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VENIREA LA PUTERE A PARTIDULUI CONSERVATOR 

După demisiunea cabinetului presidat de d. general IL. Em. 

Florescu, M. S$. Regele incredințase puterea d-lui Lascar 

Catargi, care alcătui cabinetul si în modul următor: 

Lascar Catargi,: președ. consiliului şi ministru de interne. 

P. P. Carp, agricultură, îndusirie, comerciii şi domenii. 

Al. Lahovari, afacerile străine. 
M. Germani, finance. 
Al. Marghiloman, justiție. 
General 1. Lahovari, rebel. 

C. Olănescu, lucrările publice. 

Take Ionescu, iustruciiunea publică şi cultele. 

Parlamentul fa disolvat şi Camerile cele noni, se intru- 

niră la 25 Februarie 1892. Camera alese de preşedinte pe 

d. general G. Manu, iar Senatul alese pe d. G. Gr. Cantacuzino. 

La 4 Martie se începu in Cameră discuţia adresei, al cărei 

raportor era d. 'T. Maiorescu. Luară cuventul d. V. G. Morţun, 

în numele socialiștilor, d. Şt. Șendrea și d. C. Stoicescu, 

Acesta din urmă, în numele partidului naţional-liberal, făcu 

procesul guvernului, susținend că e neconstituțional şi că nu 

a respectat libertatea alegerilor. | 

La acest discurs a răspuns d. Take lonescu, ministru al 

instrucţiunei publice: 

D-lor deputaţi, aţi auzit cum, vreme de dout 

ore, D. Stoicescu, în numele partidului liberal, a 

pus şi a întors o singură cestiune. 

De ce se află la putere partidul conservator 

şi de ce nu este la putere partidul liberal? Ei 

bine, d-lor deputaţi, dacă ar mai trebui o dovadă 

puternică care să ne arate pentru ce se găseşte 

partidul conservator la putere, iar nu cel liberal, 

această dovadă se află în însăşi cuvântarea D-lui
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Stoicescu ; căci în acest discurs aţi vezut, D-lor 
cum un partid, care are drept menire să con- 
troleze un alt partid și să'i succeadă la putere, 
na găsit nimic să ve spună, na putut nici să 
ve desfăşure steagul sti, nici să vE arate o idee 
măcar de guvernământ, şi wa făcut de câto 
înşirare monotonă a unor fapte mici adunate de 
ici de colo şi să repete învechita acuşare că gu- 
vernul acesta nu este constituţional, nu este par- 
lamentar. (Aplause). Când un partid politic ajunge 
aci, şi ajunge prin o serie întreagă de fapte pe 
cari ar fi de prisos să le amintesc, atunci acel 
partid nu are nevoe să se maiuite aiurea ca să 
vadă de ce nu se mai află la putere; el trebue 
să privească la propriile lui păcate, ŞI, Tecunos- 
cendu-le, dacă are încă într'iosul putere de vieaţă 
să caute a le îndrepta spre a mai putea spera 
că va ajunge odată la putere. (Aplause). 

De geaba a căutat d. Stoicescu să lege ne- norocirea partidului sti — dacă este o nenorocire 
ca atunci când cine-va a fost 12 ani la putere să mai fie cât-va timp în oposiţie — de defa. voarea regală, care ar fi chemat pe partidul con- servator la guvern, iar nu pe D-lor. 

De geaba a căutat să atingă purpura regală, mai ales d-sa care altă-dată a cântat ca nimeni altul, şi poate chiar cu mai mult talent de cât astăzi, gloria marelui Căpitan. 
De geaba a cercat d-sa să ne convingă că. Regele a asvirlit busola de pe vasul Statului şi sa îndrumat spre iurtună, chi&mând pe conser- Vatori -la putere, ca şi cum vasul Statului român at fi destinat să cadă în furtună, dacă nu este la putere partidul liberal, (Aplause). 
lată o teorie revoluţionară, neconstituţională, o teorie care ar face imposibilă viaţa parlamen- 

c
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tară; căci nu este viaţă liberă acolo unde nu 

poate ajunge de cât un singur partid la putere. 

O spuneţi că un singur partid poate fi busola 

Statului şi că ori de câte ori el nu e ia putere 

este primejdie pentru ţară; numai d-voastre, numai 

sectarii pot susţine aceasta, D-voastre numai 

sunteți în stare să pretindeţi că singuri d-voastre 

aveţi dreptul să guvernaţi acest Stat. (Aplause). 

Şi aţi spus'o. 
Lăsaţi dar favoarea şi defavoarea regală de o 

parte, uitaţi chiar și gluma de re gust cu unele 

cuvinte ale Majestăţei Sale şi nu mai căutaţi de 

cât în d-voastră înşi-vă causele stărei d-voastre 

de azi. 
Şi dacă este aşa, d-lor,ia să vedem puţin, din 

moate spusele d-voastre, cari sunt acusaţiunile 

ce ne faceţi şi pentru ce ne contestaţi dreptul 

de a sta aci? Aţi zis cu drept cuvent: nu este 

destul să aveţi o majoritate şi să fiți la putere; 

trebue să aveţi şi un ideal politic, şi puterea de 

a îndeplini acel ideal. Așa este. Şi aţi mai ZIS: 

nu este destul să aveţi o majoritate, trebue ca 

acea majoritate să fe bine şi liber aleasă din 

voinţa ţărei. Aşa este. Dar când aţi voit să ne 

dovediţi că nu avem nici una nici alta, în loc 

să ne arătaţi cu dovezi că alegerile n'aii fost 

libere, Vaţi mulțumit să amintiţi că eu, înainte 

de a fi în ministerul d-lui Lascar Catargi, am 

făcut o profeție politică, şi anume că sub mi- 

nisterul d-lui Catargi să nu se aştepte nimeni la 

alegeri libere ; și liind-că această amintire azi 

nu v& servea causa îndestul, aţi ma: adăogat 

ceva pe care eu nu ] am spus: aţi adăogat că 

eii aşi fi zis că nu se poate avea alegeri libere 

cu d. Lascar Catargi singur. că adică aceasta s'ar 

putea realisa numai cu d. Vernescu împreună, 

probabil, şi cu d. Pale, pe cari, ca pe niște ta-



lismanuri de libere alegeri, ar trebui săi strângă 
în braţe toate partidele. Da, înainte da (i vezut 
veri-o dată alegeri sub d. Catargi, basat pe le- 
genda creată de d-voastre, am făcut acea pro- 
ieţie: dar imediat, d-lor s'a însărcinat cine-va 
sămi dea dovadă viie că me înşelasem în pro- 
rocirea mea, și aceia ați fost d-voastre, cari v'aţi 
aliat la alegeri cu d. Lascar Catargi în veri-o 6, 7 
judeţe, peste tot pe unde v'a primit, contra celor 
alte elemente ale oposiţiunei de atunci. 

Cum aţi putut să faceţi aceasta dacă prorocirea 
mea este adevărată? Este natural ca cine-va să 
se alieze cu un guvern pe care "| crede opri- 
mător al libertăţilor publice? (Aplause). lată în- 
tâia lecţiune. A doua lecţiune "mi-ai dat'o ale- gerile făcute sub d. Catargi în toată libertatea 
şi în contra cărora nici n 'aţi protestat. 

Dar de est-timp aţi protestat, aţi luat 4 judeţe din 30 şi aţi încercat să ne dovediţi că în acele judeţe alegerile n'aii fost libere. Ei bine, cum ați procedat? Aţi venit să vorbiţi de alegerile de la Bârlad, şi pentru ca să demonstraţi că nu au fost libere, ne aţi vorbit de un d. Chiricuţă, al cărui nume nu ştiă de ce laţi pronun;at cu oarecare dispreţ, ca şi cum acest nume var Supăra, şi ne-aţi povestit unele pretinse conver= saţii ale acestui domn. 
Dar aceasta este o dovadă? Şi dacă aveţi do- vezi de adus nu trebuia să veniți cu ele acum când se discută Situaţia generală a țerei, iar nu poveștile lui Chiricuţă, ci să atacați alegerile pătate atunci când sai validat titlurile. Aţi fugit atunci de discuţie pentru că ştiați că în potriva afirmărilor d-voastre deşarte eram să venim cu documente indiscutabile, şi spre risipirea întune- carii pe care VOlaţi să o produceţi, eram să venim cu facla adevărului şi să facem să iasă lumina.



Procedând ast-fel, aţi dovedit o mare slăbiciune; 

maţi voit, zice d. Stoicescu, să discutaţi cu ocazia 
validărei alegerilor, pentru că v& temeaţi ca unii 

din d-voastră să nu fie invalidaţi! Aţi avut, d-lor, 

o teamă deşartă, căci noi nu eram să urmăm 

după exemplul d-voastre, al liberalilor, cari din 

45 deputaţi cari venisem aici în oposiţia-unită, 
în 1888, întocmiserăţi o listă de 18 proscrişi, 
printre cari am avut onoarea de a fi fost și ei. 

Dacă aţi fi, d-lor, un partid care are un ideal 

politic, un program hotărât şi reforme de înde- 
plinit, aţi veni şi aţi fi pus în faţa proiectelor 
noastre reformele d-voastre, aţi fi spus cel puţin 
pentru ce nu primiţi reformele noastre. Însă 
nimic din toate acestea. D-voastră nici nu aţi 

fâcut o discuţiune politică când, aducând înainte 

câte-va nume proprii, ne-ai povestit cum Chiri- 

cuţă a spus cutare sati cutare lucru la urechia 

cutărui alegător cu ocasiunea cutărei alegeri 
(aplause), şi întrebându-vă dacă la Putna ai fost 
alegerile libere, mai libere sub Nicolaidi de cât 
sub Săveanu, şi altele de felul acesta. Să nu vE 
miraţi dar dacă publicul, care ne ascultă și ţara 
care ne citeşte, va zice că ne pierdem vremea! 

Aţi vorbit de alegerile de la Berlad şi aţi spus 
că mau fost libere; cu toate acestea, la minis- 

terul justiţiei nu este nici o plângere de la Bârlad. 

Alegerile nu aii fost libere la Focşani, ziceţi 
d-voastră, şi cu toate acestea nu e nică o plângere 
la dosar. Şi la Focşani, oraş nu tocmai oposant, a 
isbutit la colegiul | de Cameră un oposant, la col. | 

de Senat a fost un loc în balotagiii şila col. al 
II-lea de Cameră a isbutit un deputat independent. 

La Bârlad n'aă fost, ziceţi, alegeri libere, a- 
tunci când d. Palladi şi d. Nicorescu ai fost 
întrecuţi cu 110 voturi. 

Nu vedeți că chiar resultatul votului protes-



tează în contra spuselor d-voastre? Dacă erai 
presiunile de cari vorbiţi, ori alegătorii liberali 
mar fi mers la vot—şi ei ai mers— ori majo- 
ritatea noastră era să fie minimă. Dar 110 vo- 
turi de majoritate, aceasta nu dovedeşte de cât 
un: lucru, că trecuse vremea domniei d-lor Palladi 
şi Nicorescu la Berlad. (Aplause). 
Aţi vorbit de Bacăii şi aţi spus că aci a fost 
bătut d, Sachelarie; nu ştiii dacă acea bătae este 
adevărată sai nu; căci dacă ar fi adeverată mi-ar 
părea cu atât mai re cu cât ar fi, pare-mi-se, 
a doua ce “i s'ar fi întemplat d-lui Sachelarie. 
(Aplause). | 

Acum trec la Bucureşti. Şi aci, d-lor r&ă taceţi 
că vE pierdeţi în mici poveşti ca să descoperiţi 
care a fost filosofia alegerilor din urmă. Luaţi 
cifra voturilor din Bucureşti şi veţi vedea că aci, 
pe când d-voastră aţi avut absolut tot atâtea 
voturi ca şi acum nout luni, noi am avut mai 
mult de cât acum nout luni, fiind-că numerul 
votanţilor a crescut. Deci libertatea votului a 
fost mai mare; iar dacă numerul voturilor d-v. 
nu a mai crescut, cu toată alianţa ce aţi făcut'o 
cu d. Pake şi cu d. Vernescu, lucrul se explică 
uşor. Înainte de a fi uniți cu d. Pake, acum 
câte-va luni, spuneaţi că el este banditul Bucu- 
reştilor şi acum v'aţi unit cu d-sa. (Aplause). 

Urmând ast-fel aţi dovedit că nedrepţi fuse- serăți când acusaţi pe acest om cum l'aţi acusat altă-dată, şi aţi mai făcut şi un greşit calcul 
;Bucureş- 

politic, căci, de şi ați luat pe banditul 
garanteze libertatea 

tilor de tovarăș ca să vă e 
electorală, ați rămas tot cun fuseserăţi înainte. Ce e dreptul, după ce alegerile vai dovedit, saii aţi crezut că vai dovedit că d. Pale nu e bun de nimic, Vaţi concediat prin gazetele d-voastre de a duoa zi. (Aplause). 
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Şi aţi mai venit şi aţi spus că d. maior Fănuţă 

a fost mânjit cu noroi. 
De sigur, d-lor, regretăm faptul; dar găsiţi 

d-voastră că este lucru inexplicabil ca să se 

întâmple o necuviinţă, când d. maior Fănuţă se pre- 

sintă în mulţimea bucureşteană *)? Dacă d-voastră 

nu înţelegeţi acest lucru şi nu vă aduceţi aminte 

de cele ce s'aii petrecut la Martie 1888, întrebaţi 

pe d-nii D. Brătianu, Fleva, Palladi, Vernescu, 

pe jumătate. dintre ai d-voastre, pe aceia cari au 

fost cu noi la 14 Marie, şi eă ve vor explica 

lucrul. Şi să nu vorbiţi d-voastră despre mij- 

Joacele ilegale pe care le-am fi întrebuințat noi 

atunci, mijloace condamnate de d. Stoicescu. 

Nu, acea miscare n'a fostilegală ; ea nu era de cât 

afirmarea drepturilor noastre cetățenești. (Aplause). 

Aţi mai vorbit de necuviinţa comisă în contra 

d-lui Teodorescu.) 
Ei bine, acei îndrăsneţi ai fost daţi judecăţei. 

Noi ne am făcut datoria, Justiţia o va face pe a sa. 

Intoarceţi-v& acum şi d-voastră la alegerile de. 

acum patru ani şi arătaţi-mi dacă, pentru ase- 

menea fapte, d-voastră aţi dat în judecată pe 

cine-va, şi atunci numai să ne vorbiţi de liber- 

tate în alegeri. (Aplausc). 
Dar, d-lor, nu este nevoie să afirm că d-nul 

Stoicescu singur "mi-a dat o dovadă că libere 

au fost alegerile din Bucuresci. D-sa nc a spus + , 

că d. colonel Rasti a făcut să sc aresteze dez.» 

câtre parchet Baboi, şef de bandă. i 

Apoi dacă guvernul însuşi a dat ordin să se 

aresteze bătăuşii, cum susţineţi d-voastră că acei 

bătăuşi erai puşi din partea guvernului? Nu se 

poate explica ca cine-va să pună bătăuşi şi tot 

“cl să'i aresteze. 
  

1) D. maior Ath. Fânuţă, comandase armata în zilele de 1% Martie 1335 cu o- 

cazia manifestaţiilor de stradă de atunci. 

2) D. Profesor 'Peodoroscu Uh. Dem. ar fi fost umplut de chinoros pe faţă.
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N'a spus tot d. Stoicescu că d. inspector Şuţu 
a scăpat pe nişte cetăţeni de bătăuşi? | 

Ca acte convingătoare, ca documente „de li- 
bertatea alegcrilor, aţi adus o carte de visită a 
unui comisar de poliţie. o 

D-lor, sunt vesel, căci 'mi aduc aminte, cum 
acum câte-va luni, în vremea aliatului d-voastre ') 
de azi, aveai tot drept documente un topor şi 
cadavrul lui Meschiu. 

In nou& luni aţi ajuns de la topor la o carte 
de visită, aceasta dovedeşte că aţi făcut un mare 
progres. (Aplause). 
Vom ancheta, d-lor, faptele relative la Meli- 

nescu, care tăgădueşte că a scris acea carte de 
VISItă, acea carte pe care nu am văzuto, căci 
aţi ţinuto ascunsă. Vom cerceta şi vinovatul va 
fi pedepsit. 

"Mi e teamă însă că după cel vom da noi 
afară pe autorul cârței de visită, să nu'l luaţi 
d-voastră, cum aţi luat pe proprietarul toporului 
tot ca să garantați libertatea alegerilor. (Aplause). 

Dar d-voastră, d-lor, nu v'aţi mulțumit numai 
cu atât, v'ați luat și rolul de censora] Coroanei. 
Ei binc, acest drum la d-voastră, d-le Stoicescu, 
este un lucru cam noă şi de aceea se vede că 
mergeţi cam pe dibuite. | 

D. Stoicescu ne-a spus că Majestatea Sa ar fi făgăduit că alegerile vor fi libere, că de fapt 
ele nu au fost libere, şi că, prin urmare... con- clusiunea n'a tras'o d-sa, dar ea reiese din ceea ce a Spus — că, prin urmare, Regele este acela care a făcut alegerile şi care nu le-a făcut li- bere. Şi toate acestea Sau întâmplat fiind că Re- gele s'a despărţit de popor, pentru că nu nai sunt d-lor la putere, ca şi cum poporul se com- 

  

  

1; D. Em. Protopopeseu-Pake.
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pune numai din d-lor, iar nu din toată suflarea 

românească. (Aplause). 
Cam acestea sunt, dacă nu m& înşel, toate 

faptele pe cari ie aţi putut spune în privinţa 

alegerilor. Aţi mai spus un lucru, ați ZIS: do- 

vadă că alegerile nau fost libere e că singuri 

d-voastră în Mesagiii aţi pus în gura Majestăţei 

Sale : ceşiţi din alegerile generale», fără a adăoga 

şi libere. D. Stoicescu ar fi voit să cerem de la 

Majestatea Sa un brevet de. capacitate şi de 

bună purtare, să o punem să afirme că alegerile 

ai fost libere ! 
Nu am voit să o facem, nu era corect să 

o facem. Şi d-voastră, cari ne-aţi criticat aşa de 

amar pentru că am spus în Mesagiii că țara "Şi-a 

manifestat ideile sale, ce ne-aţi fi zis dacă ne 

am fi exprimat cum ar fi dorit d. Stoicescu? 

A fost un partid care a făcut aceasta: d. Bră- 

tianu, în ultimele dou& Mesagii. Noi nam voit 

să călcăm pe o urmă aşa de rea şi să ne de- 

cernem ca d. Î. Brătianu... 
D. RR. Stanian.: Brătianu e mort... 

D. Take Ionescu, ministrul instrucțiuni. publice : 

d. Stanian face r&ă de mă chiamă la respectul 

memoriei d-lui |. Brătianu. 
Eu am arătat respectul meii pentru Brătianu 

nu mort, ci în vieață, și pentru Brătianu când 

era mai departe de cât ori când de a se întoarce 

la putere, atunci când, în contra mai tuturor 

prietinilor d-voastre de astă-zi, în această Ca- 

meră, fâră nici un gând de reîntoarcere în rîn- 

durile d-voastre — urma va dovedito — am 

combătut, cum am fâcut'o, darea în judecată ! 1) 

Memoria lui lon Brătianu !... Dacă e cine-va 

care nu a avut respect pentru densa, sunteţi 

  

:) Pake Ionescu, Discursuri politice. Yo, 1, (4886-1892), paz. 231 şi pag.327.
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d-voastră cari, câte-va luni după cea murit, aţi 
dat mâna cu acei cari au vrut... (aplause pretu. 

gilej să'l trimită la Văcărești,!) nu pentru alegeri 
nelibere, ci pentru fapte cari cad sub apreciarea 
dreptului comun, fapte cari aveam adâncă con- 
vingere că nu erau adevărate ! Lăsaţi dar în pace 
memoria lui Ion Brătianu ; ei faţă de dinsul mi- 
am făcut datoria. 

Acum, d-lor, după ce wmaţi putut să dovediţi 
nimic în privința alegerilor, ia să analisăm a 
doua parte a vorbirei d-voastre. 

Ne întrebaţi: pentru ce stăm aci? Stăm aci 
pentru că nu puteți să veniţi d-voastre. (Aplause). 

Şi pentru ce nu puteţi să veniţi d-voastră? 
Ve întreb mai întâi: cine sunteţi? De când 

Vaţi unit cu 0 parte din foştii disidenţi ? Car 
ve sunt ideile? Unde vă e programul? E aci o 
cestiune de origină peste care nu se poate trece. 

D. Stoicescu a spus: oposiţia unită, prin mij- 
loace revoluţionare, extralegale, violente, a răs- 
turnat partidul liberal. Ei, vă întreb ; tovarăşii 
noştri din oposiţia unită iscălesc ci această de- clarare ? Ştii că d. Stoicescu ar voi să lege firul 
ca şi când la 1. Martie s'a întrerupt fericirea 
peamului românesc ; dar până ce nu veţi lichida 
intre d-voastre acest mic di = rreti să veniţi În tere liferend, cum vreţi să 

Dar programul? De patru ani s'a venturat în această țară o mulţime de reforme, de idej : re- torma impositelor, reforma agrară, administrativă judecătorească. Viaţă spus cuventul d-voastre ca partid Asupra veri-unuia din aceste idei? Aţi tăcut ceea tat 7 er de ia pana 
pierdeţi din parti id- , P Li „unele Sa DU ț partisanii d-voastre. lată de ce numă- 

  

  

1) Alasie la grupul d-lui G, Vernescu,
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rul alegătorilor d-voastre scade ; iată de ce chiar 

în Ploeşti, n'aţi trecut la colegiul al doilea de 

cât cu 40, şo voturi mai mult de cât conser- 

vatorii. lată, d-lor încă o dată, de ce sunteți în 

oposiţiune. Cusurul trebue să ] căutaţi în înşi-vE 

d- voastră. După ce aţicăzut de la putere, în loc 

să vă ziceţi că era rândul d-voastre de a sta în 

oposiţie şi de a exercita un control serios, în loc 

să studiați nevoile acestei ţări, să ve strângeţi 

împrejurul unui şet şi unui program, și Să veniţi 

pe basa lui să cereţi încrederea naţiunei, ca Moş- 

tenitorii fireşti ai pastidului conservator, d-voastre 

din contra, maţi trăit de cât din două idei: cea 

Pântei, că vi s'a făcut o nedreptate luându-vi-se 

puterea şi a duoa că d-voastre trebuia să încă- 

Jecaţi iarăşi la putere peste câte-va luni. 

Şi, vecinic preocupaţi de aceste idei, în timp 

de oposiţie, n'aţi avut vreme nici să ve purificaţi 

în ceea ce priveşte personalul, nici să ve hotă- 

Tâţi în ceea ce priveşte ideile nouă, pe baza cărora 

să fiţi în drept a cere încrederea ţărei, nici să 

inlăturaţi acele alianţe cari dacă te ajută în oposiţie 

le plăteşti prea scump dupt ce ai ajuns la guvern. 

Şi atunci, d-lor, toată activitatea d-voastre de 

patru ani a fost niște perpetue friguri intermitente. 
Din când în când aţi ridicat tonul. pînă la 

cer; sângele curgea şiroaie încă de la primele 

alegeri ce s'au făcut fără să fi fost d-voastră la 
putere, atunci când n'aţi reușit să intraţi de cât 

3—q în Cameră, atât erați de populari, şi din 
cari nici unul n'a luat cuvântul. 

După d-voastră, asasinatele curg de când sun- 

tem noi la guvern; n'a fost alegere comunală, 

judeţeană, alegere cu caracter politic, în care să 

nu ziceţi că aii operat bande de asasini, că au 

fost morţi cu sutele; ați născocit până şi pe 

coşarii din zilele trecute pe cari i-aţi dus la



= 

14 

Palat ca să dovediţi cu documente Regelui că 
ai fost bătăi în alegeri. Ori de câte-ori era vorba 
însă de o reformă, de o cestiune înaltă, tăceaţi 
muţi, nu spuneaţi nici un cuvent, nici în presa 
d-voastre, nici în Cameră unde deputaţii d-voas- 
tre păstrau o prudentă tăcere, Azi chiar nu ve 
sculați unul ca să discutaţi Adresa noastră la 
Mesagiii, să spuneţi că nu primiţi reformele noastre, 
că aveţi d-voastră altele mai bune. 

In faţa descompunerei continue şi treptate a 
partidului d-voastre, s'a întărit cel-Palt partid. De 
ce v& supăraţi? Dar d-voastră ne prevestiţi că 
nu suntem omogeni, că o să ne desbinăm. De 
lucrul acesta ar trebui să ve bucuraţi dacă ve 
simţiţi în stare să luaţi puterea, să ve întristaţi 
daca sunteţi atât de patrioţi în câ: să recunoaș- 
teţi că nu puteţi lua guvernul; vt temeți să nu 
remână puterea vacantă dupe căderea noastră; 
dar atunci de ce vă feriţi? 

