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Abstract  

The author of the study examines the legal world and its manifestations in the imaginary 

world of the novel Donna Alba by Gib Mihăescu, published in 1935. Although this is a secondary 

theme within the novel, there are many significant aspects referring to these matters. There are two 

main characters (Mihai Aspru, Georges Radu Şerban), as well as two secondary ones, who belong 

to the legal world by their profession, as lawyers or lawyer’s secretaries. As far as their legal 

profession is concerned, they think and act in their own personal way in the various situations 

appearing in the novel. Mihai Aspru, who, as a student, assists at the trials taking place in the court 

of law at the Palace of Justice, offers an extremely negative image of justice because he sees the 

professionals in the field of law and the laws themselves as symbols of the spirit of injustice which 

in its turn generates a powerful feeling of unhappiness. Justice is heavily marked by corruption and 

its decisions are taken depending on whimsically established prices. The novel also contains minute 

analyses of the oratorical spectacle of pleading in court.  

 

Résumé 

L'auteur de l'étude examine le monde juridique et ses manifestations dans l'imaginaire du 

roman Donna Alba par Gib Mihăescu, paru en 1935. Bien qu'il soit un sujet secondaire dans le 

roman, il y a beaucoup d'aspects significatifs autour de cette question. Il y a deux personnages 

principaux (Mihai Aspru, Georges Radu Şerban) ainsi qu'autres deux secondaires qui 

appartiennent au monde juridique, en tant qu'avocats ou secrétaires d'avocat. Dans le roman ils 

pensent et agissent d'une manière propre dans leur profession juridique autour des problèmes qui 

surgissent. Par l'intermédiaire de Mihai Aspru qui assiste en qualité d'étudiant aux procès qui se 

déroulent au Palais de Justice il y a une mage très négative de la justice, car dans la vision de ce 

personnage, les professionnels du droit, ainsi que les lois représentent des symboles de l'esprit de 

l'iniquité qui créent un sentiment fort du malheur. La justice est bien marquée par la corruption, ses 

arrȇts determinés  par des prix capricieux. Dans le roman on trouve aussi des analyses du spectacle 

rhétorique des plaidoiries. 

 

Rezumat  

Autorul studiului examinează lumea juridică şi manifestările ei din imaginarul romanului 

Donna Alba de Gib Mihăescu, apărut în 1935. Deşi e un subiect secundar în roman, există multe 

aspecte semnificative referitoare la această problemă. Există două personaje principale (Mihai 

Aspru, Georges Radu Şerban), precum şi alte două secundare care aparţin lumii juridice ca avocaţi 

şi secretari de avocaţi. În roman ele gândesc şi  acţionează într-un mod propriu în profesia lor 

juridică faţă de problemele ce apar aici. Prin Mihai Aspru care asistă ca student la procesele ce se 
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desfăşoară la Palatul de Justiţie există o imagine foarte negativă a justiţiei, căci în viziunea acestui 

personaj profesioniştii dreptului precum şi legile reprezintă simboluri ale spiritului de nedreptate 

care creează sentimentul puternic al nefericirii. Justiţia este marcată puternic de corupţie, deciziile 

ei sunt date de preţuri stabilite capricios. 

În roman se întâlnesc şi analize ale spectacolului oratoric al pledoariilor.  
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 Apărut în anul morţii scriitorului, 1935,  Donna Alba este a doua operă ca importanţă a lui 

Gib Mihăescu, autor marcant al perioadei interbelice, jurist prin studiile universitare, chiar avocat 

pentru scurtă vreme.  

Lumea juridică şi investigarea acestor medii constituie o temă secundară în acest roman şi tocmai 

de aceea nepusă în evidenţă. Prin tema centrală romanul reface avatarurile împlinirii erotice şi ale 

parvenirii unui tânăr jurist, Mihai Aspru, opera lui Gib Mihăescu fiind şi o analiză a resorturilor 

psihologiei protagonistului în realizarea ţelului propus din momentul declanşării mobilurilor 

interioare (CIOCULESCU, 1972, 318; CĂLINESCU, 1941, 680-681; BALOTĂ, 1974, 234-236; 

MANOLESCU, 1980, 236-237). Pe fundalul acesteia se  desfăşoară de asemenea formarea 

intelectuală, profesională a eroului din anii liceului, continuând cu aceia ai studiilor universitare la o 

facultate de drept şi sfârşind cu triumful său profesional ca avocat recunoscut în Bucureşti. Donna 

Alba este, prin urmare, şi un roman al formării. 

