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Pnl ormrilor, 

Nu scap din vedere că vorbesc aci sub auspi- 
ciile «Ligei de propagandă conservatoare». Cine 
zice propagandă, zice vulgarizare, şi câa dintii con- 
diţiune pentru vulgarizare este claritatea. | 

A aduce puţină: lumină într'0" materie oliscură-— 

şi nu este cuvânt care. să dea” loc la. interpretări 
mai diverse şi la specule mai interesate decât cu- 

vântul «democraţie» — aceasta: este „Singura mea 
țintă. a 

De altminteri, d-lor, a vorbi. lirapedo este da- 
toria partidelor politice, la noi mai mult decât 

aiurea. 'Ţară tânără, care w'are încă experienţa mâ- 
nuirei seculare a libertăţilor, partidele politice au 
faţă de dânsa îndatoriri pentru sănătoasa ei edu- 
-caţiune. 

De altminteri, d-lor, implinirea acesiei datorii 
se răsplăteşte parlidelor cu belşug. 

Puterea unui partid stă în vigoarea doctrinei 
sale: cu cât această doctrină, este mai neted stabi. - 
lită şi mai clar afirmată, cu cât e mai pe înțelesul |



tutulor, cu atât acel partid poate face cuceriri mai 

numeroase. Nu pot da însă roade trainice acele: 

“partide hibride, cu câractere nedefinite, ale căror: 

hotare nu sunt adânc brăzdate, care trăesc din îm- 

prumuluri de la unii şi de la alţii, cari voind să 

fie tot, nu reprezintă nimic şi sunt adevărate cor- 

cituri politice. (Puternice aplause). | 
Zootehnia, care nu e decât politică aplicată la 

animalele domestice, ne învață să ne ferim de o 

metoadă. seducătoare, dar primejdioasă, aceea a în- 

crucişărilor. Incrucişarea mai adese-ori distruge ra- 

sele decât le crează şi aruncă confuziunea în cla- 

sificarea speţelor. Rare-ori încrucişarea produce rase: 

bine fixate, nesupuse variaţiunilor. Adesea produce 

monştrii, sau produce fiinţe care nu se pot Tepo- 
“duce, exemplu: catârul. (Mare ilaritale). 

Această pildă, mă readuce la politică. Ea imi 
aminteşte un cuvânt al lui Delavrancea, care vorbea. 
odată de unele partide politice, «cari nu au ante- 

mergători, şi_nu pot avea urmaşi». (Aplause). 
„Eu, d-lor, nu vă voi pomeni de cât în treacăt 

de acest fel de curcituri, de partidele pseudo-demo- 
cratice, pentru a mă ocupa mai ales de partidele 

cu năzuințe neted democratice. 
Ce este democraţia ? 

Eu o voi defini într'un cuvânt: egalitatea. Dar: 
sunt mai multe feluri de egalităţi: avem egalitatea. 
legală, egalitatea politică, şi egalitatea socială. 

Egalitatea legală este egalitatea inaintea legii, 
este suprimarea ori-cărui privilegiu, este dreptul 

pentru toţi de a ajunge la cele mai inalte dregă-



   
“orii publice. Noi primim această egalitate fărăhici 
-o rezervă. (Aplauze). 

Dar, suntem pentru aceasta democrați? Nu. 
Neapărat că nimeni nu ne poate împedica să adăo- 

găm pe cartea, noastră de vizită şi cuvântul de de- 

rnocraţi. Aceasta însă ar fi o inşelătorie 
D-lor, nu suntem democrați pentru că, în acest 

ânţeles, toţi sunt democrați. Partidele politice iau 

nume cari desvelesc acele tendinţe ce le deosibesc 
pe ele de celelalte. Deci, când, în înțelesul de care 

vă vorbeam, toţi sunt democrați, nici un partid nu 
poate spune că e democrat, în deosebi de celelalte 

partide. 

legii, nu pentru că suntem conservatori, ci pentru 

că suntem Români, pentru că trăim în România, 

pentru că ne aflam în anul 1908, şi pentru că 
primim cu toţi Constituţiunea dela 1866. (Aplauze. 

Bravo). | 
D-lor, este totuşi un pârtid politic care pretinde 

că este democrat din cauza aceasta şi numai din. 

cauza aceasta. Veţi vedea că pe alte terenuri, unde 
să afirmă adevăratele tendinţe ale. democraţiei, nu-l 
vom mai întâlni. 

lată ce citesc într'un ziar de aseară, .care re- 

latează cuvântarea unui profesor universitar, la o 

intrunire ţinută, de partidul conservator-demoerat, 

la Constanţa: «D-l Rădulescu-Motru face istoricul 

democraţiei, arătând idealul ei: toţi cetățenii egali 
în faţa legilor.» 