Ei bine, d-lor, speranţele v& sunt deşarte. Re- 
formele ce am promis ţărei, prin apelul nostru, 
le vom realisa; asupra lor suntem pe deplin de 
acord; nu există între nci o altă riîvnă de cât 
aceea de a face binele, şi puteţi fi siguri câ veţi 
avea În fața d-voastre un guvern tare şi o ma- 
Joritate unită, şi că e mai urgent acum de cât 
ori-când să vă organizaţi, să vă reculegeţi, să vă 
modernisaţi. (Aplause). 

e cât să v& jucaţi copilăreşte cu acele per- 
petue plângeri, ba că cutare comisar a făcut cutare 
lucru, ba că guvernele nu sunt constituţionale 
ori de câte ori nu sunteţi d-voastră la putere, 
mai bine aţi întreprinde o operă mai mare şi 
mai frumoasă, la care suntem cu toţii înteresaţi, 
d-voastră, NOI şi ţara, organisându-vă, ne mai 
venind aci cu urile, cu pasiunile trecutului si cu glumele presentului, ci presentându-vă cu un pro-
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gram de reforme pe care “| aţi opune progra- 

mului nostru ; sai, dacă nu puteți încă aceasta, 

mai bine ne-aţi ajuta pe noi în opera noastră 

până ce veţi Îi şi d-voastră în stare să luaţi cârma 

ţerei cu folos pentru ea. 
Nu voiţi să luaţi această cale; speraţi să câş- 

tigaţi din certurile celor-lalţi 2 Ei bine, a trecut 

vremea aceea; nu veți mai câştiga nimic din 

cearta majorităţei ; tot ce veți câștiga, veţi câştiga 
prin propria d-voastră muncă. 

lată, dacă îmi daţi voe să ve o spun, causa 

pentru care sunteţi în oposiţie și pentr care şi 

țara S'a rostit atât de puternic în alegerile tre- 
cute în contra d-voastre, 

Dar cum să discutăm cu d-voastră Adresa? 

D-voastre n'aţi specificat nică o idee, nu ne 

aţi opus nimic; V'aţi mulțumit numai să ne spu- 

neți că suntem inconstituţionali, fuind-că nu sunteţi 

d-voastră la putere, căci cam aşa zicea d. Stoi- 

cescu în discursul stii de adineaori când afirma 

că Regele a sfâșiat Constituţia, fiind-că a asverlit 

busola, şi că busola este partidul liberal ; că prin 

urmare, guvernul actual nu c constituţional, fiind- 
că nu e partidul liberal la putere. 

Vă puteţi închipui că nu pe tonul acesta voim 
putea discuta cu d-voastră. 

Pe câtă vreme opinia publică susține un gu- 

vern şi guvernul are o majoritate în Parlament, 

nu poate fi vorba de guverne neconstituţionale 

şi de guverne constituționale. Nu sunt, d-lor, de 

cât guverne bune şi guverne rele. 
Guvernul partidului d-voastre a sferşit ca un 

guvern răi; şi numai atunci când veţi dovedi 

că guvernul actual nu este un guvern bun, nu- 

mai atunci veţi avea dreptate. Până atunci însă 
mai aveţi puţină răbdare. (Aplause).



ORGANISAREA ADMINISTRATIUNEL CENTRALE 

MINISTERULUI CULTELOR ŞI INSTRUCȚIUNEL PUBLICE 

In şedinţa de la 14 Aprilie 1892,d. "Take lonescu a depus 
pe biuroui Senatului proiectul de lege pentru reorganizarea 
administraţiunei centrale a Ministerului cultelor şi instrucţiu- 
nei publice. 
„Acest proiect fu cercetat fără întârziere în secțiunile Se- 
natului şi în şedinţa de la 6 Maiu se începu discuţiunea prin citirea raportului d-lui Gr. G. "Tocilescu. 

|. P.S. S. Miwopolitul Moldovei luă cel c'ânttiii cuventul 
spre a combate proiectul de lege în ce priveşte noua organi- 
sare data administraţiunei cultelor la minister, 

Ministrul respurse îndată : 

D. 1. Ionescu, ministrul cultelor și al instrucțiunei 
publice: D-lor senatori, este, pentru mine, o mare 
părere de ru că de câte ori am venit în incinta. 
acestui Onor. Senat cu un proiect de lege relativ 
la departamentul a cărui conducere mi-este dată, 
fie că cra vorba de monumente, fie că se ocupa 
de pietroac, sai ştii şi ei de ce, am găsit tot- 
d'a-una aceeași neîncredere, aceeaşi îngrijire din 
partea |. P. $. Sale. 

Şi în adevăr, d-lor senatori, e foarte nemeri- 
tată această neîncredere, această îngrijire; căci 
căutând cu cea mai mare scrupulositate dacă a 
fost ceva în toată administrația mea de 5 luni, 
care a putut să supere pe Î.P.S. S., nu găsesc 
absolut nimic, și nu m& voii da învins de cât 
atunci când mi se va arăta acele fapte. Acum,  
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ca să revii la legea de față, m& întreabă |. P. 
S. S. Părintele Mitropolit: ai de gând, întrun 
mod indirect, pe sub ascuns, să dai Statului mai 
mari atribuţiuni de cât are astăzi? Această pre- 
supunere, daţi'mi voe, s'o resping cu o legitimă 
indignare ; ar fi a nu cunoaşte nici pe guvern, 
nici pe Parlamentul care ne susţine, nici pe 
mine, — şi fie'mi permis a pune și umila mea 
personalitate în urma acestor duoi mari factori, — 
dacă aţi crede că chiar atunci când am avea 
credinţă că e bine pentru Statul român să aibă. 
nout atribuțiuni, am căuta să le punem pe sub 
ascuns şi întrun mod indirect, şi nu am avea 
curagiul s'o spunem clar și pe faţă şi ţărei şi [, 
Prea Sf. Voastre. Respingem asemenea acusări, 
pe cari nu le merităm; căci dacă noi, guvern, . 
putem să avem cusururi, apoi o calitate nu ne-o 
veţi tăgădui, şi acea calitate este că am avut 
curagiul, în toate proiectele de legi ale noastre, 
să spunem verde ceea ce credem noi că este 
bine pentru această ţară, să afirmăm opiniunile 
noastre, să triumfâm cu ele, dacă vor fi ale 

a „trei, să cădem iar cu ele dacă nu vor fi ale 
țerei ; şi pe mine, pe câtă vreme m& veţi vedea 
aci, să credeţi că nu voii veni nici o dată cu 

„disposiţiuni ascunse, indirecte ; fiţi siguri că voii 
veni pe față şi nu mă voii teme absolut de 
nimic, pe câtă vreme voii avea încrederea ţărei 
şi încrederea Coroanei. 

Şi acum, d-lor, să vedem articolul: despre 
care este vorba; căci înţelegeţi, la urma urmelor, 
situația ministrului care nu se poate mişca, care 
nu poate aduce nici o reformă, fâră ca la fie-ce 
pas să fie bănuit şi întrebat: «dar în fundul ini- 
mei ce aveţi 2» E o situaţie imposibilă, e o con- 
fesiune chiar prea des repetată; fidelilor nu li 

<a se cere de cât de patru ori pe an să se spove- 

O— 
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deasca ; cu nu pot să me spovedesc aci de câte 
or! viu in Senat cu veri-un proiect de lege (4- 
plause). 

I. P. S. S. Mitropolitul Moldozer: Mă iertaţi; 
noi nu am avut asemenea pretenţiuni. 

D. 1. lonescu, ministrul culelor şi al instrucțiuncă 
publice: La vam ascultat până acum, și tot Se- 
natul, cu mult calm ; şi dacă astăzi ies din caimul 
Meu, este că pentru Întcia dată un ministru de 
culie a presintat în legea instrucţiuni şi ceva 
în privinţa clerului, și ceva foarte cuviincios. şi 
totuşi sunt ast-fel primit de [. P. S. Ta! Aceasta 
va fi o lecţiune pentru succesorii mei. Ai fost 
multe legi de organisaţie a Ministerului instruc- 
(iune! publice, nic una însă afară de a d-lui 
Urechia nu se ocupă de organisaţia serviciului 
cultelor ; cultele rămâneau în starea de mai îna- 
inte, şi poate că au fost mai cu minte prede- 
cesoril mel de cât mine în această privinţă. Cum, 
d-lor senatori, până acum toată administrația 
cultelor cra lăsată unui singur șef de biuroii; el 

în tot Ministerul de culte avea a se ocupa de 

administraţia părţei civile şi a dreptului Statului 

în ceea se priveşte cultele, aşa în cât ar fi trebuit 

ca |. P. Sf. Prelaţi să aibă a face cu un simplu 
şef de biuroii. Am crezut, însă, că e bine ca a- 

tunel când reformăm acest minister să reformăm 

şi partea cultelor; atunci când ridicăm serviciul 

instrucţiunei publice, să “| ridicăm şi pe al cul- 

telor, şi ci, la început, venisem mai modest ; 

venisem cu un cap de servicii; dar în tot ras-: 

timpul acesta nam gândit că e bine să fac O 

direcţie și la culte, după cum, € și la învețămint, 

am mers mai departe: de unde astăzi ve găsiți 

faţă cu un şef de biuroi, un excelent funcţio- 

mar de alt-lel, dar cărui nu 1 se cere nimic, 

nici un titiu de admisibilitate, mi o condițiune, 
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am spus că viitorul director al cultelor va trebui 
să fie doctor sati licențiat în teologie, sati în litere, 
dacă nu vom găsi de o cam dată în teologie; 
şi am căutat de pe acum să me asigur de o 
persoană, un profesor de la facultatea de teo- 
logie, pentru ca dânsul să poată trata şi cu |. 

S. Voastră în cestiunile de cult. Şi în schimb, 
d-lor, mi se -face un proces de intenţiuni, care 
vE voiii dovedi imediat că n'are nici măcar apa- 
renţa unui proces întemeiat, și care, la urma 
urmelor, ar trebui să ne ducă la această conclu- 
siune: că în loc da dori să ne ocupăm de re- 
forma cestiunei clerului, pe care o cereţi într'una, 
mai bine căutaţi să ne descuragiaţi... 
„P.S. $. Episcopul Dunărei-de- Jos: Dacă n'aţi 
adus'o, cum vreţi s'o discutăm ? 

D. ministru al cultelor şi al înstrucțiunei. publice, 
T. Ionescu: VE voit răspunde şi la aceasta. 

Mie, mi se pare că acest exemplu ce se 
întâmplă cu simpla creeare a unei direcţiuni a 
cultelor ar fi de natură să descuragieze pe alţii, 
cari n'ar avea hotărirea şi persistenţa, pe care o 
am €ii; şi vE “asigur că o am și Voiii duce-o 
pînă la sfârşit, şi cred câ vom reforma și soarta 
clerului mirean, şi soarta învăţământului, și cele-l 
alte ramuri ale organismului Statului. 

Ce este, d-lor. în acest articol? 
lată o lege care organisează Ministerul, care 

hotăraşte să fie în Minister mai multe direcţiuni 
complecte, adică una a învețămentului primar şi 
a şcoalelor normale primare, o direcţiune a în- 
văţământului secundar şi superior, şi o altă di- 
recțiune a cultelor. 

Ce face pe urmă o asemenea lege care des- 
parte în trei singura divisiune de azi, divisia tu- 
tulor şcoalelor şi cultelor din ţară? Neapărat că
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trebuia să împartă în trei atribuţiunile divisiu- 
nei de azi. | | 

Să trecem la împărţirea materiilor, căci aci se 
crede că noi ascundem usurpare de atribuţiuni. 
Copii ne credeţi! Dar nu cum-va o lege admi- 
nistrativă, care nu are să creeze atribuţiuni, ci 
doar să le repartiseze, le va creea indirect ? 

Nu este vorba de creeare de atribuţiuni într'o 
lege care organisează biurourile unui minister. 
Atribuţiunile Statului se găsesc în legile orga- 
nice, în legea Sfintului Sinod, care, ori-ce ar zice 
|. P. S. Sa, este tot o lege eşită din suverani- 
tatea naţională ; căci este o lege votată de Ca- 
meră, de Senat şi sancţionată de Rege, este o 
lege care a eșit din voința suverană a națiunei. » 
(Aplause). 

Credeţi |. P. Sfinţia Voastră că am avea co- 
pilăria şi micşorimea de suflet ca să ne atingem 
de legile organice printrun simplu articol de 
împărţire de atribuţiuni întro lege de împărţire 
de hârtii? 

ÎI. P. S. S. Mitropolitul Moldovei : Protestez în 
contra unor asemenea acusaţiuni. 

D. ministru al cultelor şi al instrucțiunei publice, 
1. Ionescu: Dacă I. P. S. Voastră aveți dreptul 
să apăraţi demnitatea 1. P. S. Voastre: dacă 
|. P. S. Voastre represintaţi puterea spirituală, 
noi cari stăm pe această bancă, represintăm şi 
noi ceva: represintăm puterea temporală şi su-. 
veranitatea naţională, şi de aceea nici ct nu pot 
să 'mi plec fruntea, nici să stai cu un. pas mai 
jos. (Aplause). 

Acum, d-lor, ca să v& arăt cât de nedreaptă 
este bănuiala, să vE citesc regulamentele actuale: 
ale Ministerului şi să vedeţi — şi rog pe Senat 
să m& ierte dacă am pierdut puţin sângele rece 
cu care ași vrea tot-d'a-una să mă presint d'inain-
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regulamentul de la 1866, iată ce spune acel 
regulament : 

Biuroul administraţiunei, biuroul cultelor: 
a) Biserici, schituri, monastiri, în privinţa materialului. 
b) Inființările din noi de biserici de veri-ce cult, Repa- 

rațiuni. 
d) Eparhiele. 
a) Hirotonii şi călugării de veri-ce cult. 
L) Numirea funcţionarilor bisericeşti de toată treapta şi 

de veri-ce cult, 
c) Poliţia eclesiastică şi ceremoniile bisericeşti. 

__ Tată acum și regulamentul de la 1889 — şi 
na reclamat nimeni în contra regulamentului, 
de şi el nu s'a făcut pe cale legislativă; 

d) biuroul; cultele: numirea personalului clerical şi mo- 
nachal; — cestiuni relative la administrațiunea eparhiilor; 
statistica cultelor din ţară și a personalului nostru clerical şi 
monachal, etc., etc. 

Şi ei n'am zis nici atât, şi ve voii explica 
pentru-ce 

Ce am făcut ei? Din aceste regulamente cari 
n'aii pentru ele de cât iscălitura puterei execu- 
tive, când am venit cu o lege care să pună or- 
dine unde era desordine, a trebuit să pun în ea 
şi atribuţiunile acestei direcțiuni a cultelor. Să 
vedem dacă în aceste atribuţiuni am spus un 
singur cuvânt din care să poată să 'şi închi- 
puiască cine-va că este vorba de o usurpare, nu 
făţişă şi demnă de noi, dar de o usurpare as- 
cunsă şi nedemnă de noi. 

Direcţiunea cultelor are în atribuţiunile sale : 
«administrațiunea generală a bisericilor, schitu- 
rilor, monastirilor». Aci "mi r&spunde I. P. S. Sa: 
administraţiunea spirituală o avem noi; evident 
că da. Ce! Am spus că o am eit singur? Am 
spus că ceea ce legile organice 'mi dă dreptul 
să am, va face parte din direcţiunea cultelor?



  

Ce! Voiţi să facă parte din direcţiunea compta- 
bilităţei sau arhitectonică ? | 

Mai, departe în lege se zice: «personalul cle- 
rical şi monahal». Vedeţi cât de modest şi cât 
de clerical sunt, căci am zis numai personalul, 
nam ZIS mumnirea personalului ca la 1889; căci 
cestiunea numirilor este o cestiune întreagă ; dar 
despre personalul clerical şi monahal n'am nică 
o hârtie în minister? (Ilaritale). Aceste hârtii 
vreţi să le trimit la serviciul comptabilităţei ? 
Ori trebue să le trimit la direcţiunea cultelor 
din momentul ce se înfiinţează această direc-. 
ţiune ? Dar de aci să se zică: ai să “ţi arogi 
drepturi asupra monahilor şi monahelor cari nu 
le aveai — distanţa e enormă. 
“Dar pentru numele lui Dumnezeu! Se spune 

unde-va că "mi dă legea aceasta veri-un drept? 
Ce spune? Că tot ce vine la Minister, pe 
basa legilor organice, relativ la monachii, se va 
distribui la direcţiunea cultelor, nu la altă divi- 
siune. Mai departe : «înfiinţare de noui biserici». 
Aceasta este o cestiune mare; atât proiectul 
asupra _clerului mirean făcut de repausatul mitro= 
polit Calinic, cât şi proiectul d-lui Codrescu şi și al d-lui Filipescu — vedeţi că le cunosc pe toate — cât şi proiectul majorităței Camerei şi al Sf. Sinod, şi al d-lui Maiorescu, cât şi al sec- țunilor Senatului, toate se ccupă cum ai să se înfiinţeze noui biserici. Cestiunea este însemnată; 
nu 0 resolvăm acum ; căci dacă am face-o, atunci de ce are să se ocupe legea clerului mirean? Ori-cum ar fi lucrul, fie că se lasă la toată 
lumea să facă biserici, fie că se pun condițiuni 
de a se asigura un fond când se face o biserică, he că se spune că trebue voia ministrului, ori că trebue numai sciința lui, ori-ce va fi în o lege



trecută, presentă sau viitoare, hârtiile în această 
privinţă vor merge la direcţiunea cultelor. 

Mai departe: «de ori-ce cult». Aci 1. P. S. Sa 
vrea să "mi dea atribuţiuni cari nu le am; vrea 
să me facă şi mare rabin, etc. Ei nu primesc 
aceasta ; ei, autoritatea spirituală o respect pen- 
tru toţi, şi voiit respecta şi pe a mareiui rabin 
şi pe a şeicului islam; căci dacă sunt represen- 
tant al puterei temporale, n'am nici un amestec 
în cele spirituale. 

Mai departe: «ceremoniile bisericești». 
Credeţi că nu are nimic a face Ministerul cul- 

telor cu ceremoniile bisericeşti? De sigur că 
nam pretenţiunea să oficiez ei; dar mâine dimi- 
neață am să iscălesc o hârtie privitoare la cere- 
moniile bisericeşti când voii comunica L.P.S. 
S. Mitropolitului Primar că un Le-Deum se va 
oficia la Mitropolie. 

lată dar o hârtie privitoare la ceremoniile bi- 
sericeşti. De unde voiţi să iasă acea hârtie? De 
la comptabilitate? De la serviciul architectonic? 
Aceasta este o lege care împarte hârtiile la dife- 
ritele servicii, iar nu o lege care creează Statului 
alte atribuţiuni de cât acelea pe cari le are în 
virtutea legilor organice. Mai departe, d-lor: 
«poliţia eclesiastică a tutulor cultelor din ţară». 

După legea actuală a Sf. Sinod, consistoriile 
judecă pe preoți cu apel la Sf. Sinod. Dar când 
sfiinţiile voastre judecaţi un preot şi '] caterisiţi, 
dacă ar fi funcţionar al Ministerului, să nu faceţi 
cunoscut acest lucru Ministerului? Hârtia prin 
care mi se face cunoscut aceasta unde să meargă? 
La şeful cabinetului? La comptabilitate? La ser- 
viciul architectonic? (Ilaritate). 

"Mi pare r&u că sunt silit să vorbesc mai mult 
de cât aşi dori; dar mar fi răi să vă istorisesc 
O anecdotă care nu priveşte pe [. P.S. Lor,
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faptul fiind petrecut de mai mult timp. Debutam 
ca advocat, şi ştiţi că la debut una din plăcerile) 
advocatului tânăr este să pledeze causele grele.;. 
Trece şi aceasta ca toate lucrurile de tinereţe. 
Am apărat alături cu colegul mei d. deputat 
C. Arion şi cu d. C. Disescu — dar fără de succes, 
trebue să o spun spre onoarea magistraturei 
noastre — pe un preot din Bucureşti, care făcuse 
o escrocherie complicată cu un sacrilegii, căci 
convinsese pe unseminarist, dat afară din seminar, 
că el are mijlocui să '] popească ; îi dusese într'o 
odăiță din calea Şerban-Vodă, făcuse acolo simu- 
lacrul de popire şi acel idiot a crezut că ”] po- 
pise, şi în timp de 2—3 luni, s'a instalat la un 
sat până a venit preotul adevărat. 

Aceasta se petrecea acum 10 ani. După cât-va 
timp "mi-am pus candidatura de deputat la co- 
legiul III de Ilfov. Intre cei mai aprigi susţină- 
tori ai mei v&d pe unul, care 'mi zice: «Eu sunt 
al d-tale». Recunoscui pe preotul pe care ”] apă- 
rasem, şi el 'mi spuse: «Eu sunt, pst!... Am 
fost iertat». Ei! credeţi că n'ar fi fost bine să 
se comunice aceasta şi Ministrului cultelor? 

P. S. S. Episcopul Dunărei-de-]Jos: Cine Pa 
iertat ? 

D. ministru al cultelor: V'am spus că sunt 10 
ani d'atunci. 

P. S$. S. Episcopul Dunărei-de-]os: Dar v'ați 
pledat causa la consistoriă ? | 

D. ministru al cultelor: Nu, la tribunal, şi tri- 
bunalul '] condamnase la 6 luni închisoare; dar 
a fost iertat... 
„Mai departe (art. 9); «fondul milelor, sta- 

tistica cultelor şi a personalului clerical si Mo- nachal». 
„Nu voiţi să avem o Statistică în minister? 

Nu voiţi să știm câți preoți sai monachi sunt 
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în ţară? Căci d-voastră în definitiv, propuneţi 

un lucru pe care eii unul 7] primesc cu plă- 

cere, dacă Par “primi şi colegii mei din cabinet: 

propuneţi să se şteargă Ministerul cultelor. Eu 

primesc dacă este vorba să ”! treceţi la alt mi- 

pister, însă să vedem dacă aceasta este cu con- 

simţimentul guvernului; dar ca să voiți să supri- 

maţi Ministerul cultelor fără să treacă la alt 
minister, aceasta nu se poate. 

Prin urmare, încă o dată: nu suntem oameni 

capabili de a ascunde nimic din ceea-ce presen- 

tăm Camerilor şi cred că toată politica noastră 

a dovedit-o; dacă găsim că este ceva bun . de 

făcut, noi spunem, toate ce voim, franc şi fară 

nici O şovăire. | 

Nu este nici o disposiţiune în această lege în 

ceea-ce priveşte Biserica şi Statul. Ea nu coprinde 

de cât disposiţiuni pentru distribuirea hârtiilor 

de la biuroul cultelor de astă-zi la noua direcție. 

Nu am făcut, d-lor, de cât am înălțat servi- 

ciul cultelor din. minister; căci până acum era 

un șef de biuroi în capul acestui serviciii şi acum 

am pus un director, convins că am făcut un 

servicii bisericei şi că mam arătat respectuos 

către dânsa. De aceea vă rog să bine-voiţi, d-lor 

senatori, a vedea că nu este nici un motiv de 

îngrijire în legea aceasta în ceca-ce priveşte bi- 

serica. (Aplause). pr



Luni 8 Maiu, se urmă la Senat discuţia proectului de 
lege pentru organisarea administrațiunei centrale a Minis- 
terului cultelor şi al instrucţiunei publice. Vorbiră |. P. S. S. 
Mitropolitul primat, ca să ceară oare-care lămuriri în privinţa 
art. 9, d. G. Mârzescu care combătu proiectul și |. P. S. $. 
Mitropolitul Moldovei ca să afirme din not autoritatea capilor 
Bisericei față de Stat. Respunse mai înteiu raportorul d. Gr. 
G. “Tocilescu şi apoi ministrul. După acest discurs proiectul 
de lege fu luat în consideraţie şi apoi votat,'după oare-care 
discuţii în şedinţa de la 9 Maiti cu șo voturi contra 2. 

Iată discursul d-lui Take lonescu: 

D. Labe Ionescu ministrul cultelor şi al înstrucțiu- 
nei publice : D-lor senatori, discuţiunea gene- 
rală, care astăzi d'abia a început, fiemi permis 
să o zic, a luat imediat alte proporţiuni de cât 
acelea ale proiectului de lege care s'a propus 
desbaterilor d-voastre. (Aprobărt). Şi dacă a luat, 
d-lor, aceste proporţiuni, mă aştept ca unii din- 
tre d-voastre să acuse pentru aceasta numai pe 
d. raportor, pe când dacă ar vrea să fie drepți 
ar trebui să mărturisească că ceea ce sa petre- 
cut aci și, prin urmare, explosiunea d-lui rapor- 
tor nu este de cât efectul unor agitaţiuni înce- 
pute de mult aiurea şi cari puteai să remână, 
ŞI din partea mea ar fi r&mas fără r&spuns, căci 
ele nu nai turburat, dupe cum nu nVaă tur- 
burat nici exemplul lui Moţoc, nici al lui Eutrop ; căci dacă ştiam mai d'inainte acest mare adevăr că «vanitatea vanităţilor şi toate sunt vanităţi», 
mai știam însă că acest adevtr în inimele active are ŞI un corectiv: «munceşte în tot-d'a-una 
fără să te preocupi de vanitatea vanităţilor, şi nu pierde ziua de astăzi de teamă că poate să
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sosească şi nimicnicia de mâine», (Aplause). Ei, 

d-lor, aşi fi lăsat să treacă şi pe Moţoc, şi totuşi 

m'aşi fi preocupat numai de proiectul de lege, 

care nu am nici pretențiunea de a susține că 

coprinde întreaga reformă a înveţămentului, dar 

nici falsa modestie de al cobori la un simplu 
regulamant al serviciului Ministerului, la care 

vrea 'să m& reducă d. Mârzescu, pentru că nu 

aşi avea norocul să fac parte din înv&ăment. D. 