Pe lângă motivul central expus, romanul, care are şi aspiraţii de cuprindere socială, face loc 

descrierii decăderii vechilor familii aristocratice româneşti în contextul răsturnărilor provocate prin 

reforma agrară ce a urmat Primului Război Mondial. Este vorba de înlocuirea unor valori sociale şi 

etice cu altele mai aspre. Reprezentantul acestor vechi familii este temutul avocat, distinsul şi 

orgoliosul prinţ Georges Radu Şerban, descendent din domnitorul muntean Radu Şerban, prinţ a 

cărui situaţie  socială, deşi modificată, nu îl aduce în starea decrepitudinii, aşa cum se întâmplă cu 

Preda Buzescu, descendent al cunoscutului căpitan al lui Mihai Viteazul, ori cu Raoul Ypsilant, 

coborâtor din faimosul domnitor fanariot. Donna Alba este romanul evoluţiei lui Mihai Aspru, fiul 

unui podgorean, evoluţie din stadiul de „reeducare socială”, s-ar putea spune, începută imediat după 

Primul Război Mondial, continuând prin împlinirea profesională, realizarea idealului erotic prin 

cucerirea unei femei de familie nobilă, descendentă şi ea din domnitorii fanarioţi Ypsilanti. Această 

cucerire înseamnă şi intrarea în rândul vechii caste aristocratice, aparent inaccesibilă. 

În anii adolescenţei şi tinereţii, Mihai Aspru trăieşte o succesiune de experienţe puţin 

obişnuite, în urma cărora puterea lui de adaptare şi de evoluţie socială creşte considerabil. Cu 

mintea plină de lecturi din Sadoveanu şi Gorki, stimulat de cărţile lui Pierre Loti şi Claude Farrère, 

bântuit la început de întrebări nedesluşite, de chemările tainice ale depărtărilor, de plăcerea de a 

călători, ins visător, fantast şi rebel, Mihai Aspru părăseşte liceul din Craiova pentru mirajul 

peregrinărilor de vagabond prin Brăila, Constanţa, Odesa, Constantinopol, Egipt, Marsilia şi 

Amsterdam. Întrucât se află în preajma războiului iar situaţia militară nu îi este reglementată, este 

nevoit să-şi întrerupă peregrinările şi să se întoarcă în ţară. Iertat de părinţi, salvat de la închisoare 

prin intervenţii politice deoarece nu se prezentase  la încorporare, la intrarea nemţilor în Oltenia se 

refugiază în Moldova unde, după absolvirea şcolii de ofiţeri, pleacă în linia întâi. Sfârşitul 

războiului îl obligă să-şi schimbe haina militară, aducându-şi aminte de asemenea că trebuie să-şi 

reglementeze situaţia civilă. Punând capăt pentru totdeauna chefurilor şi vieţii de hoinar, începe să 

înveţe cu furie şi, la primul examen pentru clasa a V-a, obţine media cea mai mare. Observând că 

ceilalţi colegi demobilizaţi trec uşor examenele pe seama frontului, în el se iveşte gustul înşelătoriei 
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prin procedeul galoanelor fictive de rănit care aveau darul de a impune profesorilor respect şi 

bunăvoinţă. Cu aceeaşi uniformă şi acelaşi procedeu reuşeşte să termine şi Facultatea de Drept. 

