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Domnilor Deputaţi, 

Rechemarea la respectul regulamentului 
pe care onor. d. preşedinte a făcut-o d-lui Xi- 
corescu, mă pune în măsură, ca de la înce- 
put să iaă o precauţiune şi să previn a- 
ceastă onorată Adunare. 
“Este foarte adevărat că am" cerut cuvin- 

tul în cestiune personală, atunci când 
doui din d-nii oratori cari aii luat cuvin: 

_tul în desfăşurarea interpelărer “adresată. 
d-lui prim-ministru, se întrebaii cu nedomi- 
rire care aii putut fi causele care nai ho-- 
tărât să mă retrag din ministerul presidat 

- de d. Dimitrie Sturdza. 
Negreşit, d-lor, este vorba aci de o ces-! 

tiune personală, fiind-că este vorba de per- 
soana mea. Dar este vorba de o cestiune. 
personală de natură pur politică, o ces-, 
tiune care în sinc, priveşte tot atât majo- 

_zitatea, tot atât Camera, cât mă priveşte și 
pe mine. Va trebui dar să desvelesc a- 
ceastă cestiune în întregul cr, şi va tre-:
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bui să fac aceasta, atât pentru demnitatea 
d-voastră cât şi pentru demnitatea mea, 
Numa! dacă onor. Camera bine-voeşte să-mi! 
acorde atenţiunea sa, cu această explca- 
țiune şi în acest sens, numai atunci sunt 
hotărât să vorbesc. 

Voci: Da, da, vorbiţi. | 
D. Al. Djuvara: D-lor de putati, încă 

din anul 18S$6 când urmasem isidența li: 
berală şi când făceam alături cu atâţi alți 
fruntași liberal procesul politicer care se 
desfăşura atunci, m& întrebam ce: semnifi- 
care pot avea schimbările care se produce 
în sânul guvernului, pentru ce unii miniș- 
tri întră şi alţir es din minister? 
“ŞI, ziceam, d-lor, în şedinţa de desbatere 

a mesagiului din 1887: „Ce se petrece cu 
d-nir miniștri? Uniri din e! nu știe lumea. 
de ce sunt miniştri — și nu o ştii nicrel... 
ANII se ştie prea mult de ce sunt miniştri. 
Unii din er, es din minister fără mel un 
motiv, alți es pentru prea multe motive. 
(Aplause). ” 

D-lor, am rămas statornice în ideile mele 
asupra acestel cestiuni, sunt convins că po- 
litica trebue să se facă la lumina zilei, că 
nu este bine şi nu se poate să tăinuim Par- 
lamentului motivele și sensul schimbărilor 
ce se produc în guverne. 

Pătruns de ideea că, o asemenea explica- 
ţiune se datoreşte majorităţilor şi în defi- 

„nitiv ţErei întregi, cred de a mea datorie 
să răspund întrebărei pe car! a făcut-o d. 
Fleva ; întrebărei făcute de d. Costinescu, 
precum şi la alusiunil — foarte bine-voi-



toare de altminteri — pe care a făcut-o 
onor, d.. Cantacuzino, ministrul de finanţe, 
cu privire la demisiunea mea, 

D. Fleva a zis: Cum se poate ca atunci 
când nu sa ivit nic! un conflict între Ca: 
meră şi ministrul justițier, atunci când Cor. 
purile legiuitoare, întrun mod normal şi 
liniştit au luat vacanţii pentru a-șI petrece 
sărbătorile Crăciunului, un ministru, după în- 
chiderea Parlamentului şi în mijlocul chir 
al acestor vacanţii, să-și dea demisiunea ? 

Dacă lucrurile sar fi petrecut astfel, ar 
trebui, d-lor, să recunosc vina mea față 
de d-voastră, căci, aşi fi provocat o crisă 
în absenţa Parlamentului, și ast-fel nu aşi 
fi usat, ci ași [i abusat de dreptul pe care 
îl are un ministru de a demisiona. 
D-lor, este însemnat acest drept al ministru- 
lu! de a putea demisiona. Când un om politie 
intră întrun guvern, este expus la: multe lo: 
virl şi la multe pericole; singura, armă de 
apărare care-l. mal rămâne este dreptul de 
a demisiona ; dacă nu ar mal avea acest 
drept, el nu ar mal fi în cabinet un om 
politic independent, el ar îi prisonierul gu: 
vernului. (Aplause). E 

Dar, datu-mi-am cit demisiunea în ab- 
senţa d-voasţre ? a 

Va îi destul, d-lor, să vă spun, că această 
demisiune a mea a fost dată înainte de în- 
chiderea Corpurilor legiuitoare, şi asupra ; 
refusului onor. d-lui preşedinte al consiliu: 
lui de a-l da curs, reinoită iarăşi înainte de 
închiderea Corpurilor legiuitoare, pentru 
ca să fiă cii acoperit faţă cu îndatoririle
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mele. parlamentare. Am dat demisiunca, 
mea înainte de închiderea Parlamentului, 
pentru ca la timp să fie comunicată Came- 
rilor, şi ast-fel să nu rămâe învăluită în 
mister o acţiune politică justificată şi 
“care nu avea nimic ascuns. 