Mârzescu ştie foarte bine că mi-a fost imposi- 

bil să. fac parte din învățăment, fiind-că în cei 

zece ani de când nam întors în ţară nu a fost 

catedră vacantă, şi poate că este una din regre- 

tele vieţei mele aceasta, regret care vă face de 

Ja început să vedeţi că n'am pornit nicicu Spirit 

de ură, nici cu spirit de judecată nedreaptă pen- 

tru corpul didactic. Ei, dacă eram însufleţit de 

sentimentele ce cu atâta dărnicie mi se împru- 

mută, maşi fi primit să fiu ceea ce se chiamă, 

dupe lege, capul corpului didactic; câci sunt, 

d-lor, capul corpului didactic, cu toate cuvin- 

tele de ră gust pe cari le debitează unii din 

membrii corpului didactic la adresa șefului lor 

legal. 
Dacă aveam acele sentimente m'aşi fi mulţu - 

mit să trec aiurea la alt departament, dacă eram 

animat de deșarta glorie de a fi şi ei unul din 

cei S7 miniştri astăzi în viaţă, câți numeră a- 

ceastă fericită ţară ! 
Nu, d-lor senatori, ceea ce m'a împins este 

numai dorinţa de a lucra la această reformă a 

învețămentului, pentru care eit am norocul să 

sosesc la timpul oportun, căci acesta este noro- 

cul meă; şi dupe cum reforma magistraturei s'a 

putut face acum patru ani fiind-că se copsese, aşa 

și reforma învăţământului se va face acum find- 

că Sa copt; acesta e singurul și unicul meu
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faptul fiind petrecut de mai mult timp. Debutam 
ca advocat, şi ştiţi că la debut una din plăcerile) 
advocatului tântr este să pledeze causele grele.. 
Trece şi aceasta ca toate lucrurile de tinereţe. 
Am apărat alături cu colegul mei d. deputat 
C. Arion şi cu d. C. Disescu— dar fără de succes, 
trebue să o spun spre onoarea magistraturei 
noastre — pe un preot din Bucureşti, care făcuse 
o escrocherie complicată cu un sacrilegiu, căci 
convinsese pe unseminarist, dat afară din seminar, 
că el are mijlocui să ”l popească; îi dusese într'o 
odăiță din calea Şerban- Vodă, făcuse acolo simu- 
lacrul de popire şi acel idiot a crezut că 71 po- 
pise, şi în timp de 2—3 luni, Sa instalat la un 
Sat până a venit preotul adevărat. 

Aceasta se petrecea acum 10 ani. După cât-va 
timp "mi-am pus candidatura de deputat la co- 
legiul III de Ilfov. Intre cei mai aprigi susțină- 
tori ai mei văd pe unul, care 'mi zice: «Eu sunt 
al d-tale». Recunoscui pe preotul pe care” apă- 
rasem, şi el 'mi spuse: «Eu sunt, pst!... Am 
fost iertat». Ei! credeți că n'ar fi fost bine să 
se comunice aceasta şi Ministrului cultelor? 

P. S$. S. Episcopul Dunărei-de-]Jos: Cine Pa 
iertat ? 

D. ministru al cultelor: V'am spus că sunt 10 
ani d'atunci, 

P. S. S. Episcopul Dunărei-de-]os: Dar waţi 
pledat causa la consistorii? 

D. ministru al cultelor: Nu, la tribunal, şi tri- 
bunalul ”1 condamnase la 6 luni închisoare; dar 
a fost iertat... 
„Mai departe (art. 9); «fondul milelor, sta- 

tistica cultelor şi a personalului clerical și Mo- 
nachal». ! 

Nu VOiți să avem 0 statistică în minister ? 
Nu voiţi să știm câți preoţi sai monachi 
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în ţară? Căci d-voastră în definitiv, propuneţi 
un lucru pe care eii unul 7] primesc cu plă- 
cere, dacă Par “primi şi colegii mei din cabinet: 
propuneţi să se şteargă Ministerul cultelor. Ei 
primesc dacă este vorba să i treceţi la alt mi- 
nister, însă să vedem dacă aceasta este cu con- 
simţimentul guvernului; dar ca să voii să supri- 
maţi Ministerul cultelor fără să treacă la alt 
minister, aceasta nu se poate. 

Prin urmare, încă o dată: nu suntem oameni 
capabili de a ascunde nimic din ceea-ce presen- 
tăm Camerilor şi cred că toată politica noastră 
a dovedit-o: dacă găsim că este ceva bun .de 
făcut, noi spunem, toate ce voim, franc şi fără 

nici o şovăire. 
Nu este nici o disposiţiune în această lege în 

ceea-ce priveşte Biserica şi Statul. Ea nu coprinde 
de cât disposiţiuni pentru distribuirea hârtiilor 
de la biuroul cultelor de astă-zi la noua direcţie. 

Nu am făcut, d-lor, de cât am înălțat servi- 
ciul cultelor din. minister; căci până acum era 

un șef de biuroă în capul acestui serviciit și acum 
am pus un director, convins că am făcut un 
servicii bisericei și că m'am arătat respectuos 
către dânsa. De aceea vt rog să bine-voiţi, d-lor 
senatori, a vedea că nu este nici un motiv de 
îngrijire în legea aceasta în ceca-ce priveşte bi- 
serica. (Aplause). 

rr



Luni 8 Maiă, se urmă la Senat discuţia proectului de lege pentru organisarea administraţiunei centrale a Minis- terului cultelor și al instrucțiunei publice, Vorbiră |. P. $, S. Mitropolitul primat, ca să ceară oarc-care lămuriri în privinţa at. 9, d, G. Mârzescu care combătu proiectul și 1. P. S$. $. Mitropolitul Moldovei ca să afirme din no autoritatea capilor Bisericei față de Stat, Respunse mai întâiu raportorul d, Gr. G. Tocilescu şi apoi ministrul. După acest discurs proiectul de lege fu luat în consideraţie și apoi votat, după oare-care discuții în şedinţa de la 9 Mai cu 50 voturi contra 2, lată discursul d-lui Take Ionescu: 

D. Tae Ionescu ministrul cultelor Și al instrucțiu- ne; publice : D-lor senatori, discuţiunea gene- rală, care astăzi d'abia a început, fiemi permis să o zic, a luat imediat alte proporțiuni de cât acelea ale proiectului de lege care s'a propus desbaterilor d-voastre. (4probări). Şi dacă a luat, d-lor, aceste proporțiuni, m€ aştept ca unii din. tre d-voastre să acuse pentru aceasta numai pe d. raportor, pe când dacă ar vrea să fie drepţi ar trebui să mărturisească că ceea ce s'a petre- cut aci și, prin urmare, explosiunea d-lui rapor- tor nu este de cât efectul unor agitaţiuni înce- pute de mult aiurea şi cari puteaii să r&mână, şi din partea mea ar fi r&mas fără r&spuns, căci cle nu nvaă turburat, dupe cum nu Mai tur- burat nici exemplul lui Moţoc, nici al lui Eutrop ; căci dacă ştiam maj d inainte acest mare adevăr, că «vanitatea vanităţilor şi toate sunt vanităţi», maj știam însă că acest adevăr în inimele active are şi un corectiv: «muncește în tot-Va-una fără să te preocupi de vanitatea vanităţilor, şi nu pierde ziua de astăzi de teamă că poate să
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sosească şi niimicnicia de mâine», (Aplause). Ei, 
d-lor, ași fi lăsat să treacă şi pe Moţoc, şi totuși 
m'aşi fi preocupat numai de proiectul de lege, 
care nu am nici pretenţiunea de a susține că 
coprinde întreaga reformă a înveţămentului, dar 
nici falsa modestie de al cobori la un simplu 
regulamant al serviciului Ministerului, la care 
vrea să m& reducă d. Mârzescu, pentru că nu 
aşi avea norocul să fac parte din înv&ţăment. D. 
Mârzescu ştie foarte bine că mi-a fost imposi- 
bil să. fac parte din învățământ, fiind-că în cei 
zece ani de când nam întors în ţară nu a fost 
catedră vacantă, şi poate că este una din regre- 

tele vieţei mele aceasta, regret care vă face de 

Ja început să vedeţi că n'am pornit nicicu spirit 
de ură, nici cu spirit de judecată nedreaptă pen- 

tru corpul didactic. Fii, dacă eram însufleţit de 

sentimentele ce cu atâta dărnicie mi se împru- 
mută, naşi fi primit să fiu ceea ce se chiamă, 
dupe lege, capul corpului didactic; căci sunt, 
d-lor, capul corpului didactic, cu toate cuvin- 
tele de rti gust pe cari le debitează unii din 
membrii corpului didactic la adresa şefului lor 
legal. 

Dacă aveam acele sentimente m'aşi fi mulţu- 
mit să trec aiurea la alt departament, dacă eram 

animat de deșarta glorie de a fi şi ei unul din 
cei S7 miniştri astăzi în viaţă, câţi numeră a- 
ceastă fericită ţară ! 

Nu, d-lor senatori, ceea ce m'a împins este 

numai dorinţa de a lucra la această reformă a 

învățămentului, pentru care cit am norocul să 

sosesc la timpul oportun, căci acesta este noro- 
cul meă; şi dupe 'cum reforma magistraturei s'a 
putut face acum patru ani fiind-că se copsese, aşa 

şi reforma învăţământului se va face acum fiind- 

că Sa copt; acesta e singurul şi unicul mei
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merit. Şi este deja un lucru mare să soseşti la vreme, căci de multe ori oamenii sosesc prea târziu, | 
Adineaori mă întreba colegul mei de la r&s- boiii; ce este acest volum ? (arată un dosar) şi Îi spuneam: acesta este un mormânt, aici stai îngropate toate proiectele de legi pe care pre- „ decesorii mei de la 66 până astăzi le ai întocmit asupra instrucțiunei publice ! (Aplause). Şi dupe cum bine a spus poetul, că din pămentul îngrăşat cu cadavre răsar florile primăverei, tot aşa sper şi eii că din acest mormânt în care Sa  îngro- pat multă sârguință, multe idei, multe minți, mult mai multe de cât pot încăpea în mine, vom face să se nască floarea adevărată de primăvară, reforma noastră culturală, 

Şi dacă era să facem această reformă, reformă pentru care nu e nevoe să fiu profesor ca să 0 fac, — şi d. Mârzescu ştie bine că în Francia a fost Jules Ferry care a reformat legea inv&- mentului, un om care nu este profesor; — Zic, dacă era să facem această reformă, cea d'ânteii cestiune care se „Punea de la început era cum să procedăm, în felii sau da 'ntregul? Ei bine, amândouă sistemele Şi aă avantagiile şi desa- vantagiile lor; dacă începi pe d'a 'ntregul, risci să te găsești întrun fel de mică împreunare, ca să nu zic cuvântul coaliție, de mai multe inte- rese lezate; căci o reformă a înveţămentuluj care să nu supere pe nimeni permiteţi'mi de la început să vă declar că nu me€ simţ capabil să O zămislesc ; reformele tot-d'a-una aduc supă- Tări ; chiar drumurile de fer ai supărat pe că- ruțaşi ; ei bine, o reformă generală a instrucțiu- nei publice o să supere pe mulţi, un articol va Supera pe unul, altul pe altul, şi aşa că cu cât se înşiră numărul articolelor cu atât se înoadă
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şi numsrul superaţilor; şi exemplul predecesori- 
lor mei cari sai găsit, cu toată bună-voinţa lor, 
neputincioşi faţă cu aceste supărări înodate, m'aii 
făcut la început să'mi zic că este mai bine să 
viă în felii; iar acum, ca să întrebuinţez şi eit 
un cuvânt biblic, să mă ierte prea sfinţii prelați, 

iarăşi şi iarăși m'am re&sgândit, şi "mi pare că 

la toamnă voii veni cu restul legei întregi; căci, 

d-lor, am văzut că nu e de nici un folos să te 
presinţi cu o lucrare mică, căci totuşi nemulțu- 
mirile sgomotoase nu te cruță. Ei vorbesc în 
Parlament unde, n'am să mă plâng, proiectele 
mele ai fost foarte bine primite, şi chiar din 
partea minorităţei ; aşa, excepţii aii fost la Ca- 
meră, dar este o excepţie pe care a găsit-o toţă 
miniştrii în calea lor; în genere vorbind, n'am 
să me plâng, nici de obstrucţionism, nici de rea 
voință, nică de restălmăcirea gândurilor şi ideelor 
mele ; dar când văd în afară din Cameră acea 
mare turburare, la care am răspuns alaltăieri în 
Cameră, şi la care voiă r&spunde la timp şi aici, 
pare că mă face să zic, dacă e vorba că pentru 
cel mai mic lucru, şi când presint o reformă 
mică, şi când presint o reformă întreagă, şi când 
e în adevăr ceva, şi când te bănueşte numai că 
ai de gând să vii cu ceva; dacă e vorba, zic, 
să fie acelaşi sgomot, aceleaşi protestări, aceeaşi 
răscoală, aceleaşi anateme, atunci de cât să te 
baţi de 1ș ori, mai bine să te te baţi odată. 
(Aplausc). 

lată argumentele pro şi contra ale reformei pe 
cale întreagă, sai pe cale despicată. 

Proiectul acssta de lege, d-lor senatori, e năs- 

cut în vreme de stare sufletească ca aceea în care 
Sa aflat şi d. Poni, vremea reformelor succesive 
şi parţiale. 

D. Mârzescu m& mai acusă şi de lipsă de lo-
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gică, pentru că n'am ştiut că capitolul este mai 
mare de cât secţiunea; aceasta este ca vorba 
aceea: oul a fost înainte, ori găina? Şi de și d-sa 
me acusă de atâta lipsă de logică cu toată dul- 
ceața pe care 'mi o recunoaște, îl rog să nu 
creadă că fără nici un fel de logică m'am hotă- 
rit să încep reforma legei generale a instrucțiu- 
nei publice de la 1864 cu acest proiect de jege 
şi nu cu un altul. 

Logica este deplină, d-le Mârzescu, căci eu 
"mi-am zis: Ja urma urmelor, cari sunt relele 
de cari suferă înveţămentul nostru ? ŞI, d-lor, 
ei nu acuz învețămentul dea fi nici mai bun, 
nici mai răă de câț este, de alunintreli, ŞI cu sunt fructul înveţămentului NOStru, căci am în- veţat la liceul Sf. Sava, şi mult puţinul cu care am Început, acolo "] am inveţat, şi sunt recunos- cetor, de şi la sfârşit eram mult mai slab de cât colegii mei de la Paris, de şi eşisem cel d'ânteiii la examenul de bacalaureat aci. Recunosc că ani avut profesori foarte distinși, şi nici odată nu Voră uita ei memoria repausatului Dragomir, care "mi-a fost profesor de istorie, şi Iarăşi nu voiă uita nici o dată lecţiunile Je fiosofie pe cari le-am luat de la colegul nostru de astăzi aci din Senat 1) nici pe alţii mulţi, dar nu pe toţi. Acesta este adevărul, pe care sunt dator să'l mâr- turisesc, dacă vrem să fim drepţi şi cu trecutul ȘI Cu presentul. Ceea ce însă iarăşi pot să spun este că în ceea ce priveşte învățătura nu a celor d'ântâii, cari pot să înveţe şi singuri acasă, dar a celor mulţi, era foarte joasă, şi suvenirurile pe cari se am ei din licei în privinţa nivelului medii al studiilor, căci pentru aceea este şcoala, lat Du pentru cei mai buni, sunt rele, o spun 
  

  

1) D. D. Aug. Laurian.



si 

foarte franc, şi nu mă mir, căci toate ali mers 

slab în ţară, şcoalele ca şi cele-l'alte. Ceea ce însă 

este mai grav este că dupe informaţiunile cele 

mai sincere, cele mai nepărtinitoare, progresu. 

la noi în ţară a mers mult mai încet în Înveţă- 

ment de cât în cele-l'alte ramuri ale vieţei noas- 

tre naţionale. lată ceea ce spun fără teamă de 

a fi contrazis, căci acesta este resultatul ob- 

servaţiunilor, nu numai ale mele personal, dar 

ale tutulor cari au vezut bacalaureaţi cari nu 

pot scri o scrisoare, şi excepţiunile sunt rare. 

D. George Cerkez, dacă nu mE înșel, 'mi spu- 

nea zilele trecute că a avut un examen la dru- 

murile de fer unde bacalaureaţii nu puteai îace 

o înmulțire bine. Neapărat poate că o să ziceţi: 

acestea sunt cazuri excepţionale; dar iarăşi nea- 

perat, când vtd toate acestea, care este datoria 

oamenilor serioşi? Sa recunoască câ este ceva 

văii, şi că acest ceva rtă cere îndreptare. 

Ei bine, d-lor, cum vreţi d-voastră să se facă 

îndreptarea? Sunt dout îndreptări cari trebue să 

meargă paralel una cu alta: înălţarea studiilor şi 

întărirea disciplinei ; fără aceste două țeluri, cari 

trebuesc urmărite de o dată, nu există progres; 

şi, d-lor, dacă este adevrat că una din bazele 

ori-cărei reforme a învățămentului este întărirea 

disciplinei în şcoală, atunci cu disciplina corpului 

didactic trebue să începem, căci densa numai, 

poate să aducă şi disciplina în corpul școlar. 

Ei bine, d-lor, întreb: nu este firesc ca întiiii 

să te ocupi de organul care este chemat să a- 

plice această disciplină, de organul central care 

are în mâna lui direcţiunea şi răspunderea ? ŞI 

acest organ nu poate fi altul de cât ceea ce se 

chiamă Ministerul cultelor și al instrucţiunei pu- 

blice, independent de simpatia, antipatia, dulceaţa 

şi tinerețea celui care este în capul Ministerului,
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şi care ştii că este trecetor, d-le Mârzescu, căci 
numai nerozii pot să 'şi închipuiască că vor. fi 
eterni pe banca ministerială, şi numai dânşii se urcă pe dânsa cu rivnă şi pleacă cu regret. A- tunci dar mi-am zis: este firesc și logic ca să începem cu această reorganisare a Ministerului; zic să începem, căci în capul mei credeţi-m& că reforma învețămentului constitue en tot complet, dar nu ved folosul al discuta cu d. Mârzescu azi pînă nu va veni proiectul complet al refor- mei. Trebue dar să începem de la început, şi începutul este puterea centrală, aceea care ţine toate rotilele învățământului, aceea care în Statul nostru este Ministerul cultelor şi al instrucţiunei publice. 

ŞI acum, d-lor senatori, care sunt punctele principale pe cari le am reformat? Şi ve voiu dovedi, sper, imediat că făcând aceasta, n'am eşit nici chiar din tradiţiunile predecesorilor mej, Este mai întâiă o cestiune de bucătărie inte- rioară. Evident că cu personalul actual al Mi- nisterului instrucţiunei publice nu se poate merge înainte; d. raportor, în remarcabilul s&ă raport şi în anexele așa de preţioase, a luat ŞI a făcut o com- paraţiune al cărei înțeles sare în ochi; de la 1562 până azi personalul acestui minister în loc să se înmulțească a scăzut. Este incontestabil dar că cu o asemenea stare de lucruri nu poate să meargă o administraţie. Prima parte dar este privitoare la înmulţirea personalului, înmulţire foarte modestă, căci abia ajungem la o treime din personalul Ministerului instrucţiunei din Un- Sana, care de şi are de administrat ua mai mare teritorii, dar nare şcolile confesionale ; ne-am mărginit în înmulţirea personalului pentru că trebue să ţinem socoteală şi de forțele pecuniare ale acestei ţări, căreia nu-i se poate cere vecinic
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şi fără m&sură. O dată cu înmulţirea personalului . 
sa pus şi alte două idei, asupra cărora suntem 
toţi de acord, saă pus condițiuni de admisibili- 
tate şi S'a introdus o oare-care stabilitate întru 
cât, bine înţeles, ea este cu putință întrun per- 
sonal administrativ. - | 

Această întâia parte nu dă loc la nici o difi- 
cultate, de cât acea a art. 9, pe care ve. declar 

„că eu unul nu o pricep, și că chiar azi, după 
ce din noi am auzit pe I. P. S$. S. Mitropoli- 
tul Moldovei, tot nu o pricep; şi de aceea, ori 
cât aşi semena cu Moţoc, eii menţin legea aşa 
cum este, căci 'mi fac datoria mea de Ministru 
al cultelor menţinând'o. | 

Trec, d-lor, la a doua idee. Care este a doua 
idee a acestei legi? 

Legea instrucţiunei publice de la 1864 con- 
cepe ast-tel administraţiunea învețăintutului : Mi- 
nistrul, care este singur responsabil, administrează 
cu ajutorul unui consilii permanent compus din 
5 membri, consiliă al cărui avis este consultativ ; 
cu alte cuvinte, un consilii care este chiemat 
să lumineze pe ministru r&mânend lui să facă 
cum crede de cuviință ; al douilea, pe lângă mi- 
nistru şi consiliul permanent este şi un alt or- 
gan, consiliul general care se compune din o 
serie de membri ai învețământului, aleşi la dout 
grade de către corpul didactic şi Ministru, aleşi 
după un şir de distincţiuni. Consiliul general are 
atribuţiuni foarte mari în lege şi foarte mici în 
practica lucrului, atribuţiuni cari trebuesc reduse, 

„cum propunem noi, la un simplu avis asupra 
programelor ; acel consilii, d-lor, în legea de la 
1864, avea dreptul nu numai a da avisul asupra 

„a o mulţime de lucruri, dar avea vot delibera- 
tiv, iar nu numai consultativ asupra programelor, 
„Că ministrul era pus în această dilemă : ori să 

3. DISCURSURI POLITICE,
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accepte programa cum a elaborat'o consiliul ge- 
" neral, ori să remână în statu-quo; cu alte cuvinte, 
suveranitatea naţională, care în nici o ramură 
a organismului Statului nu este de nimic reţi- 
nută, era reţinută în cestiunea programelor de acest 
mic parlament profesoral, pe care ea nuw'l putea 
atinge. 

La rendul săi consiliul permanent, prin prac- 
tica lucrului, a ajuns un al duoilea ministru, cum 
foarte bine zice d. Tocilescu: un ministru pa- 
ravan, paravan putend servi miniștrilor fără cu- 
ragiii, care, ori de câte ori vrea să facă un lucru 
care nu voeşte să “l ia în gât, zice: ma silit 
consiliul permanent; și când vrea să'l refuse 
zice : "l-a refusat consiliul permanent, 

Nu zic, d-lor, că în consiliul permanent nu 
ai fost oameni eminenţi cari ai adus mari set- 
vicii ; afirm totuşi că n'a fost un ministru, din 
nenumerații miniștri cari ai propus modificarea 
învețământului nostru, care să nu propună și 
modificarea consiliului general şi a consiliului 
permanent. Şi este foarte curioasă istoria dife- 
ritelor proiecte de legi cari s'au presintat în 
această ţară în această privinţă, istorie foarte 
instructivă, căci pot adăoga fără teamă de a fi 
desminţit că în proiectul de reformă a înveţă- 
mintului propus de d. D. Sturdza tocmai părţei 
acesteea din reforma învățământului se datorează 
insuccesul... 

D. St. Sendrea: Aceasta o admitem toţi. 
D. Ministru al cultelor şi instrucțiuni publice, 

Take Ionescu : Probă despre ceea ce afirm este raportul d-lui Vizanti, care propune cu desăvir- 
şire alt sistem, şi resturna aşa de mult proiectul 
d-lui Sturdza în căt d. Sturdza, cu activitatea d-sale in composițiuni ministeriale, a T&spuns ra- portului în 40 pagini, tipărite cu slove MICI, ca
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să dovedească că se înşeală raportorul comite- 
tului de delegaţi al Camerei şi că este mai bun 
proiectul d-sale. Cunosc cestiunea foarte bine ; 
căci nici nu m'am mulțumit în viaţa mea nu- 
mai cu aplicarea art. 151 — după cum crede d. 
Mârzescu — şi nici n'aş fi avut curagiul să pro- 
pun modificarea unei legi a învățământului dacă 
nu aş fi fost în stare să r&spund la toate argu- 
mentele ce s'ar aduce în contra acestei legi. 

Ce au făcut, d-lor senatori, diferiţii miniştri 
în aceâstă privință? Căci veţi vedea, d-lor, că 
şi tendinţa reformei învăţămîntului a avut alter- 
native după curentele cari stăpâneau opiniunea 
publică a ţerei. , 

La început a venit d. Strat; d-sa a fost pri- 
mul ministru care a propus o reformă a învă. 
țămintului foarte repede după punerea în aplicare 
a legei din 1864. 

D. Strat desfiinţa consiliul general pe d'a'mn- 
tregul şi înlocuia atât consiliul general, cât și 
consiliul permanent, cu un consilii superior de 
instrucţiune, compus din 7 membri, numiţi de 
către miniştri, revocabili de către ministru după 
un raport motivat, şi care consilii superior avea 
să 'şi dea avisul sei consultativ întro anume 
serie de cestiuni. Atunci corpul didactic nu s'a 
agitat; nu Sa întrunit în meetinguri; na mai 
strigat: ajută-ne, Doamne, să mai mâncăm un 
ministru ! (Ilaritate). Dacă însă proiectul n'a fost 
adus în discuţiune este că s'a schimbat roata po- 
litică, şi cu el s'a început seria aceea de în- 
mormintări. (Ilaritale). 