Ironia sorţii face ca la disciplina Drept roman profesorul să fie complet insensibil la galoanele de 

rănit: „Numai cum spun, profesorul de roman, cu o nesimţire care ar fi revoltat şi pe cel mai placid 

cetăţean al României Mari, mi-a considerat mâneca în tăcere şi a întors privirile ostentativ şi 

plictisit. Cum, nici patru răni pe câmpul de luptă nu-l impresionau pe acest beneficiar al bugetului 

patriei? M-a întrebat despre «in iure cessio», despre care, mărturisesc, n-am prea ştiut să-i dau prea 

multe amănunte, însă am accentuat pe singurul care-mi rămăsese clar de la unica lectură a textului, 

că la romani, militarii ce se distinseseră în război erau scutiţi de unele din formalităţile greoaie ale 

mancipaţiei şi ale acestui «in iure cessio» (…). Şi, închipuiţi-vă, acest ambuscat, parcă-l şi văd, 

brun, gras şi inexpresiv ca o tobă mare, m-a trântit, vorba aceea, de mi-au mers fulgii, încât la 

sesiunea următoare m-am simţit nevoit să-i parcurg cursul onest nu mai puţin de şapte ori” 

(MIHĂESCU, 1982, 19). Până aici este un prim plan al rememorărilor. Un al doilea plan al 

rememorărilor, care dau aproape întreaga substanţă a romanului începe din momentul în care eroul, 

elev întârziat, o vede, cu prilejul examenului de bacalaureat, pe Alba, soţia prinţului Georges Radu 

Şerban. Evenimentul, marcat de căderea din braţele eroului a două masive dicţionare de limbi 

clasice, contribuie la schimbarea definitivă a existenţei de până atunci, dându-i un sens superior prin 

năzuinţa către o iubire misterioasă prin depărtarea şi inaccesibilitatea ei şi prin mobilizarea dorinţei 

de a învinge. Apariţia Albei şi dispariţia ei pentru o lungă perioadă, timp în care M. Aspru îşi ia 

licenţa în drept, este hotărâtoare pentru destinul eroului. Robit de „lumina aceea ciudată din ochii 

ei”, cu credinţa că destinul lui va fi hotărât de reîntâlnirea cu ea, eroul o caută doisprezece ani şi 

stăruie în obsesia neuitării şi în speranţa de a o găsi. 

În aşteptarea întâmplării care să i-o readucă şi să-l apropie de ea, Mihai Aspru, deşi student 

la Facultatea de Drept, frecventează din curiozitate Palatul de Justiţie dintr-un motiv de cunoaştere 

interesant pentru această lume, şi anume „pentru a contempla mizeriile omeneşti şi atâtea taine ale 

vieţii pe care numai judecăţile le pot înfăţişa” (MIHĂESCU, 1982, 33). Sălile de judecată oferă 

aşadar spectacolul mizeriilor omeneşti şi al dezvăluirii unor taine ale vieţii. Oamenii justiţiei de aici, 

magistraţii şi avocaţii, ca şi legile sunt în viziunea contemplatorului simboluri ale îngenuncherii 

dreptăţii, ale capitulării spiritului de justiţie, creatoare de imensă nefericire: „aveam impresia 

limpede, din ce în ce mai limpede, că magistraţi, avocaţi şi legi de-a-mpreună, cu toţii şi cu toate şi-

au dat mâna să orbească până la desăvârşire pe zeiţa cu un biet cântăraş în mână şi cu sabie ruginită 

şi aşa de strâns legată la ochi. Am înţeles repede din această mare clădire că dacă aş avea vreo 

nefericire personală din pricina vreunui semen de al meu, niciodată nu m-aş adresa aici ca să mi se 

repare nemulţumirea. Şi mă bucurai că nu mai am pe nimeni şi nimic în lume de care să mă tem că 

s-ar putea înfrupta de atâta strâmbătate câtă putea aici şi câtă se cocea pe lungile culoare, în grefele 

mucede, în anticamerele cabinetelor de instrucţie, în sala paşilor pierduţi şi mai cu seamă în această 

aşa-denumită «Urlătoare» informă şi monotonă, al cărei vuiet era aşa de compact, ca să acopere 

bine articularea discretă a atâtor nemernicii” (MIHĂESCU, 1982, 23-24).  

Îl atrag pe protagonist îndeosebi procesele de fals, fiind revoltat de achitarea vinovaţilor. 

