será

mister tractar de estabelecer em França um serviço sanitário razoável, quer

dizer, instituir formalmente, graças á omnipotência da centralisação administra-

tiva, os meios que o bom senso reclama para restringir a propagação do con-

tagio syphilitico.

Em vão deploram os hygienistas as dores e os damnos que a syphilis

causa á espécie humana!

O tractamento dos syphiliticos soldados e marinheiros custa annualraente

l.")00:000 francos, e o orçamento gasta esta somma com resignação. O tra-

ctamento dos syphiliticos civis gasta mais do dobro ás administrações dos hos-

pitaes, e ellas não se commovem com similhante despeza. O eílectivo do exer-

cito encontra-se reduzido aproximadamente á centessima parle; o da armada

vò-se enfraquecido em egual proporção. São calamidades que se soflrem como

inevitáveis.

Para obviar a esta deplorável situação, seria mister evidentemente um
novo serviço sanitário. A nosso ver, não seria dillicil organisal-o sem compli-

car as engrenagens administrativas, e até mesmo sem augmentar sensivelmente

o numero de funccionarios.

Os médicos das repartições de salubridade, das repartições especiaes e

dos hospitacs syphiliticos deveriam ser regidos por um chefe commum, que cm
cada departamento seria o medico das epidemias.
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Os médicos das epidemias, sob a auctoridade directa dos prefeitos e dos

sub-prefeitos, dependeriam também da alfa direc^-ão de um inspector geral dos

serviços sanitários especiaes. Este centralisaria os relatórios e as estatísticas e

proporia ao ministro as reformas que julgasse úteis, as recompensas que lhe

parecessem merecidas, e o ministro transmittiria as suas decisões aos prefeitos

e aos sub-prefeitos para a sua execução.

As recompensas seriam dadas do seguinte modo :

A conta das despezas hospitalares necessárias para o tractamento dos sy-

philiticos nas enfermarias e nos hospitaes de guerra e de marinha estabelecer-

se-hia para o anno de 1887. De futuro, metade das economias realisadas so-

bre estas despezas hospitalares de 1878, seria cada anno empregada era recom-

pensar o pesíoal do serviço sanitário nas cidades onde a maior diminuição do

contagio venéreo fosse demonstrada pela estatística comparativa dos syphiliti-

cos militares, e em melhorar os diversos serviços sanitários, repartições de

saúde, depósitos e hospitaes de syphiliticos nas cidades onde a infecção per-

manecesse estacionaria, ou desgraçadamente accusasse progresso.

Suppondo, que, sob a iniluencia das medidas que propuzemos, o numero

dos syphiliticos tractados nos hospitaes de guerra e de marinha diminuísse um
quinto, o quinto de 1 :300:000 francos seriam 300:000 francos, metade dos quaes

permittiria ofterecer ao pessoal do serviço sanitário recompensas consideráveis

e fortificar em bases mais proveitosas os Boureanx des mceurs. O orçamento re-

colheria também uma economia de 1 00:000 francos, que augmentaria rapida-

mente cada anno, mediante a prophylaxia internacional, cujas bases já apre-

sentamos.

Em cada departamento, o medico das epidemias deveria estar encarre-

gado da alta vigilância dos serviços médicos dos depósitos sanitários, dos es-

peciaes e dos hospitaes de syphiliticos. Deveria ser o intermediário olficial da

administração, e o chefe directo dos médicos do deposito e dos hospitaes de

syphiliticos. Por uma parte manteria a correspondência com os chefes de cada

serviço, e por outra com o prefeito e com o sub-prefeito, que resolveria sobre

os assumptos correntes, submetteria ao ministro da agricultura e do commer-

cio os assumptos importantes, e transmittiria as informações, as propostas e as

estatísticas.

O inspector geral dos serviços sanitários especiaes deveria ser encarre-

gado da alta vigilância de todos os serviços que tcem por objecto a prophyla-

xia das enfermidades venéreas, centralisaria as estatísticas e os relatórios dos

médicos das epidemias e dirigiria ao ministro relatórios sobre o conjuncto dos

serviços e sobre os seus resultados. As propostas do inspector geral não se rea-

lísariam, sem a approvação do ministro, que dirigiria as suas próprias reso-

luções aos prefeitos ou aos sub-prefeitos para a sua execução.

Calculada para o anno de 1877 a conta das despezas necessárias para o

tractamento da syphílis nas enfermarias e nos hospitaes militares e de marinha,

de futuro metade das economias realisadas sobre estas despezas empregar-se-

hia annualmente em recompensar o pessoal do serviço sanitário nas cidades,

onde a estatística com-paraliva dos syphiliticos militares demonstrasse a maior
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diminuição da infecção venérea, e em melliorar os differentes serviços sanitá-

rios, a sal)er, o fíareau des mttnrs, os Depósitos e os hospitaes de sypliililicos,

nas cidades onde a infecção permanecesse estacionaria, ou por desgraça ac-

cusasse progressos.

Analysemos agora os trabalhos do congresso medico iniernacionai cele-

brado em Vienna cm 1873, a respeito da propbylaxia da sypbilis.

A questão proposta por Seutin ao congresso medico da Bélgica em 1833,

havia sido reproduzido em 18ii pelo conselho de salubridade de Marselha.

Pelacy pediu a unidade da acção e de impulso administrativo.

Posteriormente interveio a deliberação da Academia de Medicina da Bél-

gica cm 1843 e a do Congresso de hygiene reunido em Bruvellas em 1S'i2,

seguidos de regulamento proposto em 18o6 pelo conselho superior de hygiene

d'aquella nação.

Manifestaram-se coilectivamente varias iniciativas medicas importantís-

simas, por causa da propbylaxia das enfermidades venéreas.