A venit apoi proiectul d-lui Creţescu. D. -sa 
desființa consiliul general şi făcea un consilii 
Superior al instrucţiuni, compus nu din 7 membri, 
ca în proiectul d-lui Strat, ci din 9 membri, 
cari eraă numiţi de Ministru, şi pe lingă cari



adăoga pe decani, rectori şi inspectorii generali 
ai şcoalelor. D. Creţescu cel d ânteit împărțea 
acest consilii superior care înlocuia şi consiliul 
permanent şi consiliul general în trei secţiuni: 
Secţiunea şcoalelor primare, secţiunea şcoalelor 
secundare, şi secţiunea statisticei şi a şcoalelor 
Superioare. Aceșt consilii superior 'şi da avisul 
s&ii consultativ într'o mulţime de cestiuni, afară 
de programe, în care cas avisul stu era obliga- 
torii pentru ministru. lată, prin urmare, ideile 
celor d'ânteiu duoi reformatori. 

A venit apoi d. Maiorescu cu proiectul stu 
cel dântâii de reformă. D-sa păstră consiliul 
general, însă “i schimbă composiţiunea cu dest- 

„Virşire și adăoga un consilii permanent compus 
din 5 membri, din cari însă 2 inspectori generali. 

Veţi vedea dar că la urma urmelor nu inven- 
tăm. nimic pe lumea aceasta, ci tot meşteșugul 
constă în âita de a ști să studiezi ce a trecut 
prin mintea altora şi să calculezi ce este posibil, 
ţinend seamă de suma forţelor de resistenţă şi 
de energie de cari “dispui. Cu alte cuvinte, arta 
de a legiferă nu are nimic de a face cu poesia, 
în care cel mai mare merit stă în originalitate, 
ci cu mecanica, o simplă problemă de mecanică 
socială. a i 

„ Consiliul permanent, zic, se compunea din trei 
membri. numiţi de ministru şi duoi inspectori ge- 

“herali, şi drept atribuţiuni le da regulamente, apli- 
„carea programelor, cărțile didactice, elaborarea 
proiectelor de “programe, şi le mai: da şi atribu- 
țuni Judiciare pentru învățători şi institutor. 

După aceasta Sa schimbat guvernul şi a în- 
ceput sub guvernul d-lui Ioan: Brătianu o serie 

„de schimbări aşa de repede în ministerul instruc- 
„Hunei în cât Sa Stabilit un' curent în ţară în alt sens. De unde “până itunci, de la 1866 până la
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1880, tendinţa era de a întări puterea ministrului 

faţă cu consiliul general, față cu consiliul - per- 

manent, de o dată se naşte în public un ait cu- 

rent, slăbirea puterei. ministrului şi instituirea a 
alt ceva de cât ministru, a unui organism care 
era nepolitic şi iresponsabil. 

Această tendinţă 'şi a găsit încoronarea în 

proiectul de lege al d-lui Urechiă, în care în- 

tieaga administraţie a școalelor se da unei cura- 

teli a şcoalelor, compusă din 6 persoane: un 

membru al Universităţei din Bucureşti, un mem- 

bru al Universităţei din laşi, un membru al Ca- 

mere, un membru al Senatului, un membru al 

Sf. Sinod şi un membru al puterei executive; şi. 

pentru casul în care între ministru şi această cu- 

ratelă a şcoalelor s'ar ivi conflicte, în acest pro-: 

iect de lege se înfiinţează un mecanism întreg, 
mecanism a cărui explicare ne-ar lua prea multă 

vreme, şi care sunt convins că și d. Urechiă azi 

o va recunoaşte, nu era tocmai norocit. Nici 

acest proiect nu a venit în. discuţiune. Di 

_D. V. A. Urechiă: Ba nici în consiliul de mi- 
niştrii nu a ajuns. E 

“D. Take Ionescu, ministru al cultelor şi instrucțiu- 

mei „publice :. Până la proiectul d-lui “Urechiă, 

corpul didactic nu a afişat acest drept, pe “care. 

ei îl tăgăduesc, și anume:.că nu se poate legi- 

ferâ în materie de instrucţiune “fără consimţi= 

mântul săi : acest drept, încă o dată zic, 7]. tăr, 

găduesc. Da, este dator ori-care ministru să caute 

la mernbrii corpulăi didactic, în care are încre-, 

dere, luniinile. "experienţei lor. Da, asa. am făcut. 
şi eii pentru legeă aceasta, când am consultat 

pe toți foştii “secretari generali ai “ihinisterului, 

oamenii, cei „mai experimentați în, materie, şi. 
d-lor, pot spună. ce spirit de conciliațiune ar 
adus în acele, consfătuiri, E
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Dar ca eu să închin suveranitatea țerei, su- 
veranitatea d-voastre, d-lor senatori, voinţei unui 
corp al Statului, ori care ar fi el, aceasta nu 
voesc, aceasta nu am făcut'o şi nu o voii face. 
Ţin să păstrez intact dreptul Statului față cu 
corpul didactic, cum intacte am voit să păstrez 
drepturile Statului faţă cu P. S. Prelaţi. 

A venit pe urmă proiectul d-lui Conta. Acia 
început şi resvrătirea. D-sa compunea un con- siliu superior de instrucţiune şi "i da şi d-sa şi mai multe atribuţiuni consultative, afară de pro- grame în cari avea vot deliberativ. 

Proiectul d-lui Sturdza compunea un consilii de instrucţiune în care deosebit de Secretarul general şi de inspectorii generali mai erau opt membrii nu- miţi de ministru, opt mernbrii din cari patru erai directori de servicii, unul al învețămentului se- cundar, unul al înveţămentului primar, unul al în- vețămentului privat, cei-alţi trei membri formând comisiuniea cărţilor didactice ŞI a programelor. „Acest consilii da ministrului numai -consul- tațiuni, afară de programe, în care materie mi- nistrul putea să accepte sai să refuze hotărârea sa, dar nu putea să o modifice. 
Ştiţi cum a murit proiectul d-lui Sturdza, mai mult din causa expunerei de motive, aceasta este convingerea mea, dupe ce am studiat cu multă atenţiune proiectul d-sale, care 'mi a: ser- vit în multe cestiuni. 

lor, a venit'd. Poni ŞI a împărțit şi d-sa consiliul general în ş secțiuni ; dă asemenea a reformat şi d-sa consiliul! perinanent. Acelăşi lucru fac şi eii în proiectul mea, „Cred, d-lor, că nu € bine 'să se menţină — pentru că s'a făcut deja încercare — un consilii general! r&ă conipus, ci atribuţiuni prea | 
gerieral tribuţiu arsi şi care şi luase aerul de mic: Parlament,
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Acum ei propun să facem încercare ŞI cu 

ceea ce trebue să fie un consilii general în ori- 

ce Stat, adică un consilii chiămat să dea lumini 

acelora cari le cer, atât şi nimic mai mult. 

Sa împărţit în trei secţiuni ca să se înţeleagă 

şi mai bine că este vorba de un simplu consilii 

consultativ, unde nu se chiamă miniştri la ocări, 

ci unde vin profesorii să aducă luminile lor, 

adică truct al experienţeiși al îndelungei reflexiuni. 

Pe lângă acest consilii general am pus un 

consilii permanent redus la trei membri, dupe 

cum fusese în realitate redus” şi de d. Sturdza, - 

şi de d. Poni, şi de d. Maiorescu, şi foarte bine 

Sa făcut, căci aci poate fi vorba prin legi ulte- 

rioare de a se lua şi hotărtri în cestiuni de per- 

soane, şi ştiut este că nu e cu putinţă a se lua 

asemenea hotăriri de cât între membrii mai puţin 

numeroşi. Şi ce atribuţiuni i-am dat? | am 

dat atribuţiune în toate cestiunile în care ministrul 

cu adevărat are nevoe de a se consulta cu 0a- 

menii technici. Că aceste atribuţiuni sunt mai 

puţine de cât în legea de la 1864 este adeverat ; 

tot aşa de adevărat ca şi această axiomă: nu 

intră întrun cap bine mobilat ideea că ministrul 

instrucţiunei publice, şeful instrucţiunei, să fie 

nevoit, pentru a da un congediii unui protesor, 

să ceară avisul consiliului permanent. Cu confu- 

siunea de azi, ministrul de multe ori mai nu 

poate şti ce iscăleşte, se bizueşte pe consiliul 

permanent; iar acesta ştiind că în urma sa hîrtia 

va trece la ministru, o examinează cu pripă şi 

lasă şi el să treacă pentru că respunderea e îm- 
părțită. | 

Basat pe principiul că deliberarea e a mai 

multora, iar decisiunea a unuia, am. lăsat consi- 

liului permanent numai votul consultativ, afară 

de cestiunea programelor în care am dat CONSI-
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sihului permanent votul deliberativ, r&mânend ministrului să aleagă: ori aprobă hotărîrea consi- liului, ori păstrează statul-quo. Şi aci însă am luat o garanţie: în singura cestiune în care acest consilii are 'vot deliberativ, nu ?] am lăsat nu- pai cu trei membri, ci-"l am completat cu ins- pectorii generali ai învețămentului, cei mai com-- petinţi oameni de a decide. în marea ŞI urgenta reformă a programelor. 
„Căci, d-lor senatori, programele trebuesc re- formate. 
Mai alaltăieri eram la Ploeşti şi am asistat la clasa I din licew; se făcea o lecţiune de cosmo- grafie ; ştiam, d-lor, că învețasem şi eii cosmo- grafia tot în clasa I, şi "mi-am zis: cum este cu putință că dupe 22 ani încă nu S'a putut ve- dea cât e de nelogic să se înveţe în clasa I un studiii așa de abstract cum e cosmografia și în clasa I să se treacă la discuţia unui bot ŞI a unui cal? Iată, în resumat, d-lor, cum Vvoeşte să refor- meze proiectul mei. Incă o dată, acestea sunt lucruri isvorite din nevoile Practice ale vieţei nostre, sunt resultatul final al unei munci care se face de 26 ani. 
m mai adaos pe lângă acestea un lucru; am adaos controlul ; pentru că dacă ministrul nu are organe de control e în TiSc ori de a lua hotăriri” greşite la fie-care moment, sai de a rămâne un tel de beatus Bossidens, care se mulţumeşte cu Vana glorie dea avea un ghiosdan roşu, de a trece la ceremonii pe stradele unde e Oprită cir- culaţia pentru cei-alți oameni şi de a pune pe cartea de visită fost ministru, glorie mică ŞI de- şeartă care nu poate să Satisfacă pe un om în Ihita căruia arde ceva și care, pe drept sai pe nedrept, crede că are ceva şi în capul lui, î ată, în scurt, cari sunt basele acestei legi.
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Rugându-ve să o luaţi în considerare şi să o 
primiţi, credeţi-m& că nu vE aduc fructul unei 
cugetări pripite. 

Sa zis despre legea aceasta aci că este un 
simplu regulament de administraţie, aci că este 
însăși reforma înv&țămentului. 

Nu merit, d-lor, ni cet exces d'honneur, ni 
cette indigmle. 

Legea aceasta nu este un simplu regulament 
al ministerului; ea atinge şi resolvă mari şi grele 
probleme, cari de atâţi ani se ventură la noi 
în ţară. 

Ea nu este însă nici reforma școalei, ea nu 
este de cât un început. 

Votând'o, intrăm pe acea cale pe care sunt 
sigur că, cu bună-voinţa şi hotărîrea d-voastre, o 
vom strebate până la sferşit. Şi va fi o zi mare, 
ziua în care cu toţii vom vedea sfârşitul acestei 

mari opere. , , 
Atunci, dupe cum ministrul Italiei zicea de- 

putaţilor: acum vE puteţi duce mândri la casele 
d-voastre, căci veţi putea spune că sunteți din- 
tre cei cari ai făcut codul de comerciii ; tot așa 
noi vă vom spune : puteţi d-lor senatori, fi mândri, 
căci veţi putea spune ţerei: suntem acela cari 
am introdus ordinea în şcoala românească. 

Luându-se, în urma acestui discurs, proiectul de lege, în 
considerare, se trecu la discuţia pe articole. 

|. P. S. S. Mitropolitul Moldovei luă cuvintul spre a com- 
bate art. 9 privitor la atribuţiunile direcţiunei cultelor și a 
susține un amendament iscălit de cei doui Mitropoliți şi de 

toți episcopi, prin care se declară că legea de față nu 

atinge drepturile şi prerogativele episcopatului Bisericei: au- 
tocefale ortodoxe române. , 

Ministrul declară că nu primeşte acest amendament şi art. 9 

u primit nemodificat. , _ 

Asupra art. privitor la consiliul permanent și la consiliul ge- 
neral ai instrucţiunei, luară cuvintul d-nii: Mârzescu, lenescu, 

Tocilescu, Laurian şi Vilner. In urma acestui schimb de 

vederi, se votează articolele până la art. 34-
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Asupra art. 35 presintă oare-care observări P.S. S. lipisco- 
pul de Huşi, care susţiuu şi un amendament iscălit de toţi 
inalții prelați. Acest amendament nu fu primit de Senat care 
votă şi art, 36. 

După un schimb de explicări asupra art. 37 între d. St. 
Şendrea şi Ministrul, restul articolelor se primesc și legea în 
toial se votează cu so voturi contra 2. 

z
e
 
i
l



Reorganizarea Ministerului Instrucţiunei 

publice şi al cultelor la Cameră. 

Acest proiect de lege, votat în Senat, veni în discuţia 

Camerei, la 20 Mait și fu votat cu 55 voturi contra 9. 

Cu această ocazie, d. Take IGnescu, răspunzând d-lui de- 

putat, Dobrescu-Prahova, profesor la liceul Sf. Sava din Bu- 

cureşti, rosti următorul discurs : 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi al instrucțiu- 

ne publice: D-lor deputaţi, toate criticile făcute 

de d. Dobrescu acestei legi nu ne dovedesc de 

cât un singur lucru, anume că această lege este 

cu adevărat importantă şi că, fără îndoială, ca 

incepe reforma înv&țâmântului în ţară. 

Este însă o critică pe care n'o primesc, aceca 

că legea este o operă de ipocrisie; de frică. 

Credeam că d. Dobrescu s'a încredințat, în 

cursul acestei sesiuni, că n'am presentat nn 

cu ipocrisie şi că nu "mi-am făcut nică o dată 

frică, ori cât de mic personagiii aşi fi ei şi ori 

cât de mare personagiă ar fi d. Dobrescu (Ila- 

ritate). | NI 

Cum puteţi zice că este lege de ipocrisie, legea 

care reduce pe consiliul general şi. pe consiliul 

permanent la singurul rol care li se cuvine, spre 

mai marele bine al instrucțiunei, publice, lege 

care, de la început până la sfârșit, este basată 

pe această idee, idee care se practică 1n toate 

Statele, că afacerile fie-cărui departament nu pot 

îi conduse de cât de şeful responsabil al depar-, 
tamentului ?- |
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Că aceasta este ideea dominantă din proiect și 
că acesta va fi spiritul care va domni în proec- 
tele viitoare, pot să v'o afirm de acum. 

Voiţi d-voastre sistemul d-lui Dobrescu care 
din ministru face un simplu copist al departa- 
mentului, şi care din înv&ţăment face o citadelă 
unde nu poate intra nimeni fără beratul profe: 
sorilor? 

Să'mi permiteţi să vă arăt, d-lor, cum întrun 
proiect de lege însufleţit de asemenea idei se 
propunea să se organizeze instrucţiunea. Se pro- 
punea ca să fie o epitropie compusă dintrun 
membru al universităței din Bucureşti, altul de 
la aceea de la lași, unul ales de Cameră, altul 
de Senat, unul de Sinod şi unul de puterea exe- 
cutivă; iar ministrul, care era un fel de secretar 
al acestei epitropii, să nu poată fără densa să 
dea nici măcar congediii unui profesor, şi ori 
de câte ori ministrul nu se găsea în acord cu 
părerea acelei epitiopii trebuia să facă apel la 
consiliul de miniştri, care nu putea face alt ceva 
de cât să suspende hotărârea epitropiei până când 
se vor întruni Camera şi Senatul, şi atunci să facă un raport Camerei. sau Senatulii ca să tranşeze 
acest diferend, şi Camera sai Senatul trăgea Ja sorji şeapte membri cari ei hotărat definitiv cum să se reguleze, în bine-cuvântata Ţară româ- ncască, cestiunile inv&țământului. | Proiectul acesta de lege este singurul proiect care a .avut fericirea'să capete adesiunea unui însemnat număr al membrilor corpului didactic, Atunci de ce să vE miraţi că proiectul mei nu: are adesiunea d-lui Dobrescu > (Râsete). 

| Atunci de ce să vă miraţi că, în loc să me InSpir de asemenea idei absolut inadmisibile într'o țară constituțională, m'am inspirat de la ceea ce se petrece în toate statele din Europa, precum
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şi de la părerile bărbaţilor cari sau Ocupat de reforma înveţămentului, bine înţeles a acelora 
„cari ai ocupat și locul de onoare de capi ai de- 
partamentului instrucţiunei publice, de miniştri 
respunzetori, iar nu şi de la persoane irespon- 
sabile cari nu fac de cât să critice perpetui actele 
tutulor miniștrilor. (Aplause)..N 

ŞI mai înainte de toate, cine zice consilii ge- 
neral, zice de la început o adunare cosultativă, 
adică care poate să dea luminile sale, dar care 
nu poate să lege suveranitatea naţională repre- 
sentată de ministru. 

D-lor, nici programele nu pot să fie sustrase 
de la controlul naţiunei, adică de la controlul 
ministrului, care represintă Parlamentul, prin a 
căruia încredere este pus în capul afacerilor. 
Cum? Drumurile de fer, administraţiunea, jus- 

tiția, toată activitatea naţională este representată 
de un membru al guvenului, responsabil înaintea 
ferei, și numai facerea programelor, adică înve- 
țătura viitoarelor generaţiuni, trebue să fie scoasă 
de la acest control şi dată unui parlament pro- 
fesoral ? | 
VE desfid să "mi arătaţi 0 ţară cu acest sis- 

tem. În toate părţile se consultă corpul profe- 
Soral, dar nicăeri nu este constituit întrun fel 
de parlament care să ajungă şi la pretenţia de 

2 da și.vot de blam... o 
„D: C. C. Dobrescu-Prahova : Când “i a dât 
asemenea vot? cc | | 
DI. Ionescu, ministrul cultelor și al instrucțiune i 

Publice : Chiar ieri am primit, de la una din fa- 
“ultăţi, o încheiare prin care se zicea că rtă a 
alcătuit Camera budgetul, şi abia astă-zi de di- 
Mneaţă am avut timpul să respund, după cuin 

„Menta, la o asemenea -încheiare. profesorală. (A4- 
base) i - E
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In Belgia, în loc de un consilii general, sunt 
3 consilii consultative:  câteși trele acele con- 
silii sunt compuse de oameni numiți de ministru, 
şi aceste consilii nu dau de cât voturi consulta: 
tive. Ei bine, ceea ce face Belgia Occidentului, 
să facem şi noi aci în Belgia Orientului, după 
cum ne place să ne numim. 

D. C. C. Dobrescu: Nu avem miniştri ca în 
Belgia. 

D. Ti; Ionescu, ministrul cultelor ȘI al înstrucțiunei 
publice : Dar nici profesori ca în Belgia, d-le 
Dobrescu. (Aplause). Se poate ca ei să nu fi 
fost în Beloia ministru ; dar din personalul care 
am să'l administrez, mulți mar fi fost nici o dată în Belgia administrații mei. (Aplause). 

Da, sunt multe şi onorabile excepţiuni, după cum am avut onoarea să o spun și la Senat, pe cari me simt mândru că am distinsa onoare de a'i administra; dar dacă d-vâstră credeţi că am aci de administrat personalul acela care este în Belgia, vă înşelaţi... 
D. C. C. Dobrescu: Atât mai reă, 
D. 7. Ionescu, ministrul cultelor şi al instrucțiune . Publice : D-voastră cu Belgia nu v& place, cu Italia, după cum vă voiă arăta îndată, iar nu o să vă placă, cu Francia nu, cu proiectul d-lui Creţescu nu, cu proiectul d-lui Strat nu, cu al d-lui Maiorescu nu, cu al d-lui Sturdza nu, cu: al d-lui Poni nu; apoi cu al cui o să vă placă? „D. Sturdza a voit să facă o cercare cu con- siliul general şi % a cerut părerea asupra legei insirucțiunei, şi vă aduceţi aminte ce a păţit d-sa; atâta agitaţiune Sa produs și atât s'a turburat apa, în cât toți miniștrii cari ai încercat să mo- difice legea instrucțiunei ai căzut de la putere... D.C. C. Dobrescu : Erai și d-ta amestecat, D. T. Ionescu, ministrul cultelor şi al însirucțiunei
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publice : Ei, d-le Dobrescu, dacă vei reuşi să în- 

scrii la activul d-tale de oposiţiune atât cât mine, 

o să primesc discuțiunea cu d-ta pe picior de 
egalitate ; dar până atunci să bine-voeşti a "mi 
da voe cu tot democratismul meă, a nu putea 
să accept. 

In Italia, consiliul instrucţiunei se compune 
din 21 membri numiţi de ministru pe 7 ani, din 
cari 5 membri nu sunt profesori, și avisurile 
consiliului sunt pur consultative. 

In Francia sunt 59 membri, din cari 9 numiți 
de ministru şi cei-lalţi aleşi; avisurile lor sunt 
pur consultative. | 

La noi, dupe proiectul d-lui Strat, consiliul 
generel era suprimat; dupe al d-lui Creţescu, 
asemenea ; dupe al d-lui Sturdza, de asemenea; 
d. Maiorescu “| păstra, însă foarte modificat; 
dupe proiectul d-lui Poni, cl se compune aproape 
ca şi la mine, din mai multe secţiuni. Aşa am 
făcut şi ei, şi am adaos că nici odată nu o să 
chem secţiunile împreună să delibereze, şi să v€ 
spun de ce: pentru că nu avem nevoe de un 
consilii care să judece pe ministru; este Senatul, 
Camera, ţara legală, care "1 poate judeca. (4plause). 
. ŞI când ar fi 35 membri la un loc, de sigur 
Sar da Ja discuţiuni fără rost şi s'ar transforma 
întrun fel de parlament. Şi noi nu de parlament 
în miniatură avem nevoe, ci de corpuri consul- 
tatave. 

lată de ce secţiile lucrează separat. 
Acum, bine sunt compuse aceste secţiuni ? Da, 

d-le Dobrescu, sunt bine compuse. Secţiunea 
primară : jumătate din membrii învățământului 
primar şi jumetate din membrii şcoalelor nor- 
male, şi inspectorii. 
„Tot așa şi la învățămentu! secundar ; tot cam 
aşa şi la înv&ţămentul superior.
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Dar, m& întreabă d-sa, ce atribuţie le dai a- cestor secţiuni ? 
Cum aţi fi crezut D-voastră să iscălesc eu o lege care să decidă că programele se lasă exclu- siv pe: mâna consiliului general fără ca ministrul să aibă cuvântul s&i de zis? 
D-voastră, în loc să mergeţi cu progresul, vreţi regresul, vreţi să instituiţi un corp fără nici un control. 
Consiliul permanent ziceți că “] am împuţinat în importanță, fiind-că am redus de la 5 la 3 numerul membrilor sej. Da, aşa este; dar tot aşa a făcut şi D. Sturdza — căci cei-l'alţi cra directori din minister — şi D. Maiorescu în pri- mul stii proiect, şi D. Poni. De ce | am redus la trei? Pentru că nu este necesitate de mai mulți. EL are o singură atribuţiune, care cere Munca a mai multora — confecţionarea progra- mei — şi atunci aţi văzut că “| am complectat cu inspectorii generali aj învețămeântului. D. C. C. Dobrescu- Prahova : cu Oamenii străini. D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi al înstruc- Jiunei publice : Cum, inspectorii generali sunt oameni străini de înv&țămâut ? 

Se-- mai zice că am redus şi din atribuţiile consiliului permanent. Neapărat, d-lor, căci acest consiliii avea, între alte atribuţiuni, până şi acor- darea de congediuri, ceea ce! era o glumă. De aci înainte consiliul permanent nu va mai ţine loc. de ministru - în' administraţia curentă. De aci inainte Ministrul va (i mai liber şi mai responsabil, căci nu va mai avea d'inaintea Sa un paravan, de alt-fel foarte transparent. Dar, zice d. Dobrescu, nici în materie de pro- Sram n am Jăsat liberțatea consiliului permanent, căci “l-am subordonat sancţionărei regale. Ne. Sreşit, d-le Dobrescu, nici-atât cât am făcut. nu



aşi fi făcut, nică o-dată n'ași fi dat ultimul cu- 

vânt în materie de programe consiliului perma- 

nent, dacă nuw'l completam cu inspectori gene- 

rali şi dacă nu mi-aşi fi dis: ori avem a face 

cu un ministru competinte, şi atunci este impo- 

sibil ca el să nu se pâtă înţelege cu proprii sti 

inspectori generali şi cu consiliul permanent cu 

care lucrează mereu, ori avem de a face cu un 

ministru, care nu se pricepe în aie înv&țămen- 

cului, şi atunci el nu se va înţelege cu nimeni, 

şi atât mai bine ca el să plece de acolo. 