Am onoarea să răspund acestui domn că d-sa, 
care are pretenţiunea să instruiască tinerimea cu
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prelegerile sale la Universitate, e cu 50 de ani 
inapoi. (Voci: așa e), 

Partidul conservator a revendicat aceaslă ega- 
litate la Divanul ad-hoc; e de mult de atunci. Noi. 
am înfăptuit în lege această egalitate la 1866 
in Constituantă, care era o Cameră în majoritate 
conservaloare şi am înfăptuit'o în aşa mod în cât 
pulem zice că nici 0 ţară nu ne întrece şi că noi 
intrecem pe multe. - 

In adevăr, d-lor, dacă cercetaţi diferitele State 
mari din Europa, nu găsiţi nicăeri această egalitate 
atât de deplin stabilită în Constituţie ca la noi. 

In Anglia este o aristocrație, ariştrocaţie cu 
privilegii, cu majorat, care îşi afirmă puterea în 
Camera Lorzilor. Acelaş lucru în Prusia, cu deose- 
bire că Camera înaltă se chiamă Camera Seniorilor. 
Tot aşa în Ungaria, Rusia, Italia, Austria, Chiar şi 
în Franţa republicană s'au păstrat titlurile de no- 
bleță. La noi s'au oborât prin Constituţiune toate: 
distincţiunile acestea şi prin lege am realizat tot ce 
să poate revendica ca egalitate legală. | 

" De aceia zic că acel care pretinde că este de- 
mocrai peniru că vrea egalitatea inaintea legii co- mite o inşelătorie. (Aplauze). 

Spre a dovedi aceasta, sfidez pe şeful partidului 
conservator-democrat să scoată din potopul de cu-: 
vinte despre democraţie cu care ameţeşte ţara, un 
Singur punct de program saii un articol de lege 
prin care să afirme o revendicare precisă cu privire 
la egalitatea înaintea legii. | 

A fi democrat în înțelesul egalităţii inaintea legei 
nu inseamnă dar nimic. (Prelungite aplauze).



“Insă, d-lor, acest nimic nu este atât de nevinovat 

pe cât se pare. Un democrat convins zicea că răul 

de căpetenie de care boleşte democraţia este invidia 

democratică. A sgândări această invidie, a scormoni 

pasiunile rele, aceasta este opera la care se dedau 

acei cari agită patimile în contra unor inegalităţi 

inexistente, zicând că sunt în contra «boerilor». 

(Aplauze). Nu cunosc la noi boerii. 
_ "Trebue să constat că conservatorii-democraţi au 

rămas singuri pe acest teren. Liberalii cari afirmă 
adevărate revendicări democratice, despre cari voiu 
vorbi, au renunţat, spre cinstea lor, de mult la spe- 

cularea, acestei cestiuni. 
Ce fel de recruți să pot câştiga prin această 

propagandă demagogică a conservatorilor-democraţi? 

Este vreun om cu puţină demnitate care să poată 

fi prins în mrejele lor? E 

„D-lor, omul fără demnitate, omul care simte că 
are o racilă, acela se poate simţi umilit de un nume 

de o aparenţă, de un gest. Sunt oameni fără mân 

drie pe lângă cari un demagog poate să exploateze 

faptul că din distracţiune n'ai răspuns unui salut, 

ori că, nefiind acasă nu i-ai primit. Se găsesc oameni 

lipsiţi de mândrie cari, dacă se strâng 5—6 persoane, 

se întreabă de ce n'au fost invitaţi, căutând o in-, 

tenţie acolo unde nu e nici un gâud de jicnire. (Ila- 
ritate). Evident că aceştia cari nu se respectă peei 

însuşi, nu merită nici un respeci. (Aplauze). Dar să 
vii tu să înființezi partid politic şi să porneşti luptă 

democratică ca, să speculezi aceste mizerii, însem- 

nează a te pune mai prejos de aproape unanimitatea 

“partidelor din ţările civilizate. (Aplauze prelungite)
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Numai în straturile inferioare ale socialismului 
occidental se află oameni dintre cei ce se cheamă 
«les mains calleuses» adică «cei cu palmele bătă- 
torite», cari duc luptă de clasă în contra condu- 
cătorilor socialismului, dacă aceştia sunt ceva mai 
răsăriţi prin instrucţiune sau prin avere, şi nu privesc 
ca d'ai lor decât pe uvrierul care poartă haina mun- 
citorului. Pentru ei talentul, titlurile universitare sunt 
boetii şi d'aceea tratează pe un Bebel de aristocrat 

sau pe un Jaures de ciocoiu. (Aplauze). 
E trist d-lor, pentru noi, ca un om care a făcut 

cel puţin un stagiu în partidul conservatorilor (ila- 
Pilate), să ajungă să-şi ia pilde în beciurile obscure 
unde exasperaţii socialismului agită asemenea patime. 