Ceva mal mult, 
Am dat acea demisiune, tocmai înainte de 

vacanţiile parlamentare pentru că am cre- 
zut că nici un timp nu poate fi ma! pri- 
elnic de cât acela al vacanțiilor, pe când 
lucrarea parlamentară încetează, pentru ca. 
să se poată cu înlesnire, să se dea o so- 
luţiune crisci latente care frământa parti- 
dul naţional-liberal încă de mult, 

- Odată aceasta stabilit, se pune o a doua 
întrebare : De ce am demisionat? 

Care a, putut fi causa eşirei mele din gu- 
vern ? 

D-lor, cu o răbdare pe care de sigur . 
toți oamenii politici o vor aprecia, am su-. 
ferit după demisiunea mea, o lună întreagă 
ca, presa, presa întreagă în" neştiință de 
cele ce se întâmplase și de sigur cedând. - 
şoaptetor rtii-voitoare, calomniei — care a- 
desea-orl pândeşte în umbră acţiunile noa . 
stre—am suferit zic, ca presa să tălmă 
cească în tot felul demisiunea mea. | 

Stau spusatună de sigur lucruri ncexacte 
dar cari nu crai atingătoare pentru carac:, 
terul mei de om politic, s'aii spus însă şi 
lucruri cari puteai să mă lovească dacă ar. 
fi ascuns ceu mal mică umbră de adevăr 

S'a spus, că n'am retras din minister . 

pentru că nu am putut să consolidez si 

|



tuațiunea fratelui mei, ministru al ţărei la 
Constantinopol. 
Asupra acestei afirmațiuni jignitoare şi 

pentru fratele meiă şi pentru mine, mă voii 
mulțămi să spun câte-va cuvinte numai, 
şi rog dacă nu spun adevărul ca să se ri: 
dice de pe banca ministerială un glas care 
să m& desmintă. Toţi membrii guvernului, 
fără deosebire, ştii că în tot timpul cât 
am fost în minister, nici o dată, dar nick 
o dată, nu an vorbit vre-unuia din d-nealor, 
un cuvint de fratele mcă. 

Rog ca acest lucru să se desmintă dacă. 
nu este adevirat. 

D. M. Pherekyde, aninistru de duterne: 
Aşa este. 

D. Al. Djuvara : D-lor, s'a mal zis—şi o- 
norabilul d. Fleva sa făcut ecoul îndepăr- 
tat şi de altminteri nici de cum r&ii-voitor 
pentru mine, al acestei afirmaţiuni, că m'am 
retras pentru-că nu ain mai putut să resist a, 
face numiri în magistratură, numiri cari tre- 
buiaii să fie făcute, de oare-ce d. prim-minis- 
tru părea a le impune. D-lor, este o datorie de 
leahtate pentru mine să declar că d. prim-mie 
nistru nu aapăsat nici odată asupra mea pen- 
tru ca să fac vre-o numire în magittratură, ci 
din potrivă ma ajutat cu sfatul şi m'a spriji- 
nit, pentru ca să rosist atunci când am fost 
solicitat să turbur magistratura pentru sa- 
tisfacerea unor pasiuni personale. Căci, ne- 
greşit-am fost şi-cii—şi poate mal mult de 
cât alţi miniştri — solicitat foarte şi câte 
odată cu multă insistenţă, pentru ca să fac. 
deplasări şi numiri în magistratură, care
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aveai alt obiect de cât interesul Justiţiei. D-lor, aceasta toţi o ştii, întrun mod con. stant şi invariabil am refusat să o fac Şi am refusat să fac aceasta, ştiind că r&s. pund ast-fel dorințelor d-voastră intime şi idealului ce d-voastră aveţi. 
Cred că a trecut vremea când tribuna- lele trebuiaii să fie apanagiul coterielor po- litice din localitate (Aplause). 
A trecut vremea când magistratura tre- buia să rămână la bunul plac al acelora pe care nol i-am numit odinioară Ssatrapii Judeţelor. Negreşit, ași îi putut ca să fac din numirile în magistratură o monedă de popularitate personală pentru mine, nu am făcut'o şi cred că am răspuns adevăratey dorințe a acestei Camere liberale, şi mă pot mândri spunând, că atâta vrome cât am avut onoarea să conduc departamentul justiţiei, magistratura, întreagă s'a bucurat de o inamovibilitate de fapt pe care nici interesul, nici pasiunea politică nu a în: 

drăsnit a o turbura (Aplause). 
„Sa spus, încă, că m'aşi fi retras pentru că am văzut că nu sunt sorți de isbândă, pen- tru proiectele de lege pe care le pregătisem. D-lor, proiectele de lege pe care le-am pregătit sunt luate din programul par: tidului liberal. In Programul partidului am citit, că se doreşte deplina independenţă a magistraturel şi această independență may desăvârşită a magistraturei am căutat să o realisez pe cale legislativă, întinzând ina: . movibilitatea, şi ne mat lăsând dreptul de 

q
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numire şi de înaintare la absolutul bun 
plac ministerial. 