Această împrejurare determină să-şi pună în cumpănă faptele trecute, procedeul de a înduioşa 

profesorii prin galoanele de rănit în război: „Nici nu căutam să găsesc în faptele mele trecute şi 

prezente motive de scuză legitimă, deşi poate aş fi găsit uneori, şi nici nu încercam să le situez faţă 

de ceea ce vedeam aici, într-un grad mai benign ori chiar ofensiv. Mă descopeream şi eu un păcătos 

ca toţi aceştia, iar ceea ce mă deosebea de ei era numai faptul că în loc să mă bucur de-a valma cu 

dânşii ce să găsim în bună companie, mă răzvrăteam de-a surda în contra lor şi în contra mea, 

instinctiv în faţa vreunei sentinţe cu susul în jos, în vreme ce raţional, mai apoi, mă linişteam că aşa 

trebuie să fie şi că eu însumi, în orice caz, nu eram îndreptăţit să mă ofensez pentru aşa ceva” 

(MIHĂESCU, 1982, 24-25). 

Justiţia este dominată de corupţie, deciziile sunt dictate de tarife financiare în funcţie de 

dificultatea cauzei ştiute prin bursa zvonurilor, toate creând un sentiment de dezamăgire pentru 

observatorul unui asemenea jalnic spectacol al acesteia: „Mai ales când auzeam şoapte pe culoare că 
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la cutare magistrat deocheat (vai, şi de câţi nu mai mergea vorba!) tariful pentru amânare era atâta 

pentru un termen scurt sau lung, după nevoie, era atâta pentru o achitare sau o condamnare, după 

poziţia celui interesat era atâta, jubilam, cu nespusă tristeţe dealtminteri, că nefericitul acela 

dinaintea barei, învinuit pe nedrept sau fremătând de dorul de a-şi vedea drepturile restabilite, nu 

mi-e frate sau soră, unchi, văr sau chiar prieten. Individ anonim, sufeream mai uşor nenorocirea ce-l 

păşea şi pe care o ştiam dinainte; în cel mai bun caz, ea avea să constea într-o pierdere de timp aşa 

de mare, dintr-un jaf al avocaţilor aşa de crâncen, că orice idee de dreptate avea să se transforme 

pentru bietul om într-un fel de satisfacţie idioată că şi-a zbuciumat zdravăn adversarul, deşi el însuşi 

n-a avut o soartă mai bună” (MIHĂESCU, 1982, 25). 

Mihai Aspru devine acum un ins scindat sufleteşte, punându-şi problema dacă n-ar fi mai 

bine să stea deoparte. Rămâne însă întrebarea câţi ar mai rămâne cinstiţi în justiţie. Admiră în acest 

timp o seamă de maeştri ai pledoariei pentru retorica impecabilă prin desfăşurarea după o mecanică 

strictă a argumentării. Descoperă însă acesteia un defect esenţial pus în evidenţă încă de Socrate, şi 

anume divorţul retorică-etică, lipsa de umanitate a pledoariei. În Gorgias, se ştie cum Platon 

denunţa prin personajul său Socrate dispreţul eticii de către sofişti precum Gorgias, prin dexteritatea 

de a face să triumfe orice argument printr-o mânuire abilă a acestuia. Este vorba de o retorică a 

înşelării prin dispreţul adevărului şi al psihologiei auditorilor, în consecinţă prin victoria oricărei 

cauze. Eroul este frapat tocmai de asemenea deficienţe ale pledoariilor admirate pentru frumuseţea 

lor, dar înşelătoare, inumane şi reci prin mecanica rostogolirii argumentelor: „I-am auzit pe toţi şi 

nu erau puţini cei pe care-i admiram pentru logica neînfricată a argumentelor, pentru tactica 

zdrobitoare a momentelor când ştiau să se servească de aceste argumente, pentru strategia gradaţiei 

în care le mânuiau. Dar în ochiul triumfător în mijlocul bătăliilor câştigate, surprindeam recele 

ironii, opacul vitreg ca un ochi mort al lipsei de suflet. Chiar când pledau pentru o cauză nobilă, îi 

puneam numaidecât în locul adversarilor, susţinând cu ardoare teza inversă. Şi era de ajuns atât: să-i 

mut cu imaginaţia dintr-un capăt la celălalt al barei, ca să mă îngrozesc de răceala de cuţit, de lipsa 

de umanitate a acestor aprige dueluri. Eram înfricoşat mai ales văzându-i cât de puţin se sinchisesc 

de această lipsă, ba chiar o excludeau din preocupările lor, afectând exclusivitatea aşa-zisului 

adevăr pur, nepăsarea doctorului care străbate cu bisturiul măruntaiele pacientului. Straniu adevăr 

pur care poate fi dovedit ca valabil pe două feţe contrarii, sinistru chirurg care poate opera şi cu 

ascuţişul şi cu mânerul cuţitului” (MIHĂESCU, 1982, 27).  