De aceea, d-lor, vă fac atenţi că în democraţie 
iiu trebue să cercetezi numai ideile ci şi însuşirile 
omului. | 

Sa zis cu drept cuvânt că nici un regim nu 
cere mai multă virtute de cât democraţia. Această 
virtute trebuie căutată cu multă hăgare de seamă 
la conducătorii politici, şi de aceia cred că nu ies 
din subiectul meu  arătându-vă însuşirile pe cati 
bebue să le intrunească adevăratul democrat. 

Ce este bunul şi ce este răul deinocrat? Iată o 
chestiune pe care nu a-şi voi să o rezolv eu, i voi 
să 0 pun sub patronajul unui nume ilastru. 

_ D-lor, este cam pedant a se cita prin întruniri 
Unii autori; dar dacă la- niște agape, pe româneşte 
la nişte «chiulhanuri», s'a târât, astă vară, numele lui 
Cicerone, să-mi fie îngăduit să citez şi eu aci pe 
Eschine.



    

lată cum defineşte Eschine, combătând pe De- 

mosthene, pe bunul şi pe răul democrat: 
«Veţi fi, cred, unanimi asupra însuşirilor nece- 

sare unui:bun democrat. Mai întâi, el va fi slobod 

față de părinţii săi; nenorocirea naşterii sale ar sădi 
într ânsul ura legilor, cari sunt pavăza puterii popu- 

"lare. Apoi e de dorit ca părinţii săi să fi adus ceva 
servicii poporului; cel puţin — lucru neapărat — nu 
vor fi fost niciodată vrăjmaşii lui, de teamă ca să 
nu răzbune asupra Satului dizgraţiile de familie. 
Al treilea, el va fi din five modest şi rânduit în 
traiul său: excesive cheltueli Par face .să se vânză 

ori să trădeze. (Aplauze). A patra condiţiune e să 
unească un spirit de dreptate darului vorbirei. Fâră 

această împreunare bunul simţ e mai de dorit de- 
cât elocinţa. (Aplauze prelungile). In fine va avea un 

suflet iare pentru ca in momentele de grea ciim- 
pănă şi în război să nu părăsească poporul»... 

«Aplicaţi aceste regule lui Demosthene şi cu 

deplină dreptate faceţi această cercetare». 
«Care i-a fost viaţa? După ce şi-a risipit ne- 

“ buneşte avutul, din trierach a devenit serib. Urmărit 

in aceasiă, meserie de reputaţia sa de perfidie şi 
vânzându-şi pledoariile, el se repede la tribună. (A- 
plauze). Cu ioate enormele sale furtişaguri asupra 

tezaurului, îi rămâne foarte puţin. (Aplauze prelun- 

gite). Acum aurul regelui Perşilor (Voci: banii Ji- 

danilur) curge în butoiul fără fund al risipelor 

sale; dar nu-l va umplea. Ce bogății ar putea sătura 
o inimă mârşavă ?, | 

«Socolind drept, el trăeşte nu din veniturile 

sale, ci din primejdiile voastre». (Aplauze).
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«Cât pentru înţelepciune şi elocinţă, el e născut 

pentru a vorbi frumos şi a făptui urât». (Aplauze 

îndelung repetate). 
Acestea, d-lor, sunt adevăruri eterne. “Tie ca 

democraţia noastră să nu le scape niciodată din 

vedere. 

D-lor, trec acum pe un teren arzător; “pe acela 

al adevăratelor revendicări democratice. După ce 

vam vorbit de egalitatea legală, trec la egalitatea 

politică. 