Lucrând ast-fel, am urmat pe Creţescu, pe 

Strat, pe Sturdza, pe Maiorescu, pe Poni. Am 

ținut s&ma de tot ce s'a propus de oamenii com- 

petinţi, căci am crezut de datoria mea ca înainte 

de a veni cu o lege de reformă să mă inspir de 

Ja experienţa oamenilor cuminţi ce ait ocupat 

fotoliul de ministru al înv&ţămentului. 

Până azi rolul ministrului era un rol de gre- 

fier în materie de înv&țăment; prin proiectul de 

faţă puterea ministrului cresce în folosul instruc- 

unei. 
Dar o dată cu puterile ministrului a crescut 

şi personalul inspectorilor. Ministrul nu are de 

cât 14—1ş ore de muncă pe di, şi e cu nepu- 

tință să scle personal tot ce se petrece în şcoală. 

- Ast-fel, problema este foarte simplă. Ori mI- 

nistrul, neluminat şi în neputinţă de a se lumina, 

nu va cuteza să se mişte, ori câte puteri i-ar 

da legea, ori ministrul se va mişca şi atunci tre- 

bue să se lumineze prin inspectorii să. 

Şi credeţi d-voastre că am prevezut prea mulți 

inspectori? la căutaţi câţi sunt aiurea. Numai în 

Alsacia-Lorena sunt 22 inspectori generali, pe 

când în timpul Francesilor erai numai 11. In 

Francia sunt 17 rectori de academic, 91 inspec- 

tori de academie, 8 inspectori la Paris, 8 ins- 

DISCURSURI POLITICE 
4
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pectori generali ai înv&țămentului superior, 9 ai 
înveţămentului secundar, 8 ai înveţămentului pri- 
mar, şi un numer enorm de inspectori primari, 
cum am dice noi de revisori. Dacănu mă înşel, 
se apropie de şoo numărul personalului inspec 
toratului. 

In Italia, inspectoratul costă pe an aproape un milion patru sute mii lei. 
In Bulgaria, d-lor, se cheltueşte, cu serviciul inspectoral al şcolilor, 225.000 lei pe an, la un budget care nu ajunge la 5 milioane pentru in- strucțiunea publică; deci 5%. din budget se chel- îuește cu serviciul acesta, iar noi nu trecem de 2%/, din budgetul şcoalelor, chiar după legea ce ve propun. 
Convingerea mea adâncă este dar că acest personal este cu desăverşire insuficient, dar am fost silit să fac Oare-cari sacrificii momentane, avend în vedere finanţele țerei, fiind-că nu pot să pretind ca ţara să dea tot de O dată. (A- plause). 
V'aţi speriat că am dat inspectorilor dreptul de a da avertismente. Apoi dacă nu vor avea nici acest drept, atunci de ce mai am inspectori ? Nu cum-va voiţi ca resultatul inspecțiilor să se transforme într'o simplă formalitate, cum obici- nuiai unii sub-prefecţi pe la sate, cari în urma unei hotărîri a repausatului Costache Rosetti, ca să lipească condica de inspecții de masă, adu- ceaii la oraş mesele cu condici. cu tot? (ilari- tate 2). 

N'am voit să fac una ca aceasta. Ca să pot avea un inspectorat serios, a trebuit să i dai pe lângă îndatoriri Şi Oare-cari drepturi care să le ridice prestigiul. Veţi zice însă: dar ministrului ce'i mai remâne ? 
De ce nu sunteţi răbdători până la toamnă ca   

a
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să vedeţi ce este în fundul sticlei şi pentru mi- 
nistru? (laritate). 

D. C. C. Dobrescu: Va să zică ne reservaţi 
surprinderi ! 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstrucțiu- 
nei publice : ce are să ceară ministrul la toamnă, 
ei nu sciil; ceea ce ştiii însă e că dacă un mi- 
nistru în Francia ar fi primit adrese ca acele ceş 
am primit eii din partea unora şi altora, ar fi 
deschis legea şi ar fi suspendat pentru un an pe/ 
toți semnatarii lor. 

Aţi mai zis că dai inspectorilor lefuri prea 
mari. 

Eii găsesc că sunt prea mici lefurile, fiind-că 
trebue să socotim că parte sunt diurne, căci in- 
spectorii trebue să se transporte mereii, fiindu-le 
fixate printr'un regulament zilele de inspecţie. 

Totuşi, dacă lefurile sunt mai mari ca în tre- 
cut, aceasta vine din faptul că le-am pus obli- 
gaţiunea ca să nu'şi mai pună suplinitori ca până 
acum, prin bună învoială, dând câte ceva celui 
din urmă nenorocit; ci suplinirea se va face de 
către ministrul, din oficiă, şi suplinitorul va lua 
leafa întreagă. Ast-fel numai, vom avea oameni 
cari să-şi facă pe deplin datoria. (Aplause). 

Această lege, d-lor, după ce a fost elaborată 
de mine, având în vedere cele mai mici detalii 
și toate proiectele de legi ale predecesorilor mei; 
după ce am pus'o în concordanţă cu cele-alte re- 
forme cu cari sper că în sesiunea viitoare voii 
veni înaintea d-voastre, această lege a trecut prin 
critica unei comisiuni compusă din şease membri, 
în care erai d-nii: Haret, Laurian, St. Mihăi- 
lescu, Gion, Palladi şi actualul secretar general 
al ministerului); această lege a fost studiată apoi 
în Senat şi în comitetul delegaților în care era 

1) D. Profesor Virgil Arion. 
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d. Tocilescu şi d. Ionescu, şi discutată trei dile da rendul. 
De aceea am convingerea că este una din cele mai importante reforme pe cari le-a Sevirșit Camera în această Scurtă, dar rodnică sesiune, ŞI că ea va adăoga la mândria cu care majori- tatea are dreptul să se întoarcă la căminele sale. 

i 

-
 

 



NUMIREA PROFESORILOR DE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE 

In ședința Senatului de la 13 Martie, D. G. Mârzescu îşi 
desvoltă interpelarea privitoare la profesorii de la Facultatea 
de Teologie, pe cari d. Take Ionescu, îi numește cu titlu 
provisoriu. D. Mârzescu denunţă. procedarea ministrului ca 
arbitrară şi anti-constituţională, 

D. Take Ionescu răspunse on. Senator în aceeaşi şedinţă. 
In urma acestui răspuns și replicei D-lui Mârzescu, Senatul 
trece la ordinea zilei, declarându-se satisfăcut de explicările 
date de Ministrul Cultelor. 

lată acest discurs: 

D. Ministru al instrucțiunei publice şi al cultelor, 
Take Ionescu: D-lor senatori, aţi auzit pe d. 
Mârzescu care, începând cu o modestie extremă, 
căci nout ne decerna titlurile de iluştri, de sa- 
vanţi, etc., iar d-sa se numea un biet profesoraş 

de la Iaşi, a terminat cerând să se voteze o 

- moţiune, din care să resulte că nu numai am 
supus semnăturei Majestăţei Sale un decret ilegal, 
dar că cădem sub legea de responsabilitate mi- 
nisterială, şi că, prin urmare, că, mai fericit în 
acestă privință de cât predecesorii mei, aşi fi 
pasibil de judecata Inaltei Curți de Casaţiune 
numai dupt câte-va luni de guvern. 

D-lor senatori, primesc şi aştept fără îngrijire 
răspunderea ministerială, la care vrea să me tragă
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d. Mârzescu; câci dacă d-sale și trebue să so- sească s&ptămena patimilor pentru ca să se măr- turisească, dacă sai ba crede în conștiința d-sale că aceste numiri ai fost ilegale, mie nwnmii tre- bue atâta ca să dovedesc că am convingere de- plină că ele ai fost legale și, ceea ce este mai mult, că ele ati fost şi nişte numiri bine-făce- toare. 
În adever, d-lor, ai fost trej măsuri cari aă tins să aşeze Facultatea de Teologie pe base sta- bile, şi, prin urmare, să ridice nivelul intelectual şi moral al bisericei noastre naţionale; aceste mesuri au fost întemeiarea Facultăţei de Teologie, Înscrierea ei în lege şi consacrarea ej definitivă prin numirea cu titlu provisoriă a profesorilor ei; şi dacă am avut nenorocirea, după d. Mâr- Zescu, să fii eii acela care a realisat cea de a treia - măsură, ei unul consider aceasta ca un titlu de acelea de care ași dori să mai am oca- Siune să adaog și altele la activul mei. Mârzescu, d-lor, ca să dovedească cum că mesura luată de noi este O mesură ilegală, a luato foarte de Sus; voii lua şi eă lucrurile tot aşa de sus. 

D-sa a deschis Constituţiunea, cum a vezur apărend în Monszor decretul nostru, pe care d-sa îl găseşte că era smerit și cam pe ascunse. Nu era însă, d-le Mârzescu, nici smerit, nici pe ascunse, fiind-că era publicat prin Monitorul Oficial ; şi dacă ace] decret coincidea cu data alegerilor, d-voastră ştiţi prea bine că nu profe-. sorii facultăţei de teologie erai să ne dea suc-= cesul în alegeri, şi trebuia să găseşti explicarea datei nu în apropiarea alegerilor, ci aiurea ; în. Scurtul timp care trecuse de la venirea mea în, capul acestui departament. D. Mârzescu deschide Onstituțiunea şi invoacă arţ, 93, după care Re-
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gele nu poate. modifica Constituţiunea. Dar cine 
a tăgăduit acest lucru? De ce d. Mârzescu nu 
sa gândit la alt principii constituțional care 
este tot aşa de însemnat ca şi art. 93, şi care 
spune că numirile în toate funcțiunile publice 
sunt de domeniul puterei ori de câte ori o lege 
n'a restrîins acest lucru. Facerea legilor este de 
domeniul puterei legiuitoare ; dar numirea în 
funcțiuni, în toate stateie constituţionale, este de 
domeniul puterei executive. La acest principlii 
general, care este admis în toate constituţiunile 
încap oare-cari restricţiuni şi anume : sunt func- 
țiuni publice pentru cari puterea executivă nu 
poate să numească de cât atunci când candidatul 
întruneşte nişte anume condițiuni de admisibili- 
tate; aşa, de exemplu,. ca să fii judecător, se 
cere cutare titlu, ca să fii profesor se cere cu- 
tare titlu, ca 'să fii sub-prefect — dacă se va 
vota legea noastră — se va cere cutare titlu. In 
toate aceste casuri puterea executivă nu poate 
numi de cât oameni cari întrunesc acele condi- 
țiuni legale. Mai este un altfel de restricţiuni: 
sunt. funcțiuni publice pentru cari, pe lângă 
oare-cari condițiuni de admisibilitate, se cere ca 
puterea executivă să ia avisul conform al unei 
comisiuni şi al unui juriii de examinare când 
este un singur candidat, saii avisul conform al 
unui juriti de concurs, când sunt mai mulţi can- 
didaţi ; sunt, în. fine, casuri când funcțiunile 
sunt elective, cum sunt, de exemplu, la Curtea 
de Compturi, cum avem, de exemplu, funcţiu- 
nile de judecători comerciali la Tribunalele de 
Comerciă. Principiul însă care domină materia 
este acesta: suveranitatea puterei executive, ori 
de câte ori nici un text de lege nu impune res- 
tricţiuni, şi în casul nostru nu există nici un
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text de lege care să arate că aceste numiri tre- 
buiau “să se facă alt-fel... 

D. G. Mârzescu: Este. 
D. ministru al cultelor şi înstrucțiunei publice : 

Tăgăduesc că există, şi voii invoca în această 
privinţă chiar propria d-voastră autoritate. 

In adevăr, d-lor, ce zice legea instrucţiunei 
publice, căci nu trebue să uitaţi că în privinţa 

„numirei de profesori în învețământul superior 
legea nu este modificată : «Nimeni nu va putea 
»câştiga o numire provisorie de profesor de cât 
»dacă va justifica despre absolvirea unor studii 
»identice sai analoage cu cele ce sunt a se pro- 
»pune în clasa vacantă» (art. 367). 

Adică, pentru a fi numit profesor de teologie 
trebue să fi făcut studii de teologie, ceea ce ati 
făcut toţi aceia pe cari “i-am numit eă, 

lar art. 368 zice: «Deosebit de aceasta, aspi- 
»ranții la un loc de... vor fi supuşi la o încer- 
»care care va consista: 4) saii din proponimente 
»publice de aceleaşi materii făcute cel puţin în 
»curs de doui ani; d) sai în publicaţiuni de 
»scrieri asupra aceloraşi materii...» 

Este exact saii nu ceea ce am afirmat eă în 
raportul mei către consiliul de miniştri şi în 
jurnalul consiliului de miniştri, că profesorii 
aceștia aii făcut proponimente ? D. Mârzescu n'a 
tăgăduit acest lucru. Este exact saii nu că denşii 
au făcut publicaţiuni asupra aceloraşi materii ? 
Nu se tăgădueşte nici acest lucru. 

Continuă citirea: «sai în examen, când can- 
»didații mai puţini la număr de cât locurile va- 
cante, nu au nici unul din titlurile arătate în 
»cele două aliniate precedente, ori când titlurile »nu sunt judecate mulțumitoare ; sai în concurs »când candidaţii sunt mai numeroşi de cât locu- »rile vacante.» 
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Va să zică când titlurile nu sunt mulţummitoară”4 

procedăm la examen, sau la concurs. Până aci 

legea pune o singură restricţiune puterei execu- 

tive, pune condinuni de admisibilitate: nu se vor 

putea numi profesori de cât numai când întru- 

nesc condiţiunile de admisibilitate, când ai pro- 

ponimente, titluri. 
lată acum 0 a doua restricțiune, pe care 0 

pune legea în unele casuri :. 

Titlurile vor fi judecate, adaogă legea, de un 

jurii compus ast-fel: «pentru profesorii de fa- 

»cultăţi, decanul şi patru profesori ai facultăţei 

»acelei ştiinţe, luaţi prin sorţi, pentru Bucureşti 

„de la Facultatea din laşi şi pentru laşi de la cea 

„din Bucureşti.» (Art. 369, alin. 5). 

Atunci întreb pe D. Mârzescu: când nu există 

în laşi o Facultate teologică, ca ast-fel să se 

poată aplica art. 369. alin. 5, ce trebuia să facă 

ministrul ? D. Mârzescu zice că, dacă nu se poate 

aplica acest articol, este o jacună în lege. Prin 

urmare, dupe D-sa, trebuia să stai pe loc ; şi 

ei zic nu, nu este aşa; puterea executivă este 

în drept să judece singură titlurile ; căci ilacă nu 

este vorba de un cas unde se poate numi un 

jurii conform legei, remâne intactă şi suverană 

puterea executivă. 
Acesta este adevărul constituţional, onor. D-le 

Mârzescu. 
Nu am făcut dar nică o ilegalitate, nu mam 

Jăsat nici să fii influenţat în nimic de dorinţa 

ce 'mi ai exprimat sfinţii prelați, de şi recu- 

nosc că sfinţiele lor ereai în rolul lor să se inte- 

reseze de Facultatea de Teologie şi să 'mi atragă .. 

atenţiunea. 

D-lor, Facultatea de Teologie a fost înființată 

la 1884 pe cale budgetară, adică fără nici o lege 

şi atunci D. Mârzescu mw a protestat; ei îl fe- 
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licit pe cel care a făcut aceasta, căci era impor- tant a avea o facultate teologică, şi felicit şi pe D. Mârzescu că n'a protestat, dar atunci îi cer să fie drept şi acum. 
Infiinţată în 1884 pe cale budgetară, deve- nită în 1890 instituțiune recunoscută în Stat, această facultate avea un aer nedefinit, pe câtă vreme profesorii erai simpli suplinitori, pe câtă Vreme ei erai la discreţia absolută a ministru- lui, pe câtă vreme ci, cari nu erai nimic, dai diplome de licenţă în teulogie, şi voiaii ca a doua zi să vină la concurs cu propriii lor elevi, eşiţi din ajun dupe băncile școalei. 
Aceasta îngrija pe acei care ţineau la această instituţiune, aceasta a îngrijat pe sfinţii prelați, şi dacă 'mi ai atras atențiunea bine aă făcut, ŞI eu 'mi am făcut datoria faţă cu această înaltă instituțiune a țerei, de şi nu am fost cel d'ân- Ciii care am găsit soluţiunea pe care am dat'o. Sciţi, D-lor, că sa desbătut cestiunea la 1890, şi D. Mârzescu Zice câ cu acea Ocasiune a fast un acord unanim ca profesorii să fie supuşi la concurs. Dar dacă este aşa, cum se face că D. Mârzescu, care a luat cuventul de patru ori, sciți că D-sa vecinic ia cuvântul în cestiuni de asemenea natură. 'Mi aduc aminte că o. dată, într'un discurs al D-lui Mârzescu care critica O enciclică a mitropolitului Calinic, D-sa excla- mase: de ce nu s'a uscat cerneala în care a în- tins condeiul Sfinția Sa când a semnat această enciclică ; și spre mai. mare convingere D-sa a- răta cum un oare-care sfânt, întingend în căli marâ ca să semneze o eresie, s'a uscat cerneala din călimară şi a eşit din ea un drac. Şi adăogă Mârzescu că D-sa crede în draci, căci... D. G. Mârzescu : Nu am zis eă, ci prea sfân- tul episcop de Roman.
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D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, Take 

Ionescu : D-ta ai zis că crezi în dracă fiind-că şi 

biserica crede în ei; iar episcopul de Roman, 

de la acea tribună şi având pe D. Mârzescu în 

faţă, zicea cu multă maliţie: «Cum să nu cred 

în draci când îi şi văd?!» (Aplause, ilaritate). 

Eu v& mărturisesc că mam fost inspirat de 

nici un duh necurat şi spirit drăcesc când am su- 

pus iscăliturei M. Sale acest decret, şi n'ar fi fost 

de dorit să se usuce cerneala în care "mi-am 

mueat condeiul. 
Dar revin la cestiune. Cu ocasiunea desbate- 

vilor de la 1890, D. Mârzescu, care a luat 

cuvântul atunci şi care e atât de tare în cleri- 

cale în cât ar îi dorit să examineze D-sa pe 

candidaţii de ştiinţele teologice, impreună cu pro- 

fesorii de filosofie antică şi greacă, şi— de ce 

nu şi de filosofia positivă, filosofia experimen- 

tală, nu ne-a spus; — D. Mârzescu, zic, ar fi pu- 

tut atunci să propună un amendament, — căci de 

altmintrelea D-sa propune amendamente, de şi 

chiar motivate, — un amendament la lege în care 

să se zică: nu că se va supune la concurs profe- 

sorii, căci aceasta nu se poate face conform cu 

legea actuală, dar în care să se prevadă un Sis- 

tem după care să se poată acoperi lacuna ce 

crede D-sa că există în lege, de și după cum 

Vam dovedit, nu există nici o lacună pe câtă 

vreme Constituţia dice că numirile se fac de 

puterea executivă. 
Dar D. Mârzescu n'a propus acesta; D-sa n'a 

propus nică un mijloc pentru a scoate Facultatea 

de Teologie din starea ei precară prin veri-un con- 

curs oare-care ; din contra, D-sa a propus ceva 

care seamănă în totul cu ceea ce am făcut eu. 

lată, D-lor, ce s'a petrecut; vE citesc din Mo- 

nitor :
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«D. G. Mârzescu: Fiind-că Facultatea aceasta de Teologie este o instituţie nouă ŞI n'are o in- stituție similară în Iaşi, precum aă cele-Palte fa- cultăți, aşa facultatea de medicină din Bucuresci are o facultate similară în Iaşi, facultatea de drept, cea de filosofie, cea de ştiinţe, toate ai facultăţi similare în Iaşi; facultatea de teologie nu are facultate similară în laşi ; de aceea cu cer ca, conform legei actuale asupra instrucţiunei  pu- blice, care ne spune în articolul 260 că: fie-care Jacultate se va Organisa prin regulamente speciale, dale în forma regulamentelor de administrație pu: blică ; ori dic că în această lege să se pună art. 2, conceput în următorul mod: < Această facultate se Va organisa prin un regulament special, dat în forma regulamentelor de daministrajie publică». Vra să dică, D. Mârzescu propunea că a- ceastă facultate, care simţea D-lui bine că nu se poate regula nici după legea instrucţiunei, nici supune profesorii la examenul profesorilor de fi- Josofie positivă, de istorie antică şi de drept ro- man; propunea, dic, ca să se reguleze prin un regulament de administrație publică, adică prin urmare, prin o hotărire a consiliului de miniştri. „Mai la vale, D. Marghiloman. ?] întrerupe dicead; «Care facultate», şi D. Mârzescu respunde: «Una din cele mai mari greutăţi de cari are »să se isbească facultatea de teologie știți care Dare să fie? Ascultaţi ca să'mj daţi dreptate: Per- »sonalul didactic a] celor-/'alte facultăţi din Bu- »curesci se recrutează dintre persoanele acelea »care trec concursul la facultăţile din laşi, pre- »cum şi membrii facultăţilor din lași se recru- »tează din persoanele care trec concursul la fa- »cultatea din Bucuresc;. Infiinţând facultatea de »teologie în Bucuresci şi ea neavând o similară »in Iaşi, întreb: Cum și în ce mod are să se
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recruteze personalul didactic de la facultatea de 
ptelogie? Iată pentru ce cer să pună în lege un 
»articol 2, conceput întocmai ca şi articolul 260 

»din legea instrucției publice. Cer, o repet să 
»se pună un noi articol conceput în urmă- 
»torul mod: Acestă facultate se va organisa prin- 
iun regulament special dat în forma regulamen- 
telor de administrație publică.» 

D. Mârzescu adaogă că ţine a se pune acest 

articol noi pentru ca să se ştie că nu Sinodul, 

ci guvernul are controlul acestei facultăţi: «in, 
»şi ţin foarte mult, adăoga D-sa, să se ştie că 

»ministrul are suprema priveghiare și ultimul 
»sei cuvent». 

lar d. prim-ministru răspunde forte cuminte 

că acest aliniat e de prisos, că Facultatea de Teo- 

logie, fiind ca oră-ce altă facultate supusă legei 

instrucţiunei, o să "şi facă regulamentul ei, şi 

asigură că nu va fi ministru care, după cum 

bine zicea P. $. S. Episcopul de Severin, să 

refuse de a consulta şi episcopatul. 
Este evident deci că d. Mârzescu, care este 

un jurist foarte distins, un jurist care, cum ne 

a spus'o, de dout ori a intrat în Universitate pe 

poarta cea mai largă, d. Mârzescu care în pri- 

vinţa călcărilor de Constituţie "şi a făcut o spe- 

cialitate, bine îmeles reproşându-le altora, d-sa 
care avea în mintea sa viue, greutatea relativă a 

recrutării corpului profesoral al faculțăței de îco- 

logie faţă cu neexistenţa unci alte: facultăţi  si- 

milare, d-sa propune să se reguleze cestiunea. 

după un regulament de administraţie publică, 

adică după o hotărire a Consiliului de Miniștri. 
Aşa am făcut şi eu. 

Şi fiind-că ați invocat lucrările preparatorii ale 

acestei cestiuni și aţi căutat să m& puneţi în 

contradicţiune cu colegul mei Ministrul Justiţiei,
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voii arăta că d-sa a spus același lucru ca şi 
mine, d-sa a zis: 

«Asupra recrutărei personalului, tot asemenea 
plegea generală se va rosti. În momentul de 
»laţă suntem într'o stare de lucruri care a mai 
»fost la noi în trecut. Ştiţi că noi am început 
»prin O şcoală de medicină care se asemăna mai 
»mult cu un învățământ privat de cât public.» 

Cu alte cuvinte, d. Marghiloman s'a raportat 
la precedentul cu facultatea de medicină, pe care 
"l-am urmat şi ei, 

Vra să zică, în mintea d-lui Mârzescu, chemat 
să legifereze cu cunoștințele sale speciale de le- giuitor în dreptul canonic, de regulamentator în ceea ce privește biserica şi îinveţămentul teologic, remediul era un regulament de administraţie pu- blică,: iar în “mintea colegului de la justiţie era precedentul cu facultetea de medicină, la care d. Mârzescu n'a obiectat nimic. 

Şi acum să "mi dați voie, d-lor, să vă arăt ceea ce s'a petrecut cu facultatea de medicină. 
Aci d. Mârzescu caută să cam scape și ştiţi de ce ce? Pentru că, după cum mi se afirmă, 

ar fi şi d-sa în joc. Şi zic după cum mi se afirmă, fără a putea da o asigurare eu însu'mi, căci nu voii să imitez pe d. Mârzescu care a zis că d. Carp ar fi declarat că ei am călcat 
legea, d. Carp care este prea serios ca să iscă- lească o călcare de lege şi să spună ca a călcat legea. 

Ceea ce a zis d. Mârzescu despre d. Carp, precum şi despre d. Maiorescu, trebue scos din discuţiune, câci cancanurile parlamentare nu pot avea onorurile tribunei. 
Fără a putea afirma nimic, căci am trimis să mi se caute Monitorul respectiv, pot zice că mi se pare că decretele de numiri ale profesorilor
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de la Facultatea de medicină sunt iscălite de d. 
Mârzeacu... 