Victimă socială a vicisitudinilor economice care l-au determinat să-şi vândă moştenirea 

părintească, se gândeşte la o lege a impreviziunii care ar fi fost necesară pentru efectele economice 

şi moralitatea ei, devenind solidar cu cei pe care exproprierea neplătită deloc sau remunerată cu un 

preţ care îi sărăceşte într-o perioadă a devalorizării. Pe el, gândeşte totuşi eroul, nu-l expropriase 

nimeni, dar dăduse o proprietate în schimbul unei valori pe care o crezuse constantă, ca şi marfa 

oferită. Critică de aceea marea finanţă şi politicianismul amoral care „bătea monedă şi prospera din 

devastarea vechii clase suprapuse, amăgite cu hârtii îndoielnice, în schimbul unui imens avut” 

(MIHĂESCU, 1982, 28).  

În acest context al frământărilor şi întrebărilor descoperă printre viitorii confraţi de la Palatul 

de Justiţie un singur om capabil, demn şi cinstit, pe prinţul avocat Georges Radu Şerban, a cărui 

hotărâre de a se dedica barei şi legilor venise în mijlocul naufragiului general al clasei suprapuse, 

deşi personal, după propriile-i explicaţii, nu avea a se teme de efectele exproprierii şi catastrofelor 

valutare. Admiră în pledoariile acestuia „vorbirea impetuoasă şi totuşi elegantă, deşi presărată ici-

acolo de câte o floricică de stil, uneori şi aceasta fanată” (MIHĂESCU, 1982, 29), apoi „o siguranţă 

de sine uimitoare, într-o serie de consideraţiuni juridice” (MIHĂESCU, 1982, 29), o unitate de 

atitudine, ca şi umanizarea retoricii pledoariei care lipsea celorlalţi confraţi. Adevărata măsură a 

valorii o dă în procesele agrare pe fondul exproprierilor: „ce amploare dă el unor chestiuni care în 

general păreau anoste şi fără culoare! Se ridica la proporţii înfiorătoare de tragedie şi de epopee, le 

găsea totdeauna complicaţii de înaltă logică, dinaintea cărora reprezentanţii ministerului dădeau pas 

cu pas înapoi, până la înfrângerea finală (…)” (MIHĂESCU, 1982, 31). Este un „avocat care ştia să 

sufere pentru această cauză pierdută, nu un simplu actor care-şi scotea masca îndată ce-a rostit 
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ultimul cuvânt, spre a cerşi aplauze vulgului” (MIHĂESCU, 1982, 32), un viteaz care „răstălmăcea 

articolele legilor ca pe nişte complicate figuri de floretă” (MIHĂESCU, 1982, 31). Chiar în 

procesele ce nu aveau vreo legătură cu exproprierea „mi se părea că-şi alege totdeauna poziţia cea 

mai nobilă pentru că e dreaptă, pentru care făcea să-şi încrucişeze tăiuşul priceperei cu adversarul” 

(MIHĂESCU, 1982, 31). Pentru Mihai Aspru, George  Radu Şerban este o „rara avis, mai bine zis 

unica avis (…), un avocat care păstra o atitudine” (MIHĂESCU, 1982, 31). 

La câteva luni de la terminarea facultăţii şi trecerea licenţei, zăreşte, din întâmplare, pe Alba 

într-o maşină care ieşea din curtea avocatului Georges Radu Şerban, aflând că e soţia acestuia. 