Egalitatea politică este dreptul tutulora de a 

parlicipa la suveranitatea naţională. Ac se. pune 

chestiunea sufragiului universal. = e 

Mi-ar fi negreşit ertat, d-lor, într'o conferinţă, 

să vă fac citaţiuni, să viu aici cu autori. Sar cu 

veni, de pildă să vă expui, pe larg, întreaga teorie 
a lui Taine asupra sufragiului universal. Mă mul- 
țumesc să vă citez un cuvânt al lui, care rezumă 

intreaga lui teorie: «Zece milioane de ignoranţe nu 

fac cât o inteligenţă». (Apluuze). 
Aşi putea să vă cilez scriitori cu idei mai îna- 

intate, de pilda d. Cl6menceau, radical-socialist, care 

susține că toate progresele se realizează de mino- 
rităţi. E. vorbă de minoritatea acelor spirite agere 
cari pătrund departe în viitor, cari cuceresc pro- 
gresul şi fac pe urmă să pătrundă ideile lor în 
profunzimile maselor populare. (Aplauze prelungite). 

Dar, d-lor, renunţ la acest fel de argumente 
pentru că răul 'de care suferim e mai ales impor- 
taţiunea teoriilor străine. 

Observaţi că, chiar în cestiunea care ne ocupă 
acum, argumentul de căpetenie care se dă în favoarea
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sufragiului universal este acesta: toate ţările afară 

de România au sufragiul universal. 

Mai întâi această afirmaţie conţine o eroare: 

Anglia de pildă w'are sufragiul universal, Prusia 

asemenea n'a introdus sufragiul universal. 
Dar, chiar fără a ţine seamă de aceste erori, 

mă incumet a vă dovedi că, dacă am introduce su- 

fragiul universal, tocmai atunci ne-am deosebi de 

mai toate statele mari din Europa. 
In adevăr, d-lor, toate acele ţări, cu o singură 

excepţiune, ori practică regimul reprezentativ, iar nu 

regimul parlamentar ori, pe lângă Camera de jos, 
au şi o Cameră înaltă care e în genere de origine 

aristocratică. 

Zic că multe din aceste ţări n'au regim parla- 

mentar. Regim reprezentativ, în deosebire de regim 
parlamentar, însemnează că parlamentul are numai 

dreptul de control asupra actelor guvernului şi are 
căderea de a vota legile. În regimul parlamentar, 

dinpotrivă, cum năzuim a'l practica noi, parlamentul 

nu se mărgineşte a vota legile; el dă şi guvernul. 

Camera e emanaţiunea corpului electoral şi cabinetul 

e delegaţiunea parlamentului. 

Bi bine, d-lor, acest regim nu există în ţările 

cari ni se dau ca pildă: nu există în Germania, nu 

există în Austria, nu există în Ungaria, nici în 

Rusia. | 
Pe lângă aceasta, alături de Camera populară 

există o Cameră înaltă. De pildă în Anglia: Camera 
Lorzilor care e exclusiv ereditară. In Prusia: Ca- 

mera Seniorilor. In Austria: Camera Seniorilor. 

In Ungaria; Camera Magnaţilor. In Italia: Senatul



  

cu elemente ereditare şi cu ceilalţi senatori. desem- 

naţi de Coroană. In Rusia: Consiliul Imperiului. 

Vedeţi dar, d-lor, că în ziua când am păşi spre 
sufragiul universal, România sar deosebi cu desă- 

vârşire de celelalte state mari, cari ar piuiea să ne 

servească de model. 

Dar, să lăsăm la o parte aceste pilde, Iute din 

străinătate, căci tocmai de maimutărirea străinătăţii 

ne plângem. 

” Să cercetăm cari sunt argumentele ce se invoacă 

la noi în favoarea sufragiului universal. Argumentul 

de căpetenie este un sofism, care constă în aceasta : 

se zice că masele populare sunt luminate şi inde- 

_“pendende; iar aceste mase îndată ce sunt impărțite 

în colegii -eleciorale, încetează ;de a fi luminate şi 

îndependente. . 

Vedeţi cât de grosolan e , acest raţionameni în 

cât falşitatea lui bate la ochi. 
Dar acest sofism serveşte acelora cel scot la 

iveală spre a se înfăţişa ca campioni al moralității. 

Atunci se află oameni cu vedere scurte, cari-şi 

inchipue că fac o faptă bună, dându-se de. partea 
celor cari, cu atât de puţin temeiu, vorbesc în nu- 

mele moralei. 

D-lor, este foaite curios d a intaţişa acelaşi pOpor 

sub două feţe: una de o moralitate neprihănită, alta 

de o corupţiune strigătoare, iar diferenţiarea între 
una şi alta, să nu fie de cât o biată lege electorală. 