Tot în programul partidului am citit că 
se doreşte înfiinţarea unei comisiun! legis- 
lative pentru prefacerea, zodurilor noastre, 
şi inspirându-mă din lucrarea eminentului 
d. Eugeniii Stătescu, am alcătuit un noii 
proiect de lege asupra acestul punct. Nu 
am făcut în definitiv de cât să realisez do- 
rința d voastră. 

" De altminteri, aceste proiecte par că nu 
aii fost rele, căci onorabilul d. Palade, care 
mi-a succedat la ministerul de justiţie, și 
le-a însuşit şi le-a presentat fără nici o 
schimbare ast-fel cum le-am lucrat ei. 
„Dar, d-lor, chiar aşa dacă ar fi, dacă asi 

fi simţit că proiectele mele de lege întâm- 
pină oare-care diticultăţi, vă întreb pe d-voas- 
tră, nu aŞI fi făcut bine şi, politiceşte vor: 
bind, cinstit, dacă m'aşi fi retras? 

D. M. Fereliyde, ministru de interne: 
AV întâmpinat dificultăţi ? . 

D. AL. G. Djuvara: Onorat d-le Fere. 
Kydc, de vreme ce am zis că d. Palade Şi 
le-a însuşit în mod absolut şi le-a presen- 
tat fără modificare, am accentuat ercd nc- 
îndoelnic că guvernul a aprobat proiectele 
ce am lucrat, nu numai cât am avut onoa- 

-rea asta în minister, dar le-a aprobat şi . 
după ce am plecat. 

Dar întreb, dacă m'aşi fi retras din gu- 
vern pentru aceasta, pentru că aşi fi sim- 
țit că întâmpină oare-care dificultăţi pro- 
iectele mele de lege, oare așt fi'făcut r&ă? 
Când eram în guvern am auzit plângeri
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împotriva inamovibilităţei şi critice aspre 
ale sistemului. La mine, ca ministru, a ve: 
nit un d. senator şi mi-a spus că trel-zeci: 
şi cinci membri al Senatului s'ai înțeles și 
ati să propună sub formă de moțiune sus- 
pendarea inamovibilităţei; eri i-am răspuns 
atunci: Inamovibilitatea nimeni nu mal 
poate să o ma! suprime sai să o suspende 
in ţara românească, fără a face o adevă- 
rată lovitură de Stat, căci) ar li atingerea 
cea mal odioasă care s'ar putea. aduce in- 
stituţiuner aceleia care hotărăşte despre a-. 
verea, libertatea şi cinstea fic-căruia din- 
îre no. _ . 

O voce: Nu e democratică. 
D. Al. G. Djuvara: Trebuia să nu în- 

scrii în programul de la Iași... 
_D. B, Stef. Delavrancea: Nu schimbăm 
programul după pofta fie-căruia. | 

D. Djuvara. Dar zic, dacă maşi fi re- 
tras pentru asemenea motive, oare ași fi 
făcut răi? 
Am simţit d-lor, că se adresa critici 

poate proiectului de lege, mar mult. pentru 
a atinge ministrul care era înapoia leger, 
de cât pentru a atinge reforma. 

Şi dacă un ministru are adesca-ori da- 
toria ca să lege soarta sa de soarta unei, 
idei, el nu are dreptul să lege soarta unef 
-idei de propria lul soartă. 
_De ce însă sar fi căutat la adăpostul 
unei entice cu. o aparenţă obiectivă, să se 
tintească în mine personal? 

„ D-lor, lucrul e uşor de înţeles, şi până la . 
un oare-care punct, natural. Am făcut parte,
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din acea, disidență care a combătut parti: 
dul liberal un şir întreg de an! înainte de 
18S8, înainte de căderea lut. Când d. Sturdza 
mi-a propus să intru în guvern,—şi aci fac 
iarăşi apel la banca ministerială, cu rugă- 
mintea, de a fi desminţit dacă nu spun a- 
devărul—eii m'am apărat de onoarea ce mi 
se făcea prin intrarea mea în guveru, şi 
am curagiul:să spun că nimeni până acum 
nu a făcut mal aspre critice intrăret mele 
în minister de cât am făcut cit atunci. Am 
spus domnului Sturdza: E grei ca cit să. 
intru în guvern fiind-că am combătut par- 