Fascinat de frumuseţea şi distincţia ei nobiliară, îşi dă seama cât de mare e distanţa ce îl separă de 

ea, dar şi cât de aproape e de împlinirea visului de a cuceri iubirea femeii, „cu mândru pas regesc”, 

unicul său ideal de viaţă. Cu un imbold extraordinar susţinut de o neînfrântă voinţă şi ambiţie, spre 

a fi în apropierea Albei cere prinţului Georges Radu Şerban rolul de al treilea secretar, înfruntă 

orgoliul acestuia, pregătind cu răbdare planul ascensiunii în ordine profesională şi erotică. Întreaga 

energie şi-o canalizează la început spre afirmarea profesională, mijloc prin care să-şi facă simţită 

prezenţa în „casa cu sumbră faţadă” spre a sfărâma barierele de castă care-l separau de Donna Alba. 

Cu toate succesele la bară, ca secretar şi chiar înlocuitor al maestrului, şi în trecătoare aventuri cu 

descendenţe nobiliare, Donna Alba păstrează distanţa ucigătoare, rămânând o mare enigmă. Fapta 

salvatoare spre a cuceri femeia rămâne revizuirea procesului Ypsilanţilor prin care Alba îşi pierduse 

averea, într-un proces în care pledase chiar soţul. Studiul înfrigurat al dosarului întregului proces nu 

îi dă însă posibilitatea să descopere vreo fisură în pledoaria maestrului. Cu toate acestea, rezultă un 

mare folos: pregătirea temeinică din punct de vedere juridic. Prima lui pledoarie într-un alt proces în 

care se remarcă siguranţa argumentării, tehnica oratorică ce nu lasă posibilitatea de replică părţii 

adverse este un triumf: „Curtea a aflat din vreme ce trebuie să afle şi ştie la ce trebuie să se aştepte; 

adversarii sunt stânjeniţi de propriile lor argumente care au devenit locuri comune. Zadarnic ei 

caută să le răstălmăcească, despicând, aşa cum se spune în popor, firul în patru. Ei nu fac decât să 

mă repete, iar răspunsul pe care l-au auzit aprioric îi încurcă teribil de caraghios. Preşedintele 

zâmbeşte, cu cei şase membri, chiar şopteşte ceva celui din dreapta în dosul cartonului de termene 

ridicat anume ca să ascundă această trecătoare lipsă de deferenţă a Curţii faţă de ea însăşi (…). Iar 

când preşedintele îmi întreabă adversarii dacă au cu adevărat «ceva nou» de adăugat, victoria mea e 

asigurată” (MIHĂESCU, 1982, 162). 

Dacă procesul de recuperare a averii Donnei Alba nu are nicio şansă de izbândă, va câştiga 

însă răsunător un alt proces extrem de încurcat al unei prietene a femeii iubite. Şi aceasta, în absenţa 

maestrului, plecat la Haga să pledeze din însărcinarea guvernului pentru statul român, proces 

pierdut într-o primă instanţă de primul secretar al lui Georges Radu Şerban, proaspăt doctor la Paris, 

descris în această împrejurare în felul următor: „astfel că Radu, acest superb băiat care venise de la 

Paris încântat de ultimele teorii ca să sperie o lume întreagă cu bagajul lui de învăţătură trebuie să 

sucombe, pe simple motive de practică ieftină, aşa cum se întâmplă de obicei cu toţi începătorii 

îmbuibaţi de fond juridic, dar incapabili să se mişte în laţurile meschine, de câlţi, ale practicienilor 

chiţibuşari” (MIHĂESCU, 1982, 287). 

Radu este unul din tipurile de secretari de avocaţi. Un alt tip de secretar de avocat este cel al 

lui Raul Ipsilant, doctor în drept la Paris, văr primar cu Donna Alba. Este o victimă a unui tutore 

care îi risipeşte o mare avere, căutând să afişeze totuşi indiferenţă faţă de aceasta. Are cunoştinţe 

întinse de literatură, vorbeşte impecabil franceza şi engleza, are conştiinţa înaltei ascendenţe 

fanariote, fiind indignat că aristocraţia este nevoită să lucreze încât „trebuie să ne amestecăm în 

vălmăşagul social” (MIHĂESCU, 1982, 126), că „trebuie să ne menţinem cu oricare dintre 

mijloacele moderne de luptă: politica, avocatura, medicina, diplomaţia” (MIHĂESCU, 1982, 126). 