Scopul urmărit e străveziu : el ţinteşte a reduce 
problema educaţiunei acestei ţări la o vulgară ces- 
tiune electorală, (Aplause). Dacă starea ţării e aşa 

cum ni se descrie, atunci avem de făcut sforţări 
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imense pentru rădicarea nivelului nostru moral. Şi 

cei cu reforma electorală sunt nişte amăgitori ce ne 

abat de la adevăratele noastre îndatoriri. (Aplauze 

prelungite). 
D-lor, scopul politic urmărit nu e altul de cât 

Ga îneca voturile domniilor-voastre care sunteţi de- 

prinşi cu viaţa publică, în masa votanţilor dela sate, 

cari merită toată solicitudinea, dar cari nau încă o 

maturitate politică îndestul de încercată. Cât pentru 

noi nu consimţim să încredințăm destinele acestei 

ţări, acelora cari în timpul răscoalelor ţărăneşti dă- 

deau foc ţării- sub cuvânt că vor «lotul universal» 

or că trebue să se spânzure «Domnul Trust», or că 

e poruncă dela aşa zişii «studenţi» ce apăreau ca 

nişte fiinţe legendare. (Aplauze prelungite). 

D-lor, aceice mărturisesc o admiraţie supersti- 

țioasă pentru masele populare caută prin o ciudată 

contradicţie, să, ni se înfăţişeze ca oameni de pro- 

gres prin aceea că ponegrese toate instituţiunile şi 

denunţă imoralitatea tuturor stratunilor sociale ce 

alcătuesc acea masă populară pentru care, în în- 

" tvegimea ei, n'au de cât laude. | 

In ochii lor, magistratura e păntinitoare, clerul 

imoral, administraţia e arbitrară şi necinstită, corpul 

electoral e corupt şi servil. Toate aceste elemente 

laolaltă alcătuese însă, în ochii lor, ceva vrednic 

de laudă. 

Ciudat lucru, criticile acestea se îndreptează, 

din partea liberalilor, mai ales în contra institu- 

ţiunilor de esenţă populară. 

De pildă, în anul acesta, s'audesfiinţat judecăto- 

riile comunale. Juraţii comunali erau chemaţi, la sate,
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să hotărească de pildă despre o deschidere sau inchidere 
de drum. Ei aveau a spune dacă un drum exista 
mai dinainte sau nu; dacă trebue sau nu menținut. 
Ei bine, aceşti viitori stăpânitori cărora să cere a 
se încredința soarta ţării, au fost declaraţi incapa- 
bili de a implini o aşa sarcină şi au fost înlocuiţi 
cu magistrați numiţi de guvern. 

Când este vorba de justiţia populară în materie 
politică, am putut constata de curând felul de favoare 

de care să bucură juraţii ca judecători în materie 
de presă. De pildă, s'au ivit nişte grave denunțări 
la laşi, în contra magisiraturei. S'a pus atunci în- 

trebarea : In caz de calomnie, cine va avea să 

judece afacerea? Intrebarea erea de prisos, căci se 

ştie că aceste cestiuni sunt de competenţa juraţilor. 

Ei bine, am constalat unanimitatea chiar a presei 
întru a declara că juraţii nu prezintă nici 0 ga 
ranţie. | | 

D-lor, în materie comunală, partidul liberal 

care ne propune sufragiul universal a desfiinţat 

aproape ioate libertăţile locale. (Aplause. Voci: 
Așa este). | | 

Intâi s'au răpit primarilor, rând pe rând aproape 
toate atribuţiunile comunale şi după aceasta par- 
tidul liberal a venit să le smulgă şi atribuţiunile 
lor administrative de agenţi ai puterii centrale. 

Primarul nu e vrednic să facă o reparaţie la 
şcoală or să sape un şant, iar aleşii lui, obştea sa- 
tului ar fi maturi pentru sufragiul universal. (Aplause). 

Iată raţionamentul în toată frumuseţea lui : Tu 
judecător comunal, nu eşti capabil să hotăreşti 
despre o deschidere de drum; tu jurat, nu poţi să
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judeci o calomnie ce sa produs în cercul restrâns 

al comunei tale; tu primar, nu poţi să sapi un şanj 

ori să croeşti un drum, dar eşti vrednic ca să ho- 

tărăşii despre politica externă şi internă a Româ- 

piei! (Puternice apluuse). 

„Bi bine, d-lor, aceluia căruia nu se poate da 

de facut un sauţ,or un uluc, noi nu-i dâm pe mână 

destinele ţării. (Aplauze prelungite). 

Dar sătenii nici nu cer lărgirea dreptului de 

vot. Vi se striveşte voinţa D-voastră cari aţi făcut 

deja o şcoală poliiică, sub masa votanţilor cari nu 

cer măcar drept de vot şi cărora o dată cu votul 

le vom hărăzi un dar primejdios: otrava politică 

pe care pe viitor o va disiila chiar şi la sate, presa 

noastră în halul în care se află. (Aplauze). 