„tidul şi sunt alţii cari aă stat neclintiţi în 
partid, alţi tot atât de meritoşși, şi .mar 
meritoşi de cât mine ; este grei ea eii să 
intru în guvern, fiind-că îmy rejurări de or- 
dine personală ai făcut ca în timpul opo- 
sițici din urmă să nu iaii o parte destul 
de activă la luptele duse în contra parti- 
dului conservator;—şi sunt alţii care ai 
stat la postul lor, car! aă luptat cu căldură 
şi cu devotament şi nu este drept ca eu să 
mă pun în fruntea lor. Şi am adăogat: 
Presenţa mea va fi o dificultate mal mult, 
pentru viitorul guvern, căci sunt, d-lor, în 
luptele politice ca și în luptele dură 
câmpul de bătae, oameni care aii oare-cum 
carnea mal rca şi nu se vindecă aşa de; 
lesne rănile pe cari le-ati primit, sunt. oa: 
ment care îşi aduc aminte multă vreme în. 
urmă de sfăşierile pe car! luptele politice 
le aduc adesea persoane ;—de aceea, ce-, 
ream. voe ca să remân în partid şi să-mi
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țin locul meii fără pretenţiune de nici un 
fel de mărire. 

La această expunere a, situațiunei mele 
personale, mi s'a răpuns că aşi voi să păs- 
trez—si repet cuvintele textual—să păstrez 
capitalul mei intact, Şi, fiind-că situaţiunea 
politică cra mult încordată, după cum cu 
toții o cunoaşteti, — căci nu se știa ce 
soartă aravea guvernul, dintr'o zi întralta,— 
am primit să intru îu guvern şi am primit 
aceasta ca o onoare dar şi ca o sarcină; 
şi era netăgăduit o adevărată sarcină în 
acel moment. 

Ceea ce în afirm, este că, primind, am 
spus un lucru,—și fac apel iarăşi la memo- 

ri foştilor mel colegI—am spus că nu in: 
tru în guvern de cât cu o singură speranţă, 
cu o singură ţintă, că sunt la minister vre- 
melnicește şi stai în guvern ca să lupt din 
“toate puterile mele, pentru ca, să se realiseze 
unirea în partidul liberal. (Aplause). 

Ast-fel am înţeles să-mi îndeplinesc da- 
toria mea în partid. 
„Să nu se vorbească dar, de neînţelegeri 
pe chestiuni personale, să nu mi se xor- 
bească de supărări. Supărările mele perso- 
ale, dacă voiu fi avut, le-am păstrat pentru 
mine, nu pentru ca să le răsbun ci pentru 
ca să lo uit; cu speranța, că cel cari mi le- 
ai pricinuit şi le vor aminti, nu pentru ca 
să le repară, ei pentruca să le regrete. 

Este însă o chestiune ma! importantă, de 
ordine politică generală, care pare că se 
redeșteaptă, împotriva noastră — și această 
chestiune nu o pot lăsa în umbră, căci



13 

prin restălmăcirea unor evenimente poli- 
tice trecute, se tinde la conclusiuni cari ar 
li jignitoare pentru toți aceia car ai luat. 
parte la disidența liberală dinainte de 1888. 

D-lor, procesul acesta, al disidenţel libe- 
rale este stins de mult, şi orl-eare ar fi 
sforțările ce s'ar face şi talentul ce sar. 
cheltui ca procesul să iie reînviat, vă asi- 
gur că el nu se ma! poate revisui. Tara. 
Sa rostit asupra lui, evenimentele ait tre. 
cut de atunci şi, istoria dacă se poate câte 
o dată interpreta, nu se poate schimba şi. | 
nu se poate reface. (Aplause). 

Acel cari ai făcut disidenţa liberală sunt. 
el oare, cum a zis onor. d-nu prim-ministru, 
nişte pocăiţI? sunt ei oameni cari aăre 
gretat aceea ce ai făcut?—Şi, să, spunem 
cuvintul în adevăratul lur' înțeles,—cine 
zice regret unilateral zice scuse.—Sunt oare. 
disidenţii oameni politici cari şi-a cerut 
scuse? [ii cred că dintre disidenţii de la 1888, 
nic! unul nu a venit să ceară scuse nimă: 
nul. (Aplause). 
_Că, la 1888 ai fost pasiunile încordate,. 

că ai putut fi şi pornirY personale, se poale; 
nol însă cari în timpul acela, tineri, plini de entusiasm şi plini de abnegaţiune, ne-am... aruncat în luptă cu greutăți şi cu sacri-: 
ficil, Nol, nu retractăm nimic. 

Nu am avut atunci altă ambiţiune de cât. 
aceea de a, realisa în politică idealul nos- 
tru de iubire pentru ţară; ccea-ce ne-ati” 
cere astă-zi, cerându-ne retractarea celor 
spuse atunci, ar fi veştejirea concepţiunei . 
celei mal pure ce am avut despre viata pu--
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blică, ar fi regretarea zilelor celui mat cald 
entusiasm ; ar fi să renuntăm la amintirea 
pururea scumpă a anilor tinerețet noastre. 
când luptam fără altă preocupare de cât 
țelul desinteresat ce urmăream. (Aplause). 