Admite unele ocupaţii: politica, scrisul dacă e savant, toate însă ca o gratuitate. Admite ca Georges 

Radu Şerban să lucreze în avocatură doar pentru marea idee a salvării marii proprietăţi, dar crede că 

şi-a depăşit limita activităţii luându-şi prea în serios profesia. Orgolios, nu ar accepta să ducă 

servieta cuiva. Este pasionat de câini de rasă, considerând aceasta un „obicei civilizat şi boieresc” 

(MIHĂESCU, 1982, 130), participă la expoziţii canine. Are de asemenea pasiunea vinurilor vechi, a 
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fripturilor şi femeilor cu păr lung, este frecventator de localuri de mâna a doua şi chiar ordinare, 

fiind considerat „beţiv bucureştean democrat”.  

Preocupat de împlinirea idealului erotic, Mihai Aspru descoperă o seamă de date despre 

trecutul Albei, mai ales în legătură cu marea iubire a acesteia pentru Tudor Buzescu, descendentul 

unei istorice familii boiereşti, rival în probleme de moştenire cu Georges Radu Şerban, ucis de 

acesta din urmă într-un duel. Urmărind-o într-o seară pe Alba, care pleca în taină de acasă împreună 

cu mama sa, descoperă misterul care o determina să se întâlnească într-o grădină publică cu prinţul 

decăzut Preda Buzescu. El deţinea după moartea fratelui său o fotografie şi câteva scrisori 

compromiţătoare, relicvele iubirii celor doi amanţi Alba şi Tudor, încercând s-o şantajeze pe 

frumoasa prinţesă.  

Închiriind la mansarda unde locuia Preda o cameră, Mihai Aspru reuşeşte atât prin forţe 

proprii, cât şi prin prostituatele colocatare, să pună mâna pe scrisorile compromiţătoare, gândindu-

se să le cedeze femeii iubite ca pe un tribut adus marii iubiri. Descoperirea din scrisori a trecutului 

femeii iubite o coboară în ochii lui de pe piedestalul unui ideal inaccesibil. Anunţată de Preda 

Buzescu de furtul scrisorilor de către Mihai Aspru, aceasta încearcă să negocieze cu noul stăpân, 

fiind dispusă să accepte orice condiţii, neascunzându-şi însă dispreţul pentru asemenea metode. 

Conştient însă că n-ar fi avut decât un succes trecător prin care n-ar fi reuşit să câştige odată cu 

trupul şi sufletul femeii, protagonistul jurist, cu un gest dezinteresat, îi oferă întreaga corespondenţă, 

îndemnând-o să pună capăt vieţii de compromisuri, nedemnă de nobleţea şi marea ei frumuseţe 

exterioară. 

Comportamentul nobil şi gestul cavaleresc au asupra femeii un efect major, spulberând falsa 

morgă aristocratică, determinând-o să-i răspundă printr-o pătimaşă şi definitivă iubire. Cei doi 

amanţi decid să-l anunţe pe Georges Radu Şerban. La vestea brutală, orgoliosul descendent 

domnesc se sinucide. După moartea lui, ei trăiesc zilele de doliu, la sfârşitul cărora va avea loc mult 

aşteptata lor căsătorie. Obsesia erotică, după cucerirea Albei, se stinge din lipsă de substanţă, şi de 

motivaţie şi devine dorinţă calmă şi voinţă de apropiere reciprocă. Aceasta înseamnă şi cucerirea 

deplină nu numai a unei femei iubite, ci a unei caste ce părea inaccesibilă. 

Întrebându-ne la finele lucrării noastre asupra fizionomiei lumii juridice interbelice, se poate 

spune că în general ea este asemănătoare cu cea de azi prin metehnele existenţei sub raport 

instituţional. Lipseşte însă azi în primul rând un avocat de amplitudinea spirituală, de onestitatea, 

nobleţea şi dragostea pentru pledoaria umanizată a prinţului Georges Radu Şerban. Lipseşte de 

asemenea cultul pentru pledoaria construită după toate regulile retoricii care ocaziona adevărate 

dueluri oratorice şi, desigur, bovarismul vreunui tânăr jurist ce şi-ar mobiliza resorturi interioare 

teribile pentru acces la marea iubire şi castă inaccesibilă. 
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