Ca încheiere, în această privință, vă zic: Ega- 

litatea politică nu este un drept. În 41789, Consti- 

iuanta Franceză m'a înseris egalitatea politică printre 

drepturile omului; egalitatea politică nu este un drept, 

e un sistem. E o organizare, care poate [i bună sau 

vea. În starea noastră de cultură socotim această 

organizare rea şi aceia o respiigem. (Aplauze), 

Dar în unele ţări apusene după ce sa dobândit 

egalitatea legală deplină ca la noi, ori numai parţială, 

Sa revendicat egalitatea politică. Dar s'au aflai oameni 

cari să susţie ca chiar cu această cucerire, egaliia- 

tea nu e încă împlinită. Mai este o inegalitate de 

desființat: este inegalitatea averilor. Nu trebue să 

fie bogaţi şi săraci. | 
Această egalitate, noi, nu ne incumelăm a 0 

realiza. Noi n'o credem posibilă şi n'o credem utilă.
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Ceeace vroim însă e o tot mai mică inegalitate 
de condiţiune. | 

Care este dar, în această privinţă, politica noastră 
socială ? Noi înțelegem ca prin instrucțiune, prin 
educaţiune tehnică, să pregătim pe muncitor pentru 
ca munca lui să fie cât mai rodnică. În asemenea 
condijiuni zicem muncitorului: «Pune-ţi loată n 

dejdea în tine, în silințele tale şi te-vom ajuta ca 
să birueşti. (Aplauze). | 

Dar sunt imprejurări în care toată bunavoința 
omului e zadarnică. El trece prin crize—cum de 
pildă când îl răpune boala -- pe cari toate sforţările 
sale nu le pot înlătura. Suntem dar datori să-i venim 

în ajutor în acele momente de criză ale vieţii mun- 

citorului. Primim dar să organizăm asigurările penbu 

caz de boală, de accident, or de bătrâneţe. (Aplauze): 
Astfel ocrotit, muncitorul să-şi caute de lucru. 

Dar chiar şi contractul de lucru înţelegem să! în- 
grădim cu toate garanţiile; vroim garanţii pentru a 

„asigura sinceritatea voinţei contractanţilor şi execu- 

tarea cinstită a contractului. (Aplauze). | 
Consimţim, să introducem şi clauze ocrotitoare 

cum este acea propusă de d, Carp, în proiectul săi 
de tocmeli agricole, prin care să opreşte contrac- 
iarea cu ţăranii pe baza unor avansuri în bani, ce 
apoi să „rețin din salarii, Nu vrem ca proprietarul 
să contracteze şi să lucreze cu debitorul său strâns 
de gât. Vrem ca el să lucreze cu ţăranul-creditor. 

Consimţim in fine ca statul, pe moşiile lui, în 
uzinele lui, în instituțiuuile lui, să dea salarii sufi- 
ciente nu numai ca să indestuleze pe muncitori, ci
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şi pentru a exercita o înrâurire asupra regimului 
general al salarielor. (Aplauze prelungite). 

Mai dăm încă ceva muncitorilor. Aci, vă fac 

o confidenţă şi vă rog să nu repetaţi ce am să vă 
spun (Aplauze, râsele), ca să nu-mi capăt beleaua 
cu liberalii; vrem, d-lor, să asigurăm şi respectul 

jibertăţii şi a proprietăţii. (Aplauze, ilaritate). 
Vrem aceasta, d-lor, pentru muncitori, nu în 

contra muncitorilor. In respectul libertăţii şi a pro- 
prietăţii vedem o prelungire iar nu o mărginire ă 

regimului de ocrotire a muncitorilor pe care îl dorim. 

Şcoala intervenționistă, iar nu numai aşa zişii 
«Manchesteriani» cu cari unii nerozi ne împuie capul, 

susţin libertatea de a contracta. 
Partizanii intervenţiunii Statului zic că dacă 

voesce să ingrădească contractul de muncă, o fac 

tocmai pentru ca să asigure mai multă libertate 
părțilo» contractante, stabilind mai multă egalitate 
între ele. Va să zică tot liberiatea este ţinta, cel 
puțin ţinta mărturisită. 