Am fost, d-lor, atunci, ca acel văslaşși, ca 
acel oameni de mare curagioii,; ca acel 
navigatori fără frică, care ies din apele si- 
gure ale portului pe cea mal aspră furtună. 
Am eşit din apele teritoriale ale partidu- 

lui, şi am mers către mările libere necomp- 
- tând de cât pe puterea noastră; am lup- 
tat cu vijeliile şi cu greutătile mărel des- 
lănţuite. 
"ŞI, atunci, când ne-am întâlnit: no! pe 

slabele noastre îmbarcări, şi d-voastră la 
adăpostul navelor întărite ce vă punea la 
îndămână puterea; ştiţi că am luptat fără 
teamă şi nici o dată nu ne-am dat înapol. 

Ne-aţi tratat, ce este drept, ca pe nişte” 
corsari car! nu ait drept la nică o cruţare, 
și vam tratat şi no! ca pe nişte pirati po- 
litici; am dus o luptă înverşunată dar. la 
lumina zilei şi nu am încetat-o de cât a: 
tunci când at! fost înfrântă. 
Aceasta, este istoria şi nici o sforțare nu 
o mat poate denatura. | 
“Este adevărat, d-lor, că de ztunci nc-am 

reîntors în apele teritoriale ale partidului, 
dar ne-am reîntors cu fruntea sus şi fără 
condițiune, şi nu ar fi lealca să ni se pună 
acum condițiuni umilitoare când condițiuni 
nu ni S'aii pus atunci; şi nu primim să fim 
maltratati politiceşte — ma! ales de aceia, 
cari dacă ai rămas statornici în apele mar ”
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turburi de lângă maluri, aii făcut-o nu atât 
pentru că era pământul patriei libere în 
apropiere ci mat ales pentru că.se alla în 
apropiere siguranţa şi bunul traiii al por: 
turilor putere! (Aplause). - 
Dacă ne-am reîntâlnit însă, şi dacă ne-am 

reîntors—nu la o strbătoare ci la un ade- 
vărat desastru politic, —două lucruri pot a: 
firma şi sunt sigur că nimeni nu mă poate 
desminţi. Afirm în primul rând că disidența, 
nu și-a schimbat nick o dată pavilionul er li- 
beral. Şi afirm în al doilea rând că acela care 
ne-a chemat,—şi care nu mal este în mij- 
locul nostru, —că nemuritorul Ion Bră- 
tianu a venit, cl, şi ne-a întins mâna şi nu 
ne-a cerut nici o capitulare. 

ȘI a ştiut Ion Brătianu ce face, şi a făcut 
bine; a înțeles că disidența însemna ceva... 

Disidenţa, însemna, într'adevăr, că în par- 
tidul liberal pe lângă disciplina vechei al- 
cătuiri a partidului, există și trăeşte și 
spiritul de independenţă şi de desinteresare' 
„politică. Şi, atunci când nor ne-am presintat . 
mână în mână înaintea alegătorilor, dacă 

„alegătorii ati văzut în d-voastră tradițiunea - 
de disciplină a partidului, er ai văzut în 
ROI, chezășia că acele greşeli politice îm- 
potriva cărora noi ne sculaserm, erai să 
fie reparate şi nu mal erai să reînceapă. 
Sa vorbit mult de alcătuirea, partidului 
liberal în trecut, de conducători! Şi de ma- 
Jorităţile partidului. D-lor, cum era alcătuit: 
partidul înainte și cum lucra în Parlament, : 
o știm cu toţii. Eă 'mI aduce aminte din 
copilărie—fiind-că nici eă nu sunt-un noă:
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venit în partidul liberal,—îmi aduc aminte 
de la părinții mel cari ai muncit şi ai 
murit în acest partid,— cum se petreceaii 
lucrurile în Parlament. Majorităţile erati 
împărțite, cum se zicea, pe căprării şi toţi 
“ȘI aduc aminte de faimoasa formulă: <Sus 
băeţi, jos băetă !& o 
__De 25, de 30 de ant de când ţara a făcut 
atâtea progrese, voiți d-voastră ca numai 
organisarea partidului să nu facă nici un 
progres ? 
Cum ? Partidul liberal care a fost instru:- 

mentul de muncă, pârghia prin care sai 
realisat acele progrese, tocmal partidul li- 
beral să fi încremenit în structura lui din 
trecut ? 