D. G. Mârzescu : Unele. (llaritate). Nu rideţi 
că nu ştiţi de ce (Ilaritate). 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instruc- 
jiunei publice: Să v& povestesc acum, d-lor, ca 
să vă convingeţi despre nelegalitatea actului 
nostru, dificultatea care era de a se urma ast-fel, 
să vă povestesc ceea ce s'a petrecut cu Facultatea 
de medicină. | 

La 1869, d. prim-ministru, principele D. Ghica, 
a găsit de cuviință să facă un lucru, — şi mare 

“lucru a făcut, şi bine a făcut, — să creeze o 
facultate, facultatea de medicină, din mica şcolă 
de medicină care -existase până atunci, şi pe care 

poporul o numea «Şcoala lui Davila». Guvernui 
Sa adresat la consiliul permanent, — ministrul 
al instrucției era atunci d. Creţescu, jurist dis- 
tins, fost prim:preşedinte la Curtea de Casaţie, — 

şi a întrebat ce este de făcut, pe acest consiliii 
care era compus din d-nii Marcovici, Aron Flo- 
rian, dr. Petrescu, etc. Veţi vedea părerea con- 
siliului permanent, veţi vedea dacă putea veri-o 
dată so aprobe veri-un ministru, şi dacă nu a 
făcut bine d. Creţescu care nu a aprobato pentru 
că nu putea so aprobe. 

lată, în adevăr, ce găsise consiliul permanent: 
«Numirea profesorilor se va face prin con- 

»curs. Spre a forma juriul examinator se vor 
»întreba, tot profesorii actuali titulari ai şcoalei 
»de medicină ca să declare, în termenul fixat, 
»dacă vor a se supune la concurs spre a obţine 
»catedra ce doresc la facultatea de medicină. Din 
»profesorii cari vor refusa a se presinta la con- 
»curs se vor alege trei, pe lângă cari...» 

Apoi să supui d-ta la concurs pe acei cari
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primesc concursul dinaintea celora cărora le va 
fi frică de concurs 222 

Continuă citirea: «Pe iângă cari se vor numi 
»incă doui din doctorii practici în persâna d-lor 
»Arsaky din Bucureşti şi Cuciureanu din Iași. 
»Aceşti cincă membri constituind juriul...». 

Ei bine, soluţiunea acesta era tot atât de prac- 
tică şi pasibilă ca şi aceea a d-lui Mârzescu de 
adincori, care ne propunea să luăm profesori de 
grecesce, de filosofie şi de dreptul roman, sâ'i 
punem să examineze pentru facultatea de teo- 
logie. Ce a făcut ministrul de atunci, d. Cre- 
ţescu? Nu s'a unit cu acest jurnal al consiliului 
permanent, şi bine a făcut, şi în dreptul absolut 
al sei legal, căci îl dă principiul cel mai netă- 
Săduit al dreptului nostru constituţional, a numit 
d-sa pe profesori cu titlu! provisorii. 

lată, în adevăr, ce a hotărit consiliul de mi- 
niştri după propunerea d-lui Creţescu: 

<A se numi cu încuviințarea consiliului pro- 
»fesori acestor duoi ani dintre profesorii actualei 
»şcoli, cei mai vechi şi cu cuvenitele titluri acade- mice.» 

Căci în adevtr, d-lor trebue un început la toate; ca să am facultatea de teologie trebue să 
am profesori, ca să am profesori cu concurs 
trebue să am juriii profesoral; prin urmare, trebue 
să am profesori mai înteiu de toate şi este na- tural să fie aşa; şi acest jurnal este subscris de persoane ale căror nume nu vor fi de nimeni contestate: de d. D. Ghica, D. Creţescu, d. ge- neral Manu, d. Kogălniceanu, etc., şi ast-fel con- siliul de miniştri a autorisat pe ministrul cultelor pe d. Creţescu, să facă numirile, d-sa le a făcut. ŞI tot aşa au urmat şi miniștrii următori, d, Mâr- Zescu, . care întemeiat pe acest jurnal, a numit de alţii tot cu titlul provisoriti. 

R
I
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D. G. Mârzescu: Mai caută şi un alt jurnal al 
consiliului de miniştri, căci este un jurnal pentru 
numirea unui jură. 

D. ministru al instrucțiune publice, Take 1o- 
escu: Este aci. 

D. G. Mârzescu: Nu mai căutaţi... 
D. ministru al instrucțiunei publice, Take Io- 

nescu : Poftiţi, aveţi dosarulla dispoziţie, şi vedeţi... 
D-lor, iată ce s'a făcut la facultatea de me- 

dicină, şi d. Marghiloman când vă spunea acum 
un an că avem precedente la facultatea de me- 
dicină, şi d. Marghiloman era în: dreptul săi, 
cum €raţi şi d-voastră, d-le Mârzescu, când pro- 
puneaţi ca soarta facultăței de teologie să se re- 
guleze după un regulament, adică tot de către 
consiliul de miniştri. Şi cum am căpătat autori- 
saţie să numesc provisoriti pe personalul facul- 
tăţei de teologie, cari ati titluri academice, adică 
cari întrunesc toate condiţiunile de admisibi- 
litate ale legei instrucţiunei publice, aşa am şi 
făcut. 

D. Mârzescu zice că era mai bine să fac un 
proiect de lege. Pentru ce? Ca să spun ce? Că 
se numeşte anume archiereul . Timuşi Cornoiu, 
cutare și cutare ? 

ŞI când d-ta faci apel la deputatul Take Io- 
nescu, daţi'mi voe şi mie să fac apel de la mi- 
nistrul Take Ionescu la deputatul Take Ionescu. 

Când a venit legea în Cameră prin care se 
numeai d-nii Babeş, Assaki şi Calenderu, fără 
concurs, profesori la facultatea de medicină, nu- 
miri fericite, am luat şi eii cuvântul şi am spus : 
Buni sunt, ocasiune admirabilă de a înălța fa- 
cultatea ; drept este ca oamenii de valoarea d-lor 
să nu fie puşi la concurs; dar ceea-ce găsesc 
câ nu este bine este că în lege se pun nume 
proprii şi ar fi mai nemerit dacă ar fi venit mi- 

DISCURSURI POLITICE 5
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nistrul să ceară pentru el dreptul de a desemna 
pe titularii acelor catedre, în loc să ne pună pe 
noi, deputaţii, să judecăm dacă Babeș este bun bac- 
teorolog, dacă Assaki este bun chirurg sai nu. 
Ceea-ce, d-lor senatori, am sfătuit atunci pe a- 
ceia cărora le făceam oposiţiune, am crezut de 
datoria mea să fac acum când suit chemat să 
guvernez, şi cum consiliam pe ministrul de a- 
tunci să nu propună proiect de lege ca să nu- 
mească pe X., Y. şi Z., aşa am făcut eit acum, 
n'am venit cu proiect de lege cu nume proprii; 
dar d. Mârzescu zice: «aţi sfătuit totuşi pe mi- 
nistrul de atunci să vină cu o lege ; de ce n'aţi 
urmat tot aşa?» De ce? Iată-o: aşa este, am sfătuit 
ŞI am cerut atunci o lege care să dea ministru- 
lui dreptul d'a numi direct, pentru că era vorba 
de numiri la facultatea de medicină, şi noi, avend 
o facultate similară în Iaşi, fără de acea lege spe- 
cială ce ceream ei, ar fi trebuit să se aplice 
art. 369, aliniatul din urmă, adică concursul pe care 
nici ei nu'l: voiam; pentru a eși din acest ar- 
ticol - trebuia o lege care să dea mivistrului o 
putere specială. Dar în casul mei se aplică oare 
art. 369, aliniatul din urmă ? 

Neapărat că nu, fiind-că la universitatea din 
laşi nu avem o facultate de teologie. Atunci de 
ce să vin cu lege? Ca să proclam dreptul ab- 
solut şi nerestrâns al puterei executive de a face 
numiri? Nu era nevoe şi de aceea nam venit. 

Aţi întrebat dacă am luat avisul consiliului 
permanent ? "L-am luat, şi consiliul permanent 
care se compunea, când 'şi-a dat avisul, din d-nii 
Hâjdău, Odobescu şi Negruţi, a opinat ast-fel: 
> Consiliul permanent opină că resolvirea cestiu- 
>nei despre care tratează acest raport este nu- 
>mai de competinţa consiliului de miniştri». 
Pe basa acestui avis conform, cu toate ce 

 



67 

după lege putea să fie conform sai neconform, 
m'am dus la consiliul de miniştri să resolve la 
1892  cestiunea cum S'a resolvat la 1869 şi cum 
bine s'a resolvat, spre mai marele folos a! uni- 
versiţăţei noastre. | 

Cât despre cele-Palte obiecţiuni ce "mi-a făcut 
d. Mârzescu, despre întrebarea cemi a făcut: 
că de ce m'am grăbit, ei credeam că este alt 
reproş de făcut administraţiunilor publice, că 
merg prea încet, iar nu prea iute. Am auzit 
plângendu-se lumea că nu se iaă dispoziţiuni 
iute în rezolvarea cestiunilor, şi d-voastră vă 
plângeţi că am dat o soluţiune repede unei ce- 
stiuni care aștepta de mult timp? 

In ce se schimbă constituţionalitatea lucrului 
dacă o făceam după 5 sai 6 luni de .la venirea 
mea În minister, sati o lăsam moștenire urma- 
şilor mei? D-voastre credeţi că am fost asaltat 
de cine-va, că am fost smintit din legalitate de 
asalturile reiterate ale înalţilor prelați? 

Ve înşelați; n'am cedat de cât la un singur 
impuls, la dorinţa mea proprie; căci dacă mi s'a 
făcut onoarea să mi se dea acest înalt post, este 
ca să aduc partea mea de muncă la înălţarea 
şcoalelor şi a bisericei noastre. Nu dorinţa de a 
influenţa alegerile, ci dorinţa de a aduce prino- 
sul meu spre binele instrucţiunei na influenţat: 

Am găsit o cestiune deschisă în care trebuia 
să se ia hotărire; am luat pe aceea care avea. 
şi aprobarea capilor bisericei române, hotărtre 
care, vam probato, este conformă cu spiritul 
şi litera legei şi credeţi-mă că ași dori să iati 
multe de asemenea hotăriri câtă vreme voii a- 
vea onoarea să fiii consilier al Majestăţei Sale. 
(Aplause).



MONUMENTELE ISTORICE 

In şedinţa de la 27 Martie, d, Take lonzscu, ministrul cultelor şi instrucţiunei publice, depune pe biuroul Senatului un proiect de lege privitor la descoperirea monumentelor şi obiectelor antice, şi un alt proiect privitor la conservarea. monumentelor publice. 
In privinţa celui din urmă proiect, secţiunile Senatului numesc raportor pe d. Gr. G. Tocilescu. Discuţiunea se începe în şe-. dința de la 27 Martie, 
După oare-cari observări presentate de d. G. Panu, căruia ii respunse d. raportor, de d. Flondor, de d. V. A. Urechiă şi de d. Sefendache, cărora le răspunse în câte-va cuvinte ministrul şi apoi d. Tocilescu, legea fu primită cu 50 vo- turi contra 1, 

D. ministru al cultelor Și instrucțiunei publice : D-lor senatori, nimeni nu poate să regrete mai mult de cât mine că discuţiunea acestei legi, ce- rută de atâţia ani, propusă în mai multe rân-— duri şi asupra căreia nu pot nici măcar să'mi. iaii meritul nici că am inventat'o, nici că cel d'întâiă vam propus'o d-voastre, că această discuţiune s'a schimbat, în şedinţa de eri, într'un fel de desbatere asupra cestiunei raporturilor dintre: Stat şi Biserică, desbatere care nu era nici la timpul ei venită, nici la locul ei adusă, N'a fost vorba, şi nu poate fi vorba, ca, cu 

o
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ocasiunea acestei legi, să se limpezească rapor- 
turile dintre Stat şi Biserică. 

Din fericire—cel puţin în scurta mea şedere 
la portofoliul cultelor—am constatat că aceste 
raporturi sunt foarte cordiale; au fost cordiale 
şi sper că vor rămâne cordiale, fie-care din cele 
două puteri păstrându'şi absoluta ei indepen- 
denţă ; căcă, după cum n'am primit alaltă-eri ata- 
curile d-lui Mârzescu, care spunea că eii, ca să 
complac sfinţilor prelați, am făcut numirile de 
la facultatea de teologie, tot aşa şi astă-zi rog 
pe sfinţii prelați să creadă că nu pot să primesc 
nici atacurile I. P. S. S. Mitropolitului Moldovei, 
care a zis că, împins de sentimente rele în con- 
tra Bisericei, am propus acest proiect de lege. 

Î. P. S$. S. Mitropolitul Moldovei: Protestez ; 
nam zis aceasta. 

D. ministru al cultelor și înstrucțiunei publice: 
Ca ministru al cultelor fiind dator a mă afla 
în zilnice raporturi, în trecut, present şi viitor, 
cu ]. Prea Sf. Voastră, nu am voit să vă r&s- 
pund nimic eri; atunci când aţi pus I. Prea Sf. 
Voastră înainte nu numai numele |. Prea Sf. 
Voastre, dar numele Bisericei române, când v'am 
vEzut că protestaţi în numele tutulor în contra 
acestei legi, lucrul era de aşa rare gravitate în 
cât, dacă am lăsat ca să treacă 24 ore înainte 
de a vă răspunde, Senatul va recunoaște că bine 
am făcut, că cu minte am lucrat. Nu era loc 
ca să se deschidă acum această chestiune; cred 
că la timpul ei va veni, cu ocasiunea unei alte 
legi mai însemnate, a unei legi pe care am 
promis'o țărei, cu ocasiunea legei asupra cle- 
rului mirean. Vom putea resolva atunci acele 
mari cestiuni în complect acord, sper, cu banca 
prelaţilor ; căci eii unul, dacă "mi voiă da oste- 
neala a fi de acord cu I. Prea Sf. Lor, nu voii
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lăsa însă ca interesele superioare ale Statului 
să se ştirbească în mâinile mele. 

Dar, închizend acest episod care, încă O dată, 
regret că s'a deschis, şi nu eu sunt de vină că 
a fost deschis, să ne ocupăm rnai bine de amen- 
dameniul ce propune Prea Sf. Episcop al Huşvlui. 

D-lor, care este scopul acestei legi? Nu este 
vorba nici de perchisiţiuni, nici de a se şti dacă 
Statul are drept sai nu să dispună ca obiectele 
vechi, proprietatea sa, să se păstreze sai nu la 
muscii, nici de a reveni asupra lui 1854, nici de 
a merge înapoi de 1864; nu este vorba de 
nimic din toate acestea, ci e vorba numai de 
un singur lucru, de a se pune sub un regim 
egal deosebitele monumente istorice saă artistice, 
monumente cari, chiar când sunt proprietate par- 
ticulară, sunt mai înainte de toate națională, căci 
ele sunt martorii gloriei trecute ŞI gagiul stră- 
lucirei viitoare. | Dar ce face proiectul nostru de lege ?  Stabi- 
leşte întâia un lucru: că nimeni nu se poate a- tinge de un monument istoric fâră voia Statului ; 
şi al douilea, că acela care se va atinge de un 
monument istoric va fi pedepsit ; al treilea, că, pentru ca să se știe cari sunt monumentele is- 
torice, din 5 în 5 ani se va publica un tablou 
de toate aceste monumente spre a se şti de ori- 
cine dacă este sai nu permis a se atinge de 
densele. 

Mai stabileşte că proprietarul acela care nu vrea să primească această servitute legală, adică oprirea de a'] restaura după placul lui, să aibă dreptul să zică Statului : cumperă | dacă vrei să”] păstrezi saii să'] restaurezi cum crezi tu maj bine; căci, dacă nul cumperi, voiă face ei cu den- sul ce voii găsi de cuviinţă. 
Nici o lege nu este mai blândă ca aceasta în 
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toată Europa. Şi ministrului, care are supremul 
control, 'i se dă un sprijin consultativ într'o co- 
misiune anume compusă din persoanele pe cari. 
le aţi văzut la art.1. 

p. Sf. Episcop al Hușului cere ca să mai a- 
dăogăm şi pe chiriarhul respectiv. 

La acest amendament m& opun, şi iată pen- 
tru ce: această comisiune are sediul s&ui în Bu- 

_cureşti, ea deja va fi foarte cu greu strânsă la 
minister ; căci dacă e vorba de oameni eminenţi, 
va să zică că e vorba de oameni ultra-ocupaţi, 
şi apoi sunt şi neplătiți. 

Dacă d-voastră mai adăogați opt membri, fie- 
care cu reşedinţa în opt colțuri ale României, 
membri fără de cari comisiunea nu poate să ţină 
şedinţe, nu vedeţi că ingreunați putinţa acestor 

comisiuni de a se strânge, de a lucra şi de a da 

avisul? Şi cari sunt motivele date de P. S. E- 
piscop de Huşi ca să facem această adjuncţiune? 
P. S. Sa ne a cerut aceasta pentru că s'a întem- 
plat ca, cu ocasiunea executărei unor ordine mi- 
nisteriale, oamenii, necunoscători de riturile re- 
ligiunei noastre românești, aii comis oare-cari 
fapte cari erai contra ritului. 

In ce, vă întreb, presenţa în comisiunea de la 
minister,—căci această comisie nu este o comisie 

de execuţie, căci nu o să plece comisia ca să 
execute măsurile şi disposiţiile ministeriale, — în 

ce presența unui episcop în comisiune va schimba 
lucrul? Absolut nu pricep. 

E foarte regretabil dacă veri-un delegat al mi- 
nisterului a comis veri odată veri o greşeală în 
contra canoanelor. Dar acestea sunt precauţiuni 
de luat de către ministru când trimite pe cine-va 
la biserici. Credeţi că e cuviincios când tri- 
mitem un delegat să avertisese pe eclesiar-
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bul de acolo? Care ministru ar cuteza să facă a- 
ceasta 2 

Dacă a fost veri o excepţiune, ea nu are ni- 
mic a face cu amendamentul propus. 

Să vE mai arăt o dificultate. Această comisi- 
une trebue să voiageze în toată țara ca să facă 
inventariile monumentelor ce sunt de restaurat. 
O să vedeţi pe acei opt episcopi plecând din toate 
locurile ca să 'şi dea părerea? 

Amendamentul este dar şi inutil şi imposibil. 
Da, înţeleg să vă preocupaţi de cele ce a spus 

P.S. S. Episcopul de Huşi. Da, măsurile de exe.- 
cutat se vor face în concordie cu prelaţii. 

Dar credeţi d-voastră că până acum ai fost 
în această privință preiaţii trataţi fără cea mai 
mare bună-voinţă, deferinţă şi profund respect 
de către toți miniştrii de culte? Cine nu ştie că este, de exemplu, o cestie pendinte între noi şi un P. S. Episcop, cestiunea picturilor de la ca- tedrala din Constanţa? După ce s'a zugrăvit a- ceastă catedrală, Episcopul de acolo pretinde că nu corespunde cu cerinţile bisericei; mă voiti duce ŞI eii la Constanţa ca să "mi fac ŞI ei opiniune. Dar credeţi că după aceasta am reuşit ? O să fim siliți în urmă, dacă va fi deosebire între noi, să apelăm şi unii şi alţii la S-tul Sinod. Căci nici ministrul nu poate să sfinţească biserica fără voia Episcopului; dar nici de bună voe mi- nistrul nu va consimţi să peardă 70.000 lei, cari Sai „dat unuia din cei mai buni pictori, d. Mirea, ca să 0 zugrăvească, mai "nainte de a se con- vinge el, nu Prea Sânţia Sa Episcopul, că pic- turile merită a fi perdute. 
Cât despre faimosul turn de la Trek- Erarhi, cine nu ştie că sa hotărit să se desființeze, şi nu s'a desființat fiind-că s'a opus Mitropolitul Moldovei? aci mmeni nu a putut să nu ia în consideraţie 
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“părerea Inalt Prea S-tului Mitropolit, şi am cu- 
ragiul să afirm că dacă vre-o dată un înalt cler 
a fost în tot-d'a-una, este şi va fi tratat cu cel 
mai profund respect, am curagiul să afirm că 
acel cler a fost clerul bisericei române, şi nu 
cred că vre-unul din sfinţii prelați va putea spune 
că vre-odată, ori-care ar fi fost ministrul cul- 
telor, el nu s'a purtat cu tot respectul şi afecţiu- 
nea pe cari le merită P. Sf. Lor. 

Vedeţi dar, d-lor, că toate temerile sunt exa- 

gerate. 
Nu e în această lege nimic care să crească 

drepturile Statului, dar nici nimic care să le scadă. 
Noi faţă de Biserică nu am simţit nevoe să 

vE cerem drepturi noui, dar iarăși am fi culpa- 
bili să renunțăm la un drept existent. 

Nu este vorba de a restaura toate monumen- 

tele, ci de a alege pe cele ce represintă mai mult 

gloria străbună, fie din punctul de vedere al fru- 

museţei artistice, fie din punctul de vedere al in- 

teresului istoric, de a restaura pe acele cu tot 

luxul, cu toată splendoarea cuvenită, şi de a a- 
bandona pe cele-alte, 

Acesta e spiritul legei; dacă legea nu spune 

cari monumente sunt de restaurat, este pentru 
că nu este acesta scopul legei; noi până acum 

nici nu ştim cari sunt monumentele de restau- 

rat, noi nu avem nică un catalog general, şi de 

aceea am pus o disposiţie în proectul de lege 

care prevede că se va înscrie în budget o sumă 

cu care să se facă o asemenea lucrare prealabilă 

de clasare a monumentelor istorice şi artistice, a 

monumentelor naţionale, —ca să întrebuințez un 

cuvânt care să le coprindă pe toate. Când se 
va face catalogul acestor monumente, atunci în- 

cetul cu încetul și după m&sura de care dispune 

fara se vor restaura monumentele noastre isto-
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rice. S'ai restaurat Curtea de Argeș, S-ţii Tră 
Erarhi, se vor restaura Curtea Domnească, Mi- 
iropolia din 'Tergovişte, Sf. Dumitru din Craiova, 
Stavropoleos din Bucureşti, ŞI se vor restaura şi 
mai multe în măsura în care vor creşte forţele 
de producţie ale acestei ţări. Căci, d-lor senatori, 
dacă e nevoe să ne gândim la suvenirile trecu- 
tului, trebue să ne gândim şi la nevoile presen- 
tului ca să asigurăm viitorul, (Aplause).



PUNEREA ÎN RETRAGERE A PROFESORILOR 

In şedinţa de la 6 Maii veni în discuţia Camerei proiectul 

de lege pentru modificarea art. 8 din legea de la 6 Martie 

1883, privitoare la virsta la care membrii corpului didactic 

pot fi puşi in retragere. 

Ministrul propune virsta de 65 ani pentru profesorii de uni- 

versitate şi de 60 de ani pentru cei-Palţi. Se adaogă că mem- 

brii corpului didactic cari vor fi îndeplinit 30 de ani de ser- 

viciu în corpul profesoral vor putea fi puşi în retragere, luân-: 

du-se avisul consiliului permanent, fără a avea vârsta de 

65 şi 6o de ani. . 

Comitetul delegaților modificase numai aliniatul al 3-lea,. 

zicând că profesorii cari nu au 65 şi 60 ani, dara implinit 

30 de ani de servicii, nu vor putea fi puşi în retragere de 

cât după avisul conform al consiliului permanent. Această. 

modificare fu primită de ministru. 

Raportorul era d. C. C. Deşlii. 
Proiectul fu combătut cu înverșunare de d. C. Dobrescu-- 

Prahova, căruia i r&spunse d. Take Ionescu. După o replică 

a d-lui Dobrescu-Prahova şi respingerea amendamentului, se 

propune proiectul de lege, care iu votat cu 78 voturi contra 13. 

lată discursul d-lui Take lonescu: 

—_— 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstruc- 

fiunei publice: D-lor deputaţi, ve închipuiţi uşor: 

că nu voii urma pe d. Dobrescu în lunga 

sa filipică, începută eri în vreme de oboseală 

pentru d-sa şi terminată astă-zi în oboseala noastră. 

D-sa a fâcut multe digresiuni, s'a legat de ex- 

punerea mea de motive, pe care o găseşte scurtă,
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şi a zis că aceasta ar desveli dispreţ pentru 
Cameră. 

Dispreţul ar fi pentru Cameră atunci când ași 
crede că îi trebue multe cuvinte ca să înţeleagă 
un_ singur articol de lege atât de scurt. 

Tot asemenea nu voii urma pe d. Do- 
brescu nici în ceca-ce aşi putea să numesc un 
fel de bors d'oeuure al interpelărei sale de Luni, 
când ne-a vorbit de dout crime ale mele: una că am numit supiinitor pe d. Cristu Negoescu, 
protivnicul d-sale de la alegerile trecute, învede- 
rând ast-fei că, nici atunci când d-sa este investit cu dubla sa calitate şi de profesor şi de deputat, tot nu poate să uite pe d. Negoescu şi să'] erte că a ajuns să fie suplinitor de istorie, tot aşa cum d. Dobrescu, pentru mai marele bine al instrucțiunei din această țară, este de multă vreme. Cea-Paltă crimă a mea este că am transferat în Bucureşti pe d. Caloianu, care nwmi este nici un fel de amic sai neamic politic, ori-ce ar zice d. Dobrescu. D. Caloianu este un tînăr foarte distins, care avea la Craiova dout catedre defi- nitive, care a cerut transferarea sa în Bucureşti la alte două catedre, şi cu atât “l-am părtinit în cât i-am dat în Bucureşt: numai o singură catedră, aşa în cât, dacă îi am dat putinţa de Se apropia de centrul universitar din Bucureşti, i-am tăiat jumătate din apuntamente, jum state din acea parte materială a vieţei de care vorbesc aşa de entusiasmaţi unii din profesori. ot aşa voii lăsa la o parte și întrunirea unor profesori şi memoriul celor din Bucureşti, me- Morii: care se deosibeşte foarte mult de memo- riul CUVIINCIOS şi luminat al protesorilor din Iaşi, şi voii lăsa de o parte pentru câ în pretinsa agitațiune de care a vorbit d. Dobrescu ştiă să „deosebesc dout elemente. Este acolo un element 

+
Z
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care discută cestiunea cu bună credinţă și un. 
alt element, din norocire foarte: mic la număr, 
acela al unor profesori cară, cu un ton şi cu o 
manieră puţin cuviincioasă, cearcă să agite pe 
lesne crez&tori, făcendu'i să creadă că ar fi ceva. 
ascuns în legile mele, ceva care ar tinde a lovi 
în lefuri. (Aplause). 