La noi partidul liberal desființează această li- 

bertate. El nu se ocupă de elementele lăturalnice 
ale contractului de muncă, spre a permite libera 

contractare în condițiuni cât mai echitabile. Le- 

giuitorul liberal hotăreşie însuşi obiectul contrac- 

tului. El pretinde să stabilească pe ce. preţ lrehue 
să contracteze muncitorul agricol şi vroia să hotă- 
rască, dacă nu întâmpina rezistență, şi pentru ce 
intindere de pământ trebue să contracteze. 

Aceasta este nu îngrădirea, ci suprimarea li- 
bertăţei. 

D-l 
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tatea. Indată ce e libertate, se produc diferențieri; 

unul se ridică, altul stă pe loc; unii devin proprie- 

tari, alţii nu ajung la proprietate. 

D-lor, când vorbesc de proprietate, nu vorbesc 

de dânsa ca de o instituţiune sacrosantă, pe care 

din cine ştie ce superstiție o respectăm. Proprietatea 

individuală apare, după cum observă d. Renouvier, 

«ca o metodă istorică de progres social a cărei efi- 

cacitate e dovedită de experienţă». 
Acest element de progres foloseşte şi celor ce 

nu sunt proprietari. Cineva a spus cu drept cuvânt 

că nu e mijloc mai sigur pentru a Jăţi mizeria 

decât de a slei isvoarele producţiunei şi ale bogăției. 

(Aplause). : | | 

Ce este, d-lor, proprietatea? Nu vreau să VIU 

aici cu definiţiuni ştiinţifice. Am să Vă Spun ceeace 

ori cine poate pricepe: proprietatea este o moşie, o 

casă, un bilet de bancă. Dar acesiea sunt numai 

formele materiale aparente ale proprietăţei. In dosul 

acestor forme, în dosul zidului de piatră sau de că- 

rămidă, în dosul bulgărului de pământ, există ŞI un 

element abstract; există un principiu. Acest principii 

este râvna la muncă. Nimeni nu munceşte pentru a 

munci; munceşte pentru a dobândi ceva; peniru a 

dobândi acea casă, acea proprietate. [Aplause pre- 

lungile]. 
Această râvnă este focarul central care pune în 

mişcare toată maşina şi acel principiu este acela pe 

care e clădită toată civilizaţiunea noastră. Desfiin- 

țaţi acest principiu; totul se prăbuşeşte. (Aplauze). 

Sunt totuşi, d-lor, unii cari vor să desființeze 

proprietatea spre a implini egalitatea. Pe acest leren,
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elementul care reprezintă egalitatea, egalitatea ab- 

soluiă, este partidul socialist.. (Aplauze). Partidul so- 
cialist procedează în mod foarte sumar. El constată, 
că sunt proprietari şi neproprietari. Deci pentru a 

ajunge la egalitate, el suprimă pe proprietari. Foarte 

simplu. | 
Priviţi însă consecinţele: nimeni, după cum vă 

ziceam, nu munceşte de dorul de a munci; mun- 

ceşte pentru a căpăta un capital, pentru a dobândi 
o proprietate. Desfiinţaţi proprietatea şi veti desfiinţa 
în acelaşi timp munca liberă. Dar atunci, când munca 

liberă e dobosâtă, nu rămâne decât munca silită. 

Cred că nimeni nu va susține că munca servilă e 
un progres. Eu vă voiu dovedi că pe calea aceasta, 

ajungem la cea mai cumplită tiranie şi, lucru cu- 
rios, la cea mai neînchipuită inegalitate. 

In adevăr, D-lor, lumea trebue să muncească 

pentru ca să trăiască şi nu munceşte decât sub im- 

boldul unui interes. Când acesta lipseşte, statul irebue 
să silească prin constrângere la muncă. 

In ce mod sar repaitiza această muncă servilă, 

in statul socialist. | 
| Cei mai mulţi vor râvni la locurile de inspec- 

tori, (slaritale) toarte numeroase în toate planurile 
de organizare socialistă. Neapărat este mai plăcut 

să supraveghezi pe alţii decât să munceşti tu însu-ţi 
(ilaritate). ” 