Aţi voi d-voastră să se reînoiască, să se 
impună şi astăzi formula de atunci; să se 
zică și astă-zi senatorilor şi deputaților, 
tot: „Sus băeti şi jos băeţi“? D-lor, să se 
zică „sus băeţi* dar să se zică: sus cu 
fruntea şi cu inima şi cu cugetarea, făcân-. 
du-se pururea apel la judecata şi la inde- 
pendenţa lor de caracter, dar să nu se mal 
zică sus băeti numai la vot. | 

D-lor, din vremea aceea îndepărtată s'a. 
modificat mult organismul partidului libe-. 
ral, şi aceste modificări s'aii făcut pe ne- 
simțite, fără ca nici o putere să le poată 
împiedica. Şi, disidenta liberală a contri- 
buit mult la această modificare, și dacă 
astă-zi pământul ]iberal pare că tresare, ca 
şi când arsfi „săltati de fermente noul de 
viață, ca şi câpsl:ar fi: acoperind isvoare 
neastâmpărăt,egjiDească către aer, către. 

: “at dej pi 
DEV ate
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lumină şi libertate, dacă pământul liberal 
este astă-zi .ast-fel, este că a tras şi disi- 
denţa brasdele e! pe acest pământ. 

D-lor, potrivit rugăminter ce îl adresam 
d-lui preşedinte al consiliului la alcă- 

tuirea guvernului din caream avut onoa:- 
rea să fac parte, rugăminte care era pen- 
tru mine o condiţiune: nu am încetat un 
singur minut de a aminti colegilor mel că 
după a mea părere guvernul .liberal nu 
poate să şadă cu demnitate la cârma Sta- 
tului de cât presintându-se înaintea ţirei 
întreg, astfel cum s'a presintat partidul 
câmd a mers de i-a cerut încrederea... 

Această ţintă a întregirer partidului, a 
împăcărel generale, am urmărit-o cât timp 
am avut onoare să stai în guvern, şi no- 
numărate orl am zis d-lul prim-ministru să 
se cunsidere,. întru cât sar fi atins de mine, 
ca şi când ar fi fost însărcinat din noii, în 
fie-care zi, să compună ministerul, dispunend 

"or când de portofoliul ce-mi fusese încre- 
dintat, . 
„Ă» dlor, sa vorbit mult, în şedinţele 

din urmă de ambiţiuni personale şi de pofte 
de portofolil ministeriale; s'a acusat ele- 
mentul tinăr că ar fi acela care vânează, 
mal mult portofoliile, că ar fi mal poltitor ; 
de ministere ! 
Este timpul ca, această învinuire fără te-. 

mei, să ia sfârşit. | 
Când s'a format guvernul din care am 

avut onoarea să f pie „când eii am spus 
că nu pot să pyăibtăbilzztă onoare, am A - l . 
rugat cu toţii (PS haosfin, d. Stelian, 

“, %3 4 

PRE 
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să primească sarcina, de a conduce depar- tamentul instrucțiunei publice. D. Stelian a refusat; şi am mers atunci, cu fostul metă coleg d. Stolojan, 'la d. Stelian acasă, şi timp de o oră Pam rugat să primească în-  Sărcinarea de a conduce ministerul instruc- țiunci publice şi d-sa a persistat în refusul stă, nu a voit, 
Să fie oare şi d. Stehan un poftitor de portofolir ? 
Deună-zi, când se discuta, legea instruc- 

ţiunel publice şi când d. Stelian s'a ridicat “să critice o parte numa! a acelel legi, pare că resuna prin Cameră o şoaptă cum. că d. “Stelian ar fi supărat, că ar dori un Minis: ter; şi vă mărturisesc că m'am întrebat cu „Dare care melancolie: Cum? Acela care nu a, primit ministerul instrucțiuneI publice 
să nu mal aibă nici dreptul, fără de a fi bănuit, să zică un cuvinţ asupra legei in- 
strucțiuner ? (Aplause). - | “ Bătrânii, ca d. Aurelian, când ai fost in. vinuiți că umblă după ministere, s'a apă- 
rat zicând, că ati avut destule onoruri Şi 
aă fost destul la minister; că prin urmare 
nu mai ati nimic de dorit, 

Dar tinerit?. 
Tinerii, d-lor, dorese ceva, dar altceva ? ) 

de cât deşerte gloriole. 
Suntem cu toții ambițioşi, nu o tăgăduim, din potrivă ne mândrim cu aceasta : avem ambiţiunea să ducem ma! departe opera de propăşire a țărel; să lucrăm pentru con- solidarea, libertăţilor publice, să lucrăm | pentru organisarea, Statului: român.
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Da, suntem ambiţioși, dar nu suntem va: 
nitoși. Ambiţiunea, d-lor, este fecundă; va- . 
nitatea este stearpă. (Aplause). - 

“ Vanitatea este ca norul umflat şi sear- 
băd, dar fără ploaie, câre trece veştejind 
şi mal mult holdele; ambiţiunea este cu 
ploaia limpede şi bine-făcătoare, care face 
să rodească lanurile câmpiei. (Aplause). 