În cât privește pe cei de bună credinţă, eii, 
ca cap al instrucţiunei, trebue să daii ori-ce ex- 
plicaţiuni şi asigurări în privinţa intenţiunilor 
noastre. Sunt dator, şi cu plăcere m& voii a- 
chita de această datorie, să asigur pe cel ce se 
tem, că nimic nu se ascunde în acel proiect de 
lege ce va veni mai târzii, şi pe care nici o. 
dată nu "l-aşi fi adus dacă nu era cupiditatea, 
a foarte puţini profesori. Dar cu gălăgioşi după 
cari dacă S'ar lua cine-va nu Sar mai putea face 
nici o reformă în privinţa înveţămentului şi nu 

Sar mai putea îndrepta nici un r&ii din acele de 
cari suferă şcoalele noastre, cu aceia cari vor 
numai să pună pedeci ori-cărui progres, ori-cărei 
modificări a legei instrucţiunei publice, conform. 
intereselor sociale, nici nu vreaă să ţin seamă 
de părerea d-lor. (Aplause). Nu vreaii să recu- 
nosc d'asupra noastră altă suveranitate de cât 
suveranitatea Camerei, a Senatului şi a Regelui;. 
nu recunosc altă suveranitate care să aibă cen- 
sura întrun mod legitim asupra proiectelor de 
legi ce se aduc aci. (Aplause). D-lor ai mers. 
cu destrăbălarea, şi cuvântul nu e prea mare, în. 
cât întro întrunire făcută de câţi-va profesori, şi 
mai mulți studenţi de cât profesori, unul a zis, 
făcendu'şi semnul crucei : «Sloboade pe robul t&i,. 
Doamne, că am mâncat încă un ministru», şi 
aceasta în aplausele studenților d-lor. In acea. 
întrunire a fost şi un profesor cu toţi copiii lui,. 
pe cari “i-a adus acolo ca să înveţe disciplina.
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cetăţenească, văzend de mici cum un profesor 
ştie să înjure pe ministrul s&ă. (Aplause). 

De această mișcare nesănttoasă sunt r&sbunat, 
şi resbunat cu prisos de ţara întreagă care a 
citit memoriul societăţei corpului didactic din 
Bucureşti. (Aplause). 

Da, d-lor, fără nică o patimă, fără nici o tur- 
burare, tolerant, cum poate n'a fost ministru 
mai tolerant până astă-zi, înghițind şi demisiunile 
directorilor de şcoli, cari me insultă, şi ale tu- 
tulor acelora cari, înjurând pe ministru, pe cel 
care în Francia se numeşte «Le grand maitre de 
J'Universite», uită că sunt ministru prin încre- 
derea Regelui şi a naţiunei, şi că dacă stau pe 
această bancă este că partidul conservator "mi-a 
dat înalta cinste de a reforma legea înv&ţămen- 
tului ; voiii merge înainte pe calea pe care mi-am 
tras'o şi nu mE& voih abate nici la dreapta, 
nici la stânga, ori-cari vor fi vociferările a câtor- 
va turbulenţi. (Aplause)): 

ŞI acum, d-lor, că am înlăturat aceste consi- 
deraţiuni secundare, nu mt voii opri mai lung 
nici asupra micei plăceri ce a voit d. Dobrescu 
să'şi dea în contră'mi, mică plăcere pe care de 
Sigur nici odată nu "şi-o va putea da în contra 
d-sale, aceea de a pune în contradicție pe mi- 
nistrul de azi cu deputatul de ieri. Nu sunt în 
nică O contradicție; ceea ce am spus atunci o Spun şiazi: reformele nu se fac fără a ţine seamă 
de circumstanţe, de mijlocul ambiant, de per- 
Sonalul disponibil. | 

Dar mica reformă de azi nu ese din aceste 
condiţii, şi când voiă dovedi —şi o voii face-o— 
că ea nu este de cât ceea ce au cerut băr- 
baţii luminați ca Chițu, Kogâlniceanu, Maiorescu 
şi Ion Brătianu, atunci, d-lor, o să ziceţi că nu 
am făcut un lucru mare, că nu sunt reformator,
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ci un simplu copist al predecesorilor mei, cel 
puţin până în ziua de azi. 
„In adevăr, despre ce este vorba? Proiectul mei 
de lege se inspiră de două idei: prima idee este 
o iege fatală, aceea care decurge din firea lucru- 
rilor, care face că la o anume vârstă, chiar dacă 
cine-va nu slăbeşte în activitatea intelectuală, slă- 
bește totuşi în ceea ce priveşte putinţa dea o 
transmite. 

Dar îmi veţi zice: sunt şi excepţiuni. Insă to- 
tul pe această lume se basează pe legi trase din 
pluralitatea casurilor. In adevăr, când. ziceţi că 
minorul nu poate să iscâlească o poliţă, şi astăzi 
pentru că 2 devenit major poatesă o iscălească „ziceţi 
un lucru care la prima vedere pare absurd; c 
fel, într'o noapte “i-a crescut mintea? Ei bine, 
sunteți siliți să admiteţi aceasta, căci silit eşti să 
puni norma unde-va. 

De sigur sunt oameni cari, după 70 ani, îşi: 
păstrează toată activitatea lor. Aşa este şi cu pro- 
fesorii. Nu este însă mai puţin adeverat că în le- 
gea firei este o vîrstă Ja care se termină activi- 
tatea cui-va, mai ales în învățământ, unde se 
cere o muncă continuă, ostenitoare, care începe 
din tinereţe şi se continuă pe fie-care zi. Ei 
bine, trebuia trasă o limită după care un profesor 
urmează a se retrage din înv&țăment. 

Mai este şi uh alt punct... 
_D. Radu Stanian: Ceea ce voiţi să faceţi pen- 
tru profesori faceţi şi pentru banca ministerială 
dacă credeţi că este bine. 

D. Take Ionescu, ministru al instrucțiunei pu- 
Dlice şi cultelor: Dacă "mi veţi arăta că cine-va 
a fost 30 ani continuii în minister, atunci voii 
vota şi legea d-voastră. (Aplause, ilaritate). 

Dar nimeni nu are un servicii de 30 ani ca 
ministru, şi cel care a fost mai mult timp mi-
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nistru la noi este d. general Florescu, ale cărui 
servicii se urcă la opt ani şi dou& luni. Acesta 
este timpul cel mai lung al cui-va în minister. 

lată, d-lor, prima consideraţiune; dar mai este 
şi O alta pe care d-voastre o uitaţi, şi vorbesc 
acum numai de fixarea unei vârste. Pe fie-care 
Zi, în această ţară, ne sosesc tineri din străină- 
tate cu studii superioare, cari ne costă bani, căcă 
i-a trimis Statul în comptul săi în străinătate. 

Ştiţi ce facem cu acești tineri? Le creăm ca- 
tedre, plătim înduoit, neputend face alt-fel să 
aibă un loc la universitate. Dar veţi zice: «apoi 
scoţendu'i la pensiune pe profesorii bătrâni, nu se 
vor plăti tot două lefuri 2» Nu, căci 0 catedră de 
multe ori represintă nu numai o leafă, ci un la- 
borator, preparatori, asistenţi, material didactic, 
represintă un local, un capital întreg. 

O catedră universitară, dotată după nevoile 
științei moderne, represintă 4o—şo mii francă 
pe an, şi nu putem face pentru învăţământ atât 
de multe sacrificii, păstrând ca întrun mus&ii de 
antichităţi gloriile noastre trecute. 

V'aţi mai speriat de un lucru: o să avem o 
sumedenie de suplinitori afară de aceia despre 
cari a vorbit d. Dobrescu, pe cari voeşte să “i 
despartă după gradul de înveţăment. De ce d. 
Dobrescu nu a cerut de la minister un tabloi 
să vadă care este suma de profesori cari pot să 
fie scoşi la pensiune după legea actuală? Aceştia 
Sunt: 4 profesori de universitate, 12 din liceii, 
4 la seminar şi 4 la bele-arte. 

Aceştia sunt pe ziua de astă-zi. Apoi trebue 
să mai ştiţi că avem la universitate profesori 
născuţi la anul 1814, la licee născuţi la 1819 şi 
la bele-arte la 1816. Se i 

Şi această statistică nu este complectă, căci - 
n'am putut să capăt data naşterei tutulor : pro-
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fesorilor. Dar această statistică ar putea spune 
mai elocuent de cât aşi putea spune ei ce re- 
formă este urgentă şi se impune. 

D. Dobrescu mE€ mai întreabă: «In care parte 
a lumci ai mai găsit d-ta acest lucru?» Dacănu 
laşi fi găsit nicăeri, aceasta nu însemnează ni- 
mic; d. Dobrescu ar trebui să dovedească că 
mesura este rea, iar nu că et am meritul ori- 
ginalităţei, | 

Dar ştiţi d-voastre, d-lor, ce este în Austria, 
ce este în Francia ?... 

D. C. C. Dobrescu-Prahova : In Germania. 
D. ministru al instrucțiunei : Să le luăm pe rend. 
In Austria la 70 ani ori-ce profesor trebue mutat 

din funcţiune în neactivitate. 
In Francia profesorul titular care a trecut de 

-70 ani nu poate fi menţinut — şi atunci afară 
din rânduri, bors cadre, — de cât cu avisul sec- 
țiunei permanente a consiliului superior, care, 
cum ştiţi, se compune din 1ş membri, nou€ nu- 
miţi de .ministru, de şi majoritatea este a lui, 
ŞI şease luaţi tot de ministru din membrii aleși. 
ai consiliului superior. Profesorului nemenţinut, 
hors cadre, i se poate da titlul de profesor ono- 
rar. Profesorul menţinut Pors cadre nu primeşte 
de cât trei sferturi din leafă dacă nu mai ia parte 
la examene. 

Vedeţi dar că locul profesorului de 70 ani se 
ia de altul, şi dânsul dar poate fi menţinut în 
unele casuri afară din rânduri. | 

Vedeţi că ministrul este care compune comi- 
Siunea cu nou& membri numiţi de densul, şi cu 
șease luaţi tot de densul din consiliul superior 
al instrucţiunei, şi negreşit că nu se va găsi nici 
un ministru în Francia şi nici un consilii care 
să nu menţină pe un Renan sai peun Charcot; 
dar, slavă Domnului, că la noi nu prea avem cu 

DISCURSURI POLITICE 6
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chila asemenea celebrităţi. (Ilaritate). Dacă d. Do- 
brescu “şi-ar fi dat osteneala să vadă cum e con- 
siderată, în Francia, cestiunea punerei în retragere 
din oficiă, ar fi putut citi pe Liard, directorul 
înv&țămentului superior, care spune neted: 

«După lege ministrul are dreptul de a pune 
funcţionarii din oficii în retragere la vârsta la 
care ei au dreptul să o ceară.» 

Şi mai la vale: 
«Perpetuându-se în funcțiunile pe cari nu le 

îndeplinesc de cât pe jumătate, profesorii îmbt- 
trâniți vatămă în acelaşi timp și interesele învă- 
țămentului şi ale colegilor lor mai tineri, a căror 
înaintare o împedică.» . , | 

lar în privința avisului secţiunei permanente 
ar fi aflat tot de la Liard acest mare adevtr: că 
«este în tot-d'a-una un ce delicat de a consulta 
secțiunea permanentă în cestiuni de asemenea 
natură, şi pentru a face aceasta trebue să fie silit 
de necesitate», 

In Francia, d-lor, ministrul poate suspenda pe 
un an întreg pe un profesor universitar, și la 
n0i azi ministrul e cu totul desarmat faţă cu 
d-nii profesori. | 

O a doua mesură în legea ce am propus e 
drept pentru ministru, în anume condițiuni, pe 
cari le vom vedea mai târzii, de a putea pune 
la retragere pe un profesor căruia i se lasă 
titlul de profesor onorariă ŞI, prin urmare, pu- 
tința de a face curs liber dacă dragostea sa 
de învățământ e aşa de mare, căruia i se dă 
pensiune ŞI, prin urmare, nu este atins în punga 
lui, atunci când are 30 ani de serviciti, 

Ei bine, această măsură nu e nouă. Ei, acesta, 
reacționarul, denunțat de d. Dobrescu cu atâta 
foc, nu am făcut de cât a prelungi cu 5 ani 
ceea ce era în legea vechiă.
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Legea actuală, legea din 1883, dă drept mi- 
nistrului după 25 ani de servicii săl pună pe 
profesor la retragere; şi ei cer 30 ani, pentru 
că 30 ani e şi timpul necesar care se cere pen- 
tru trecerea ja pensiune cu leafa întreagă. Dar 
d. Dobrescu îmi răspunde: mie îmi place legea 
actuală, 

Ştiţi pentru ce? Pentru că această lege este una 
din acele numeroase legi cari umplu arhivele 
noastre legale şi cari, după ce pun o armă în 
mâna ministrului, o ştirbeşte într'atâta în cât 
Ori-cât ar voi să taie cu densa nu va tăia nimic, 
Aceste legi sunt necinstea unui cod care, după 
ce are curagiul să pună un principii, mare cu- 
ragiul să dea şi mijloacele de a *] pune în aplicare. 

Legea din 1883, d. Chițu, autorul ei, să fim 
drepţi, n'a presentat'o aşa cum a eşit din Camera 
de atunci. D. Chițu a presentato cum o pre- 
Sint eii. lată art. 9 din legea d-lui Chițu: 

«Protesorii cari ai îndeplinit 25 ani de ser- 
vicii în corpul didactic pot fi puşi la pensiune, 
după propunerea ministrului instrucţiunei publice, 
luându-se pentru aceasta avisul afirmativ al con- 
siliului permanent şi aprobarea consiliului de mi- 
niştri. O asemenea trecere la pensiune nu se va 
propune de ministru de cât în interesul ştiinţei.» 

Va să zică, era vorba de ministru împreună 
cu consiliul permanent. A început să se discute 
legea în Cameră şi ştiţi cine a combătuto din 
rendurile minorităţei? d. Vernescu; iar din rân- 
durile profesorilor universitari d. P. Cernătescu, 
şi, combătută de d. Vernescu, această disposi- 
țiune a d-lui Chiţu a perit, şi să 'mi daţi voce să 
vă citesc, din discursul d-lui Vernescu, ceea cea 
convins .pe' Cameră. lată ce spune d. Vernescu: 

«Ei bine, d-lor, ei unul mă revolt în contra ace- 
ste idei, că un om poate să îndeplinească cu sfin-
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ţenie datoria sa de profesor în timp de 25 ani 
şi după trecerea acestui timp, după o experienţă 
făcută întrun timp aşa de lung, acel om să fie 
declarat incapabil a mai continua serviciul. Acesta 
este un lucru care nu se poate concepe». 

La aceasta r&spunde d. Chițu, ministrul, de 
ale cărui principii liberale cred că d. Dobrescu. 
nu se îndoește. 

D. Chițu zice: 
«Onor. d. Vernescu a raţionat în discursul. 

d-sale numai în abstract, nici de cum în con- 
cret. În abstract a vorbit, ca şi cum p'ar avea 
cunoştinţă de starea, de nivelul învățămentului 
public şi privat la noi. Dacă d-sa a mers până 
a zice că un asemenea articol este neconcepti- 
bil, nu a dovedit cu aceasta de cât că d-sa, o 
repet, nu cunoaşte starea în care se află, din ne- 
norocire, până acum învățământul public în şcoa- 
lele noastre.» 

Şi după aceasta, d-lor, ia cuvântul d. Cernă- 
tescu şi propune amendamentul care a devenit 
legea din 1883. 

D. Kogâlniceanu însă se vede că nu primea a- 
cest amendament, căci d. Brătianu—curentul în 
Cameră era pentru amendament—care cedează, 
nu ne lasă nedomiriţi nici asupra gândului stii 
intim, nici asupra părerei repausatului Kogâlni- 
ceanu, liberal şi densul ca şi d. Chițu. 

lată, întradevtr, d-lor, cum d. loan Brătianu 
anunță Camerei că primeşte amendamentul d-lui 
Petre Cernătescu : 

«Auzeam pe onor. d. Kogâlniceanu zicend, 
în sala de alături, că nu ştie dacă această dis- 
posițiune a legei va avea eficacitatea la care 
se aşteaptă ţara şi dacă ar face ca înveţătura să 
se urce la înălţimea idealului pe carel avem 3 

cu toţii în vedere. Dar, d-lor, dacă nu Va avea



acest efect, atunci se va modifica; căci dacă 
Constituţiunea se modifică, dar o lege ordinară 
cum să nu se modifice? De aceea ve rog să 
primiţi articolul aşa cum vi "l-a citit d. raportor 
şi Ja anul viitor vom vedea ce e de făcut.» 

Apoi bine, d-lor, a trecut nu un an, ci zani 
de atunci, şi să vedeţi acum experienţa. 

Aţi văzut că în acele desbateri era mai în deo- 
sebi un profesor universitar, care fusese ales de 
d. Chițu drept exemplu, un fel de ceea-ce se 
zice în englezeşte fesi-case, un cas de mărturie, 
de încercare, şi acela era un profesor de chimie. 

Ei bine, sa găsit un ministru care a voi să 
sărăcească invățămentul de presenţa acestui pro-. 
fesor şi cu amendamentul d-lui Cernătescu, 
cu judecata semenilor, s'a adresat la faculta- 
tea de ştiinţe să spună dacă acest profesor 
născut la 1814, care avea atunci 50 ani de în- 
vățăment şi acum are $6 ani, nu ar fi timpul, 
conform art. 8 din lege, să părăsească învăţă- 
mentul, şi universitatea a răspuns: nu. Ştim că 
sa zis, d-lor, că universitatea a răspuns ast-fel 
numai pe motiv că adresa d-lui ministru era ne- 
politicoasă, cu alte cuvinte că ea a făcut întoc- 
mai ca un judecător care ar da sentinţa nu după 
dreptate, ci după cum petiţiunea de intentare ar 
fi redactată. 

Dar lucrul nu este nici exact. 
Să vă citesc adresa d-lui ministru şi să vedeţi 

dacă adresa era nepoliticoasă : 

Domnule rector, 

«Ministerul acesta, având în vedere anii înde- 
lungaţi de serviciii ai d-lui Alexe Marin, profesor 
la facultatea de ştiinţe de la acea universitate, 
precum şi vârsta sa înaintată, voeşte al face să
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profite de beneficiile art. & din legea pentru îi- 

xarea şi gradarea remuneraţiilor membrilor 'cor- 

pului didactic. Pentru aceasta însă cere ca d-v., 

punând cestiunea în consiliul facultăţei respec- 

tive, să ne înaintați cât de neîntârziat avisul 

acestor. profesori, conform art. 8 din numita lege.» 
lată acum şi avisul facultăței, care, ve mărtu- 

risesc, pe mine nu meE miră, căci era ceva anor- 

mal în pretenţiunea legiuitorului din 1883 săși 

închipuiască că profesorii, consultați asupra unui 

coleg al lor, o să facă alt ceva de cât să spună 
«dignus est stare»: Sa . 
«Consiliul facultăţei, după maturi chibzuințe, 

nu a putut să'şi formeze convingerea despre in- 
suficiența cunoştinţelor d-lui profesor Al. Marin 
şi credem că şi d-lui ministru nu "i-a venit a- 
ceasta la cunoștință de la nici un organ legal, 
denunţându-i-se un fapt concret şi determinat 
care să'i serve de bază la propunerea ce o face, 
Intru cât priveşte invocarea verstei, care este. 
subînțeleasă în cei 25 ani de serviciii, coprinşi 
la art. 8 din lege, aceasta poate fi o causă bine- 
cuventată de trecere la pensiune atunci când se 
referă la casuri de infirmităţi fisice sai intelec- 
tuale, cari ar face imposibilă îndeplinirea func- . 
țiunei de profesor, şi chiar atunci denunţarea s'ar 
face cu compasiune pentru cel isbit şi conside- 
rane pentru serviciile îndeplinite. | 

«Avendu-se în vedere însă că aci nu este de 
loc casul d-lui profesor Alexe Marin, căci el, cu 
pai versta înaintată, se bucură încă pe deplin 

de toată vigoarea fisică şi intelectuală, continuă 
ŞI azi ca şi în trecut cu aceeaşi regularitate și 
mai nf Ceplară care merită o atribuţiune 
lungatul ac ar lua în consideraţiune înde- 

ICI conştiincios în corpul didactic». 
D-lor, după acest test-case vE puteţi închipul
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că: rugăciunea care o face d. Dobrescu, de a în- 

cerca ministerul şi cu alţii, mar da alt resultat 

de cât să se mai vadă încă un ministru păcălit. 

De aceea, d-lor, nu a mai încercat nimeni 

nimic şi oamenii serioşi sai gândit la modifica- 
rea legei. De aceea d. Maiorescu a propus un 
proiect de lege ca și acesta pe carele | propun 

ei; numai că, se vede, am norocul să escitez 

mai mult sup&rarea d-lui Dobrescu, căci atunci 

d-sa n'a făcut nici o protestare contra d-iui 
Maiorescu. | 

lată ce zice d. Maiorescu, şi citez pe d. Maio- 

rescu fiind-că l-a citat şi d. Dobrescu, şi fiind- 

că am o deosebită stimă peatru d. Maiorescu: 

«Membri: corpului didactic, cari vor fi ajuns 

anii de pensie întreagă, prevăzuţi în legea pen- 

siilor, pot fi obligaţi de minister săşi valoreze 

dreptul la pensie pentru 1 Aprilie al anului 

următor.» 
D. C. C. Dobrescu: .Commitetul delegaților "l-a 

modificat. 
D. Take Ionescu, ministrul instrucțiunei publice : - 

Ve înşelaţi; comitetul "l-a modificat, dar d. Maio- 
rescu 'şi-a rezervat părerea sa. 

Prin urmare, d. Maiorescu propunea ca să 

facă ministrul, pur şi simplu, de la el; ei am 
mers mai departe şi am zis: «cu avisul conform 

al consiliului permanent», şi regret că d. Do- 

brescu, care este profesor de istorie, prin ur- 
mare cu amestec şi în ale limbei, vine să facă 

deosebirea între conform şi afirmativ. (llaritate). 

Dar mai zice d. Dobrescu că ministrul are de 

gând să desființeze consiliul permanent... 
D. C. C. Dobrescu: Aceasta este în proiectul 

de la Senat. | 
D. Take Ionescu, ministru de instrucțiune: Apoi 

când va veni proiectul aici, nu o să vă auzim
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vorbind iar ş ore? Pentru ce mai vorbeaţi a- 
cum de aceasta 2? 

Ştii că o să vorbiţi şi atunci cum 0 să vor- 
biţi la toate legile mele, şi sunt-hotărit să m& 
resemnez la aceasta. 

Dar, dacă ştiţi toate, de ce nu ştiţi că eri s'a 
distribuit ja Senat proiectul acela în care se zice, 
că în consiliul permanent nu vor intra nici in- 
spectorii, nici directorul din minister? Cum de 
nu Ştiţi că această modificare a făcuto comite- 
tul delegaților de acord cu mine? Şi, fiind-că 
uitasem să 0 spun, cum de nu știți că tot aşa 

S
N
 

de comun acoril am introdus şi în aliniatul în-. 
teiu al legei interpretative cuvintele în trecut, cari 
erau deja în aliniatul al douilea? 

Dar _d-voastre nu v& place consiliul perma- 
nent. De ce? Să ve spun de ce. Pentru că. 
d-voastră voiţi altceva de cât consilii  perma- 
nent. D-voastră voiţi juriul universitar. 

Atunci rog pe Cameră să mă ierte dacă îi voiii 
arăta un exemplu de juriă. 
_D. Dobrescu "mi-a făcut o învihuire colosală că am facilitat d-lui Cristu Negoescu absentarea 

de la şcoală pentru ca să 'şi pună candidatura în contra d-sale; apoi tot ast-fel am facilitat lucrul și d-lui Neniţescu ca să meargă la Ga- laţi sa şi pună candidatura în contra candidatu- lui guvernamental, căci ori de câte ori un pro- esor a venit să ceară congedii spre a'şi pune candidatura, nu ] am refuzat, E Acum să venim la j 
decaţi dacă este între ) 
siliul permanent veri-o 
ranţiei. 