Pe d'altă parie, funcţiile subalterne cari cer mai 
multă muncă, vor fi părăsite întru cât răsplata e 
aceeaş, statul dând tuturor cât le trebue ca să tră- 
iască. E fatal aceasta. Dar totuşi aceste funcțiuni în 
stai trebuesc împlinite. Atunci nu rămâne decât si-
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luirea pentru a face să se împlinească această muncă; 

pe D-ta te va face hamal; pe D-ta tăetor de pietre; 

pe D-ta mălurător de stradă (Aplauze). | 

D-lor, vă închipuiţi un senior feudal, un baron 

din evul mediu, mai tiranic decât aceşti inspectori 

ai muncei, cari vor hotări nu numai partea ta de 

muncă, dar şi felul de muncă ce ţi se impune ş şi 

cu biciul te vor sili să- ți implineşti partea ta de 

muncă! (Apluuze), 
D-lor, toate acestea sunt utopii; deci nu este 

primejdie să le vedem realizate. De aceea un scriitor 

francez, d-l Faguet zice: nu mă tem de socialism; 

colectivismul nu se poate realiza. Mă tem însă de 

silinţele dureroase ale acelor ce vor să ne îndru- 

meze spre socialism. 
Aci este primejdia. De aceea navem să ne 

temem de socialişti. Trebue să ne temem însă de 

un partid politic, partidul liberal, care la adăpostul 

cuvântului de libertate şi a tradiţiunei unui partid 

de guvernământ, alunecă pe povârnişul socialismului. 

Nici un partid de guvernământ din Europa n'a 

făcut, spre socialism, un salt mai îndrăznei decât 

partidul liberal la noi. (Aplauze). 
EI atacă proprietatea în esenţa şi în trecutul 

«EL pune Ja cale şi răspândește cărţi ca aceia a 
a. lui Radu Rosetti, care, între altele, conţine şi ade- 
vărate falşuri. El aclimatează ideia de expropriere 
a proprietarilor. El propune servituţi cari constituesc 

o adevărată deposedare, căci iau proprietarului fo- 

losinţa deplină a pământului şi nu-i lasa decât nuda 
proprietate. El sugrumă libertatea când în. materie 

de contracte nu se mărginește a stabili, garanţiile
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necesare contractului de muncă, ci prin minimul de 

salariu, şi maximul de arendă hotâraşte însuşi preţul 

mancii şi al chiriei pământului. 

Aci este primejdia; comparaţi acest -program 

cu acela al partidelor de guvernământ celor mai 
inaintate din Europa şi veţi vedea că, niciodată, un 
partid -nu a fâcut în mod mai îndrăzneţ spre so- 

cialism. (Aplauze). 
D-lor, în mâinile d-voastră stă puterea, cu care 

puteţi face ca partidul liberal să dea înapoi. Arătaţi 

cu bârbăţie că în masele populare asemenea idei. 

pot avea trecere. (Aplauze). 
"D-lor, vam arătat întrucât politica egalitară, 

poate fi folositoare claselor muncitoare. Acest folos 

însă al claselor muncitoare nu trebue să fie singura 

noastră preocupare. Mai este de luat în seamă şi 

un alt înteres, pentru mine chiar mai mare: este 

interesul statului.. | | 
Statul trebue să fle mare şi tare. (Aplauze). 

Aceasta este dogma pentru un partid conservator. 

(Aplauze prelungile). 
Din acest punct de vedere, dacă cercetâm dite- 

ritele cestiuni pe cari vi le-am expus, constat că, 
in ce priveşte egalitatea legală, această egalitate 

este singurul regim posibil în România, fiind dată 

dezvoltarea noastră istorică ; deci primim această 

egalitate fără nici o restricţie. | 

In ceeace priveşte egalitatea politică, facem o 

rezervă. Primim să asociem la viața publică orice 

elemente oricare ar fi, dar cu o singură condiţie, ea 
aceste elemente, prin luminile lor, prin independența 

lor, să fie o forţă pentru Stat. Dacă sunt o forţă:



  

le primim; dacă sunt o slăbiciune le respingem! 
(Aplauze). | 

Cât pentru egalitatea socială, ne invoim ca 
statul să se facă unealta unei politice care tinde a 

stabili o cât mai mică inegalitate de condițiuni; 
însă vrem ca intervenţiunea statului să s6 producă 

întrucât întăreşte elementele producătoare şi să în- 

ceteze întrucât slăbeşte şi moleşeşte factorii ce con- 

lucrează la prosperitatea naţională. (Aplauze). 

Viitorul nostru atârnă de tăria Statului. Nimic 

din ce Par putea slăbi nu trebue îngăduit, fie că 

„prin aceasta s'ar jigni vre-o clasă oarecare. 0 fi 

aspră această politică. Se poate. Dar țările cari au 

însemnat ceva, în lumea aceasta, au ştiut să se plece 

acestei legi, pe care no cred mai presus de pairlo- 
tismul D-voastră. (Aplauze). 

| Din fericire, d-lor, este o sferă, unde se to 

duce armonia şi unde se pot împăca şi factorii de 

intărire a-i statului şi elementele de propăşire ale 
claselor muncitdare. (Indelung prelungile aplauze). 
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