D-lor, dar atunci dacă astfel staii lucru: 
rile, dacă ei mi-am făcut datoria întreagă; 
dacă, atunci când mi s'a oferit ministerul, 
am declinat cu destulă stăruință onoarea 
de al primi; dacă cât am fost în minister, 
am stăruit din toate puterile să se facă pa. 
cea în partid, mt veti întreba: pentru ce 
m'am retras ? 

Fugit-am numa! de teama unel legende, 
do teamă să nu se zică că am rămas în 
guvern fiind-că doream să fiii ministru cu 
o-ce preţ? - 

Nu, d-lor. Omul politic trebue să ştie de - 
multe ori să înfrunte aparenţe .ce-l sunt 
potrivnice, dacă îi spune conştiinţa lut că 
şi-a făcut datoria. Aci însă, explicațiunile 
ce doresc să daii Adunărei ating de aproape 
şi mal intim persoana mea. Conştiinţa mea 
nu mi-ar fi spus că îmi fac datoria, rămâind » 
în guvern în starea în core se află acum | 
partidul liberal. | 

Ministerele, pot sătura poftele, dar nu 
pot împăca scrupulele de conştiinţă. 

Ve întreb: în mijlocul desfăşurărei des- 
baterilor cari ai avut loc în timpi! din 
urmă înaintea, Camerei, care ar fi fost ro-



20 

lul meii în guvern, pe acea bancă? (A- 
plause), 

M'aşși fi găsit într'o dilemă: saii să tac 
ŞI atunci să nu fiii corect cu colegil mel; 
Saii să vorbesc şi atunci cesă fac? Să mă 
ridic, cii, disidentul de la 1888, să daii lec- 
țiune de disciplină partidului; să m& ridice 
cii după 10 ani în contra propriilor mele 
formule, în contra ideilor cu care cii lup: 
tam ? ! 

Ar fi fost din partea men un act odios, 
şi acel act m'am voit să-l fac, 
Am spus tot-d'auna şi o spun şi astăzi: 

Nu e situaţiune politică, care să mă facă 
să lovesc în tineretul liberal. Nu îmi apar- 

“ține mie, să mă scol să mă lupt cu aceiu, 
de cari mă leagă nu numai acsleaşi idei 
dar şi aceeaşi 2ducatiune, şi să las moşte- 
nire partidului vrajba, ura şi sfâşicrea, 
înti”0 generaiiune care are să mal facă 
politică solidară încă 20 sai 25 de ani! 
(Aplause). . 

Şi în aceasta, d-lor, ce facem? Nu facem 
de cât să imităm generatiunea liberală 
cea mare. Cât timp fruntașii liberali ar marii 
generaţiuni ati lucrat împreună și ai fost 
solidari, partidul liberal a fost. triumfător. 

A !negreşit, suntem surprinși astă:zi, când 
vedem cum aceia care aii făcut parte din 
generaţiunea trecută sunt trataţi de tova- 
răşii lor de luptă! Nu este un exemplu 
foarte întăritor pentru noi :nici pentru ge- 
ncraţiunile nout ca să vedem cum preşe: 
dintele consiliului se ridică în contra d-lul 
Aurelian — saii cum d, Aurelian se ridică
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„lumină a lucrurilor eterne. 
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în contra preşedintelui consiliului —; nu - 
este o pildă de îmbărbătare pentru nor. 
să vedem că un bătrân care a lupțat 1€ 
de ani în partidul nostru, care a fost to; 
varăşul lu! Ion Brătianu seful lorios a! 
partidului liberal, se vedem că acest bă: 
trân, la sfârşitul carierei sale, ar mal avea 
nevoe să-şi apere încă, probitatea sa per: 
sonală, în potriva atacurilor venite din sâ- 
nul partidului chiar (Aplause). 

D-lor, din generaţiunea cea mare, din ge: 
ncrațiunea glorioasă a partidului liberal, 
ce a mai r&mas? Unde sunt Goleștir, unde 
sunt Brătienil, unde este Kogălniceanu, 
unde Câmpineanu, Chițu şi atâția alțir? 

Din armata accea puternică care a cuce- 
„rit libertăţile publice, cine a ma! rămas în: 
tre noi? 

Purtătorii de steag, capul coloanei ace- 
le! armate, statul-major care dădea for- 
mula și crezul politic, care hotăra minutul 
de luptă ; statul-major, nu mareste: Aceia 
care îl compuneaii sai dus de mult, către 
acea lume nevăzută, unde, după cum spune 
poetul: ochil care stati închis aci pentru 
NOI, se redeschid acolo pentru nesfârșita, 

Negreşit, d-lor, a mal rămas printre noi, 
câți-va representanti a! acelei generațiunl. 