Em março de I86G:— Deliberação da sociedade de medicina de Lyon, e

relatório de darin, sob o titulo: De la police saniíaire et de rAssisíance pu-

blique dans leurs rapports ame d'e.rtinction des maladies ténériennes.

Em julho de I8G6:— Questão da propbylaxia das enfermidades venéreas,

dada para assumpto de discussão pela Sociedade Medica de Marselha.

Em 1867:—Congresso medico internacional de Paris; relatório de Crocq

e Rollct com o titulo de:— Prophijla.rie inlernationalle des maladies vénerien-

nes.

Em 1870:— Congresso medico internacional de Florença, relatório Spe-

rino.

Em 1873:— Deliberação da sociedade de medicina e Chirurgia de Bor-

déus ; Relatório de Lande com o titulo de :— Les a/fecíions véneriennes et. leiír

proplifilaxie générale.

Finalmente, em 1873:— Congresso medico internacional de Vienna ; Re-

latório de Segismund com este titulo :

—

Loi sur la prophijla.rie de la .siipliilis,

avec un 7-apport sur la reglémentalion de la prostitution.

Vamos traduzir alguns trechos d'este curioso documento:

«E' universalmente reconhecido que, sendo as alTecções venéreas não só

contagiosas, mas até transmissíveis aos descendentes por geração, e hereditá-

rias, constituem um flagello tanto mais perigoso para o aperfeiçoamento phy-

sico e moral dos indivíduos, das famílias e dos estados, por isso que existe

em todos os paizes.

«l'm grande numero de alTecções graves (inllamniações, ncvroscs, escro-

pbulas c muitas outras) teem grande relação com a sypbilis, que as provoca

ou complica de modo verdadeiramente perigoso.

«As origens da sypbilis e as causas da sua propagação são mais conhe-

cidas, que as de outra doença qualquer contagiosa.

«Em todas as agglomerações de indivíduos, nas cidades e nos districtos,

(cm Bruxellas e no Piemonte) em todas as partes onde os conselhos dos me-
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dicos lêem sido postos em pratica, obtiveram-se já resultados completamente

decisivos.

«Em presença das enfermidades endémicas, a actividade intelligente e

philantropica de um ou vários indivíduos isolados fica impotente.

"E convicção geral que em presença dos estragos espantosos e sempre

crescentes, causados pela enfermidade que ataca todas as classes da população,

e que além d'isso se apresenta sob tão variadas formas e complicações, são

indispensáveis medidas restrictivas e propbylaticas sensatas, razoáveis e im-

mediatas, e estas medidas, uma vez postas em pratica, não deixarão de dar ex-

cellentes resultados.

«Á legislação e á administração do estado incumbe tomar as disposições

necessárias para alcançar este fim. As províncias e as municipalidades não po-

dem ser inteiramente abandonadas a si próprias, visto que, embora umas e ou-

tras sejam mais ou menos capazes de fazer executar os regulamentos da poli-

cia, não podem exercer uma vigilância bastante activa, nem dispor de energia,

ou dos meios necessários para alcançarem o fim desejado.

«Entre as causas que fazem nascer ou propsgara sypliilis, c preciso notar:

«Em primeiro logar, a prostituição sob todas as suas formas e variedades,

e especialmente a prostituição clandestina. Em seguida, a impossibilidade ou

diíTiculdade de contrabir matrimonio para certas classes da sociedade, soldados,

marinbeiros, gendarmes, empregados de policia, empregados da fazenda, ser-

ventes, operários, etc.

«A aggiomeração de homens, sobretudo nas cidades commerciaes, nos

portos de mar, as reuniões de tropas, a mistura de homens de diversas prece-

dências na guerra, nos campos, nas fabricas, nos mercados, durante as ro-

marias ou nas feiras, finalmente em difierentes occasiões, favorecem em alto

grau a propagação da syphilis.

«Os casos menos frequentes, mas lambem os mais temiveis e dignos de

attenção são aquelles em que o contagio foi propagado pelas parteiras, pt4as

amas, pelos expostos, pela vaccina, pela circumcisão, pela infecção especial de

certas profissões, vidraceiros, músicos, fabricantes de cigarros, etc., emfim, pela

geração e pela innoculação nos descendentes.

«Considerem-se agora todas as origens do contagio syphilitico, contagio

cuja causa p('ide fazer-se remontar ás relações incessantes e consideravelmente

desenvolvidas das cidades e das nações umas com as outras, relações que inte-

ressam sobretudo ao elemento juvenil das povoações, e que se procura aug-

mentar por todos os meios. Conclue-se d'islo que o estado é o único capaz de

luctar contra o llagello syphilitico, e de Ibe atalhar a marcha. Em segundo lo-

gar, prova-se que todas as nações reunidas devem adoptar medidas geraes e

uniformes para operarem de commum accordo».

Chegamos ao termo da nossa tarefa.

Acceitarão os bygienistas e os homens de estado todas as propostas que

apresentamos n'este estudo?
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Não nos atrevemos a esperal-o, mas por felizes nos daremos se ellas servi-

rem, pelo menos, de base de discussão, quando chegar o dia em que os nossos

governantes pensem em fazer leis eflicazes para atalharem os estragos da pros-

tituição, e da sua companheira inseparável— a temivel syphilis.

E repetiremos aqui o que já n'outra parte dissemos :

Se alguma gloria couber ao nosso trabalho attribuam-na, não a nós, mas

aos philosophos e moralistas que nos serviram de guias.

Se, pelo contrario, merece censura, recaia ella sobre nós.

O nosso fim foi apenas apresentar as bases de uma salutar reforma dos

costumes da humanidade.

FIM LO QUARTO YOLUME
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