Nol am fi dorit din toată inima, ca par: 
tidul să fie ast-fel alcătuit în cât noi să 
trăim şi să ne ridicăm la umbra acelor b&- 
trâny, sub sfatul lor. cum se ridică într'o pă: 
dure, vlăstarele cele tinere la umbra steja- 
rilor celor mari; şi suntem dureros sur:
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Srinst să vedem că tocmai din stojarir 
Ă »ătrâni să face coada secure! cu care se 

. Wat stejari de alături. 
; Acum, d-lor, nol generațiunea may tinără, 
n cotro' să ne întoarcem privirile și din ce 
Varte să ne încălzim idealul nostru? 

1 Atât la desbaterile de la Mesasii, cât şi 
n discuţiunile interpelărei din urmă, s'a 

“armat o luptă acută de la liberali: la libe- 
"sar, V& mărturisesc, că atunci când am au: 

„ „tit majoritatea aplaudând că votul a dat, 

j 

an sprijin de 100 guvernului, când oposi- 
țiunea înumăra 50, m'am întrebat unde este 
succesul și ce se aplaudă? 

Când noi, ne-am presintat trei cu toțil 
la o laltă şi am venit aci în unanimitate, 
e însemnează 100, contra, 50 sai 50 con- 
ra 1002 

x ! Aceasta, însemnează că o treime s'a dus, 

a 

7 

.că o treime în care se înumăra atâţia frun. 
tași şi atâtea talente, ma! este cu not! 

- Douătreimi în contra une! treiml;—aceasta, 
- poate fi o situațiune constituțională nor: 
mală între două partide politice; dar când | 
fracțiunile sunt din acelaşi partid situa: 
iunea, politică este aceeaşi ? 
Oare partidul liberal este singur în țară? 

4 

iAm uitat oare că este în țară şi un partid 
.... conservator ? 

. 

E Adăogaţi celor 50 din Cameră, întreg par: 
tidul conservator şi atunci numai veti av (ru 
adevăratul înţeles al situațiunei politice. 
» D-lor, în desbaterile de a . Mesagiii din- 
tre adversarii noştri politici natural, nu & 
luat cuvîntul de cât tonor. d. Tache Ionescu.



23 
  

D-lul Tache Ionescu i-a răspuns d. Palla 
printr'o cestiune personală. i 

De sigur, majoritatea, acestei Cam. . 
a avut ilusiunea unul adevărat miragiii. - 

Ştii, d-lor, că în resbel, atunci când: 
„ întrerup ciocnirile, se întâmplă adesea-ori 
una din armate, şi mal adesea-ori arni! 
învinsă — să trimită un parlamentar. CS: 
se presintă parlamentarul, înconjurat de a: 
de slabe puteri, statul-major şi.trupele că.: 
care merge sunt de multe orl tentate | 
trateze cu un oare-care dispreţ pe a: 
parlamentar. Fie că, ast-fel cum a făcut 
Pallade, îi contestează calitatea fiind-că! - 

- 

fruntari! cu naționalitatea contestată— . 
că numărul redus de forţe cu cate se în: 
țişazănu impune nici o teamă. ; 7 

De sigur, d-lor, aceasta este un mirag 
Să nu se uite că la spatele aceştul par. 

”. apartine unora din acele populațiuni !- 

mentar sunt trupe numeroase, carldacă '.. . 
fost învinse, eri, pot fi învingătoare mâine! 
Şi altădată în trecut. 

Pentru a nu contribui, la vrajba, la lu N 
care frământă şi sfâşie partidul liberal, D-.. : 
pentru acâsta m'am retras din guvern. 

Sunt mulţi, cari zie că am făcut un i .. 
crificiă; în orl-ce cas a fost o jertfă mi 
pentru o causă mare. Eii nu am decât; 

- Singur regret, că această jertfă nu a slu; | 
la nimic; dar, dacă ar fi ca s'o reincep, i 

- = reîncepe-o, căci ast-fel am înţeles să-mi f. 
datoria. (Aplause). . i 

Şi cred că nu ași putea da un mat mă 

ț 

„semn de dragoste . - ot pari
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lui, de cât lucrând: din toate puterile 
„3le, pentru ca pacea, să se facă; oprindu- 

„ până mal este încă timp, o politică ne- 
“rocită, care crede că a ridicat splendoa: 
a partidului, atunci când a coborât pres- 
"iul cător-va fruntaşi din partid; o poli- 

ă, care crede că va funda pacea, atunci 
ad va face golul împrejurul unul guvera 
“eral. (Aplause). a 
D-lor, mi-am îndeplinit, cred, o datorie! 

"constituţională şi de colegialitate politică, 
i de d-voastră, expunend acester Camere 

„-".-* "un mod leal şi sincer motivele care 
„ “a făcut să cs din guvern; rămâne ca 

or. Adunare să judece ducă mi-am: făcut , 
” toria sait nu, (Aplausc). — . - Da 
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