Se publică la concu 
de botanică de la facu 
sintă doui concurenți : 

uriul universitar şi să ju- 
uriul universitar şi con- 
deosebire în privinţa ga- 

IS catedra de zoologie şi 
tatea din laşi, şi se pre. 
doctorul Leon şi docto-
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rul Marcel Brândză; se compune juriul sub pre- 
şedinţa d-lui Cobălcescu, jurii din care făcea 

parte şi d. doctor Râmniceanu, decanul facul- 

tăţei din Bucureşti, se începe concursul şi ține 

patru luni. Acesta nu mai este concurs, ci o 

adevărată casnă. Şi credeți că s'a isprăvit con- 

cursul la patru luni? Nu. Preşedintele comisiu- 

nei examinatoare trimite o adresă prin care mi 

spune că nu mai poate merge înainte; şi ştiţi 

de ce? Pentru că la sferșit s'ait supărat exami- 

natorii, fiind-că d. doctor Râmniceanu a zis că 

nu mai vrea să se întrunească până ce nu se 

va sferşi o anchetă asupra unui incident care nu - 

avea nici în clin, nici în mânecă, cu acest con” 

curs, asupra unui conflict ce se ivise între d-sa şi 

d..doctor Babeş, conflict care a mers aproape de 

Dătae. Atunci am voit să fac ei lucrarea ce n'a 

voit să o facă juriul, să adun ei notele, şi n'am 

putut. 
lată de ce: | 
Au fost mai multe probe; la prima probă 

orală s'a votat de două ori şi cu resultat deosebit. 

Da, d-lor, lucrul este afirmat de d. Cobăl- 

cescu. | 

Votul s'a făcut în secret. La despuiarea scru- 

tinului nu numai că s'a văzut acest lucru ciu- 

dat: ca asupra uneea şi aceleeaşi probe un pro- 

fesor să dea nota nouă, adică excelent, şi altul 

nota două, adică prost de tot; dar una din note 

a fast îndoioasă, căci nu se ştia dacă este un 6 

sai un 9, şi atunci Sa votat d'a capul. Şi, dacă 

Sa votat da capul, notele n'au mai eşit cele de 

la început. De unde la prima votare doctorul 

Marcel Brândză avusese notele 7, 8, 8,9, 6, 10 

şi 10, adică în total 58 puncte, și doctorul 

Leon notele 6, 4, 5, 8, 9, 2 şi 6, adică întotal 

40 puncte, la a duoa votare doctorul Marcel
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Brândză ore notele 10,9, 10, 9, 8,8 şi 10, adică 
în total 64 puncte; iar doctorul Leon notele 2, 
2, 5, 8, 6, 2 şi 5, adică în total 30 puncte. 

De la o votare până la alta, unul se urcă cu 
şease puncte şi altul scade cu zece, şi toate a- 
cestea din pricina: unui nenorocit 9 fără semn! 

Acum, d-lor deputaţi, departe de mine să 
trag conclusiunile că aceasta este o stare gene- 

_rală; departe de mine să voiesc să acus pe toată 
lumea; am voit numai să v& arăt că viaţa mi- 
nistrului instrucţiunei publice, pe care d. Dobrescu 
"Şi “l-a închipuit ca o sabie cu două tăișuri, tă- 
ind în dreapta și în stânga, este viaţa celui mai 
nenorocit funcţionar din toată ţara, căci este 
silit să vadă lucruri de acestea fără să poată 
face ceva, şi să vadă el singur propria sa ne- 
putinţă. (Aplause). | 

Incă un cuvânt, d-lor, şi acesta va “fi cel 
din urmă. o 
„Critica d-voastre întreagă este pornită din o 
idee falşă; ea este una din nenumeratele mani- 
festațiuni ale unui caracter psihic al vieţei noastre 
politice: lipsa de curagiă. “Toţi, în particular, 
când este vorba să: semnalăm relele unei admi- 
nistrațiuni, toţi aruncăm vina pe ministru, toţi 
cerem să se ia mâsuri. Când vine însă o lege „care să dea ministrului una din acele puteri pe: cari trebue să le aibă, fără de care nu poate în- - drepta răul de care vE plângeţi, strigăm: mi- nistrul este un tiran, trebue a se? lua  m&suri 
Sarantâtoare in contra puterei exorbitante a mi- 
nistrului. 

Cu această sistemă nu 
absolut NIMIC; cu acest 
ministru de ori-ce putere şi î] împingeţi, fără Voia sa, să iasă din lege, să se pună alături cu densa. (Aplause). Credeţi-mă că deja am făcut o 

se poate face nimic, 
4 sistemă despuiaţi pe
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mare concesiune prejudecăţilor publice când am 

întins r&spunderea de la ministru singur la con- 

siliul permanent. În adevăr, o hotărire se ia uşor 

“de unul; se ia cu grei când sunt trei, căci este 

oreii ca trei să se pronunţe în chestiuni perso-: 

nale. Şi de aceea, când cer Camerei votarea a- 

cestei legi, o fac cu convicţiune deplină —şi ştii 

că evenimentele nu m& vor desminţi —că ea 

nu numai nu se va aplica cu asprime, dar "mi-e 

teamă că de multe ori se va aplica cu prea 

multă dulceaţă. (Aplause prelungite).



In ședința de la 18 Maiii veni în discuţia Camerei proiectul de lege pentru interpretarea legei de la 6 Martie 1883, pri- vitor la remuneraţiunile şi gradaţiunea profesorilor, Proiectul de lege fu combătut de d.C. Dobrescu-Prahova. D. Take Ionescu respunse în modul următor, şi, după acest respuns, proiectul de lege fu luat în consideraţie. A doua zi, după un schimb de observaţii, legea fu votată cu 61 voturi contra ro. 
lată discursul d-lui Take lonescu: 4 

D. T. Ionescu, ministru al 2nstrucțiunei: D-lor deputaţi, d. Dobrescu a făcut foarte drept isto- Tricul acestui proiect de lege. 
„Am găsit situaţiunea aceasta: doui profesori cari ne cereau prin proces să li se dea leafa ce nu O primiseră conform cu legea din 1883, adică în raport cu salariile fixate în legea de la 1883, şi alți profesori cari făcuseră proces mi- nisterului de finance cerând ca pensiunea lor să fie calculată nu după leafa reală a celor cinci ani din urmă, ci după leafa din legea de la 1883. lată ce am găsit, Am mai găsit un lucru: în procesele făcute în contra ministerului mei nici O sentință încă. In procesul făcut ministerului de finance pentru pensiune, Curtea de apel din Iaşi, prin O sentință dată în majoritate, dedese drep-
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tate reclamanţilor și condamnase pe ministerul 
de finance să le fixeze pensiunea după salariile 
din legea de la 1883 şi nu după leafa reală. 

Această cestiune, "mi-am zis, este o cestiune 
de drept constituţional şi, fiind ast-fel, m'am în- 
trebat: în drept este admisibil ca să te adresezi 
justiţiei să ceri o leafă pe care Parlamentul nu 
a voit să “ţi o plătească? Dacă ai dreptul să te 
adresezi justiţiei, proiectul ce vă presint este ne- 
constituţional, căci ascunde în sine o confiscaţiune, 
și după Constituţiunea noastră nici o confiscare 
nu este permisă. Dar adevărul nu este aşa; a- 
devărul juridic este că nimeni nu poate să re- 
clame o leafă pe care nu "i o dă, nu “io votează 
Corpul legiuitor, Camera. „- 

Incă o dată, dacă Camera nu are acest drept, 
dreptul de a retusa plata unor lefi, atunci drep- 
tate ati profesorii cari aă făcut proces, şi noi, 

“ ca oameni cinstiţi, nu putem să nu le plătim 
suma de şease milioane şi mai bine, remânând 
ca — și toţi înțelegeți că aşa ar fi — tot bietul 
corp didactic să plătească şcoala. Dar eu cred 
că acest lucru este inadmisibil, şi dovadă că nu 
m& înşel este că Inalta curte de casaţie şi de 
justiţie, la care ministerul de finance a făcut recurs, 
în urma presentărei proiectului mei de lege, a 
dat Statului dreptate, căci a casat hotărîrea Curţei 
de apel din laşi tocmai pe baza art. 112 din 
Constituţiune, pe care m& basez şi eii, articol 
pe care a spus Curtea de casaţie că l-a neso- 
cotit Curtea de apel din lași. Şi dacă mam 
grăbit cu proiectul de lege, este că nu voiam 
să mă găsesc în faţa unei serii de hotăriri ju- 
decătoreşti şi să am aerul nu că interpretez o 
lege, dar că violez un principiă, şi să daii Sta- 
tului caracterul de spoliator pe care, în adânca . 
mea convingere, nu | are.
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In adevtr, d-lor, până la 1883 nu erau fixate 
lefurile corpului didactic. Ba în legea de la 1864 
mai era un principii, acela că după 12 ani de 
servicii remunerariul se înduoieşte. Nu s'a apli- 
cat nici o dată acest ultim principii coprins în 
legea de la 1864, şi nu sa găsit nici un pro- 
fesor ca să aibă ideea extraordinară de a intenta 
proces Statului, cerând înduoirea lefei sale. 

A venit în urmă legea din 1883. Această lege 
a fost propusă de d. Chițu şi susţinută în urmă 
de către d. Aurelian. 

Acea lege a făcut dou& lucruri bune: a fixat 
salariile şi a introdus gradaţia. Că gradaţia s'a 
introdus atunci printr'o greşeală a comptabilităței, - 
care a spus că va costa 900.000 lei, pe când ea 
costă milioane, toată lumea o ştie; nu este mai 
puţin adevărat însă că gradaţia este un lucru bun. 

Eu, d-lor, sunt partisan absolut al gradațţiei 
pentru profesori. Aceasta e o carieră unde nu 
poate fi o înaintare posibilă, prin urmare e fi- 
resc ca să ai înaintare în leafă. 

După ce însă s'a votat legea de la 1883 în 
aplause — numai d. Fleva a fost contra, şi a 
vorbit chiar zile întregi — a venit momentul 
aplicărei şi atunci s'a cam răcit entusiasmul. 

„Intr adevăr, trebuiaii milioane, şi milioanele în- 
tr un budget nu se înscrii cu uşurinţă şi atunci... 
ce să facă... Sa încheiat un jurnal al consiliului 
de miniștri prin care s'a hotărit să se pună legea 
în aplicare treptat. 

Şi s'a început de sus, de la învă&țămentul su- perior, apoi s'a scoborit la înv&țămentul secun- 
dar, apoi la cel primar urban şi apoi la învâţă- 
torii de sate. Dar să fim drepţi; să nu facem 
cHtica nimănui; pe câta putut budgetul Statului să îndure această sarcină, a făcut'o. Ca aplicarea sa fâcut cu cea mai mare repeziciune de 4 ani



95 

încoace, e adeverat; dar nici odată n'a fost bud- 
get mai înflorit şi finance mai bune ca în 
ultimii patru ani. Ei, d-lor, în tot timpul acesta 

“nimeni nu S'a plâns de nimic; legea nu sa apli- 
cat nouă ani, nimănui nu i-a venit în minte să 
tragă în judecată pe Stat. 

Şi numai acum, numai după ce sa aplicat 
legea la toată lumea, afară de mica excepţie de 
care vorbea d. Dobrescu, numai acum se vine 
şi se zice: ia să cerem şi pe trecut. 

Acesta este un lucru extraordinar, întocmai 
cum mai am O altă serie de procese, în cari oa- 
meni cari ai servit de la 1866—1872, sub o 

disposiţiune ministerială care pentru ori-cine 
ocupă două catedre îi reţine o jumătate din leafă, 

vin şi cer astă-zi leafa întreagă pentru ambele 
catedre ocupate. 

Intreb pe d. Dobrescu: dacă d-lui era în 

locul mei, ar fi fost oare la îndouială un sin- 

gur minut că nu este cu putință ca Statul să 

plătească şease milioane? Cred că nu e nimeni 

între noi care să susţină aceasta. Dacă e însă 

adevărat că poţi să te duci la judecător să ceri 

leafa care nu “ţi-a dat-o Camera, şi aceasta este 

singura cestie în discuţie, şi această cestie nu se 

pune numai pentru profesori, ci pentru .ori-ce 

funcţionar public, atunci să plătim, legea e anti- 

constituţională şi vă rog pe toţi cari credeţi ast-fel 

să nu o votaţi. 
D. A]. Holban: In realitate tribunalele ar face 

atunci legile, iar nu Corpurile legiuitoare. 
D. Tâăke Ionescu, ministru de culte şi înstruc- 

țiune publică: Dar nu, d-lor, dacă este veri-o 

prerogativă pe care a dobândit'o Parlamentul, în 

lupta lui seculară cu puterea executivă, este vo- 

tarea budgetului. Scutul libertăţei politice e votul 

budgetului, şi votul budgetului nu numai pentru
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creditele ce variază din an în an, ci şi pentru cre- 
ditele ce satisfac legile organice. | 

Teoria d-voastre, care constă în a pune tri- 
bunalele d'asupru Camerelor, e curat reacţionară ; 
așa teorii Estrup a afișat şi prin ele a guvernat 
în Danemarca timp de atâţia ani, fără încrede- 
rea Camerei, 

D. Al. Lahovari, ministru de externe: Senatul 
are dreptul de control. i 

D. Jake lonescu, ministru al cultelor. şi instruce 
jiunei publice: Ce însemnează acum însă legea 
Sai mai bine legile prin cari se fixează apun- 
tamentele corpului didactic? Mai întâi, îndată 
ce există o lege prin care se fixează o leafă- 
Oare-care, puterea executivă, adică ministrul, trebue să o execute. Şi dacă n'am primit amen- damentul propus de d. Comăneanu, e numai fiind-căl consideram ca o Supertfetaţiune, căci 
ei nu.sunt dator să respect numai această lege, c1 ŞI toate legile organice ale Statului, 

Prin urmare, ministrul e dator, afară numai dacă vrea să facă o lege modificătoare — şi aci Parlamentul e suveran -— e dator să prevadă în 
proiectul de budget creditele complete pentru - Satisfacerea tutulor lefurilor, tutulor gradaţiunilor resultând din legile organice, şi ministrul care nu face ast-fel violează un text de lege, întocmai 
ca ŞI acela care n'ar respecta ori-care altă lege. Presupun insă că ministrul dă peste o Ca- 
Mera — şi aci începe calea revoluţionară — dă, ZIC, peste o Cameră care zice: nu voiă să daii leafă cutărui funcționar, Sai voii să “i-o scad cu 200 lei de exemplu. Ei bine, un asemenea act se poate califica drept revoluţionar din partea 
amerei, cum e şi casul când n'ar voi să dea 

oudeetele de loc, şi în casul acesta se întâmplă ICt intre puterea legislativă şi cea executivi,
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conflict care se resolvă în modul în care se 
resolvă, într'un Stat constituţional, conflictele 

- dintre Parlament şi puterea executivă. (Intreru- 
peri). Ori se schimbă puterea executivă, adică 
guvernul, ori puterea executivă face apel la în- 
crederea celui-l'alt factor constituţional, cerendu-i 
disolvarea Camerei, şi ast-fel se face un noi apel 
la ţară pentru ca ea să se pronunțe. Acesta e. 
adevărul constituţional. 

Mai e acum şi controlul. Senatului. Presupun 
ministrul de conivență cu Camera. 

Ministrul îşi presintă budgetul completat, con- 
form legilor organice ale ţărei, şi Camera tae o: 
cifră dintrun salariă oare-care, iar din partea sa 
ministrul nu se plânge. Atunci e Senatul care 
are drept să apuce la socoteală pe ministru, căci 
nu poate să apuce pe Cameră, și să zică: D-ta, 
d-ie ministru, care eşti păzitorul legilor, în fața 
unui vot al Camerei, care a violat un text de 
'ege ce nul putea modifica singură ea, de ce 
mai făcut apel la ţară pentru resolvarea acestui 
conflict constituţional între d-ta şi Cameră pe 
cale constituţională? | 

D. C. C. Dobrescu-Prabhova: Va să zică voiţi 
să se reclame la Senat? 

D. T. Ionescu, ministru de culte şi instrucțiune 
publică ; Acesta este adevărul. Nu este vorba de 
reclamaţia - funcţionarului lesat, ci de controlul 
Senatului care nu voeşte a admite neexecutarea 
unei legi pe care a votato şi el. 

D. C. C. Dobrescu-Prabova: De ce faceţi a-: 
semeni presupuneri ? 

D. T. Ionescu, ministru de culte şi instrucțiune 
publică : Reclamaţi la tribunal în contra unui vot 
al Corpurilor legiuitoare? Aceasta este inadmi- 
sibil; nu este cu putinţă. Cândo Cameră apucă. 
o cale greşită, Constituţiunea spune ce trebue să: 

DISCURSURI POLITICE 
7



   
   

   

  

     

   

     

    

   

    

       

  

    

    

     

    

            

   

, 
faci: faci apel la ţară, dar nu la tribu 
judecătoreşte să puni la cale o Cameră. c 
vrea, să execute o lege. A 

Și atunci, me întreabă d. Dobrescu: «[Jă E 
aţi mai venit cu legi diferite după cari 
Salariile ?» Pentru că aceste legi au utilitatea 
vedită, căci ele se aplică mai tot-d'a-una de. 
meră; pentru că, ca să ajunecţi a le dovedi AR tilitatea, d-voastră sunteţi siliţi să vă închipiă) 
cataclisme. 

AS] 
Da, lepile cari fixează salariile au o utilitate. Fără ele totul este desordine ; în fie- an Salariile pot varia după nevoile budgetuli Când sunt fixate însă prin legi, ele nu se pă schimba de cât tot prin legi — ceea ce este tQEă d'a-una mai grei — afară numai dacă nu prestă punem conflicte între Cameră și guvern, Sali conivenţă între dânşii, plus tăcerea. Senatul i ceea ce trebue să mărturisin că nu intră în sferă. lucrurilor obicinuite și nici măcar probabile. 4 ŞI dacă acesta este adeverul, atunci legea meă de interpretare este dreaptă şi bună. “ «Dar ce caută aliniatul I»> zice d, Dobrescu 

liniatul' 1 este expunerea principiului pe cară 
ŞI adaosul cuvintelodă 

se Dbascază aliniatul II, «în trecut» a fost făcut ca să arătâm că m'a fOS6B în intențiunea noastră ca să modificăm lefile pro eso or fără legi Organice. Dacă crede Parlazăă ri p, mecesar să modifice aceste lefuri, aceasta O poate face prin egi organice, iar nu prin voturi udgetare. Nu e 
| ste în deprinderea Camerei, nici în intențiunea guvernului 

  

a umbla pe câi pezişe. . finase obrescu: A făcut d. ministru def „alată-eri cu legea pensiunilor... Fiindcă j eseu. Ministru al înstrucțiunei public 

unei ho p Pinistru de finance sa găsit în faţa; 
„i A9tăriri definitive, a fost silit săfacă o legeăă
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modificătoare. Dar pentru că ei am avut orija 
să vin la timp, înainte de o hotărire definitivă, 
pentru că am avut grija de banul Statului şi am 
venit cu acest proect de lege interpretativ, în 
loc să m& felicitaţi, d-voastre mă învinovăţiţi? 
Eu cred — şi deja am spus'o — că în agitațiunea 
corpului didactic a fost parte de bună credinţă, 
dar şi mulţi cari at voit doar să agite. VE în- 
chipuiţi d-voastre că ei, ca ministru al instruc- 
țiunei, care gândesc şi sper să realisez o reformă 
în învățăment, care poate să nu placă tutulor, 
am voit cu plăcere să 'mi încerc posiţiunea, la 
începutul carierei mele, cu un proect de lege 
care ştiam că va da loc la plângeri, fiind-că ştiam 
că abilii lesne ?] pot interpreta într'o lovitură ce „- 
voesc să dai la partea cea mai sensibilă, la pungă? 

Nu mă credeţi aşa de naiv. Am ştiut că a- 
ceastă lege va sterni proteste, am știut că in- 
tenţiile mele vor fi desfigurate; dar am pre- 
ferat să'mi fac datoria, şi sunt convins că am 
făcutv'o. 

Urma va dovedi dacă intenţiile mele ai fost 
curate. 

Şi, ve rog, nu vă temeţi nici de miniştrii viitori. 
Aceasta este o frasă foarte banală; este o po- 
liteţă parlamentară a spune că nu ne temem de 
cât de miniștrii viitori, Şi toţi ştim ce însemnează 
această poiiteţă parlamentară. (Ilaritate). 

Arătaţi'mi acea leafă din ţara românească care 
a scăzut şi atunci m& voiii închina, arătaţi mi acea 
Cameră şi guvern cari au putut lovi la pungă clasa 
numeroasă de funcţionari. Lefurile au crescut şi 
vor creşte pentru că scumpetea vieței a crescut, 
iar puterea miniştrilor de a reveni asupra Jefu- 
rilor a descrescut cu cât a crescut numărul func- 
ţionarilor și, prin urmare, şi sfera de nemulțu- 
miri posibile.
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De ce vE temeţi? De la început a fost ten- 
dinţă de a se ajunge la aplicarea legei şi, rând 
pe rend, toate guvernele cari s'au succedat aii 
făcut fie-care cât a putut până ce s'a ajuns la 
aplicarea întreagă a legei. Şi de aci înainte pu- 
teți să vedeţi urcări de lefuri, iar scăderi nici 
O dată. 

Incă o dată, eii sunt obligat să aduc budgetul 
conform legei, şi când un ministru va avea ne-. norocirea să se găsească în faţa unei Camere care - să voiască să schimbe o lege, nu pe calea largă şi regulată, ci numai pe calea budgetară, acel, ministru, dacă va avea conştiinţa datoriei sale, va şti ce are de făcut. 

Cu această Siguranță, vă rog să credeţi că toate agitaţiunile trebuesc să se liniştească, că nimeni nu a avut nici o intenţiune rea, Şi că dacă facem reforme în învețăment, acele reforme nu tind la micşorarea iefurilor, ci la introduce- rea în şcoală a acelor reguli cari să asigure ţara că ori-cine are datorii şi le îndeplinesce cu sfin- ţenie și punctualitate, precum şi contribuabilii îşi indeplinesc datoria lor de a piăti pe profe- sori conform legei și meritului lor. -



"PUNEREA IN RETRAGERE A PROFESORILOR 
| —IN SENAT — 

  

După discuţia în Cameră a legei cu modificarea art. 8 din 
legea gradaţiilor,. vine discuţia aceluiaşi articol în Senat.. 

La 6 Maiii 5 cuventiil d. Şt. Şendrea, liberal, căraia îi 
răspunse d. Take Ionescu. 

D. 1. Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei 
publice : D-lor senatori, regret că, în lunga cu- 
vântare a d-lui Şendrea, d-sa a înaintat câte-va 
lucruri cari m fac să cred că d-sa nu a studiat 
îndestul acest proiect de lege. | 

In adevăr, d. Şendrea a început prin a spune 
că eu de rendul trecut, aci în Senat, m'am ară- 
tat ca un noi Mesia, şi am avut pretenţiunea 
că am descoperit lucruri cu desăvirșire originale, 
şi că am găsit ceea ce nu a găsit nimeni înain- 
tea mea. Nuam avut nici o pretenţiune de nici 
un Mesia; cred, din contra, că în mod moderat 
şi modest. am arătat, în susţinerea proiectelor de 
lege pe cari le am adus până acum aci, că nam 
făcut de cât să profit de experienţa și studiile 
altora, ceea. ce face ori-cine legiferează, ori-cât 
ar crede că e de original. 

D. Şendrea a mai zis totuşi că această lege 
e 0 lucrare cu destvirşire originală, aşa în cât, 
în această privință cel puţin, aşi fi meritat nu-
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mele de Mesia. M& măgulesc, dar tot nevoit 
sunt să cred că d. Sendrea nu cunoaşte nici 
istoria legei din 1883... 

D. St. Sendrea: Ştiă tot, eram faţă. 
„D. T. Ionescu, ministrul cultelor şi înstrucțiunel 

publice: Dacă erați faţă, dacă ştiați tot, de ce ziceți că am făcut ceva original întrun articol care este copia exactă a proiectului de lege din 1883? 
Apoi dacă vE închipuiți d-voastră că eă, a- tunci când voii vrea să fiă original, m& voiă mulțumi să copiez pe d. Chițu şi pe d. Aure- lian, atunci daţi'mi voe să vă spun că m& cre- deți cu desăvirşire lipsit de minte. 
Cu acest proiect de lege nu sunt nici origi- nal, nici Mesia, şi d-voastră ar trebui să știți acest lucru, dacă pretindeţi că cunoaşteţi istoria acestei legi. | Asemenea aţi spus că nimeni nu s'a plâns până acum de judecata juriilor profesorale, şi nimeni nu a cerut să se înlocuiască acest jurii cu alt-ceva. Această afirmare m& face Şi mai mult să cred că d. Şendrea nu e de loc în curent cu diferi- tele proiecte de legi asupra reformei învăţămin- tului cari S'aii propus în această ţară de la d. Strat până la d. Poni, Dacă d. Şendrea în lu- cruri aşa de simple este aşa de puţin în curent cu ceea ce s'a petrecut, cum vreți să iau et o afirmaţiune a sa, ca aceea că dragostea de studii începe la versta de 50 ani?! 

Mie unul ?mi-ar părea bine de această afir- mațtiune, căci "mi-ar plăcea să cred că la mai mulţi la cari încă n'a început dragostea de stu- diă, mai este de sperat s€ înceapă de acum îna- inte. (Aplause). Şi ei cred că dragostea ştiinţei poate fi păstrată până la o vârstă foarte înain- tată, dar nu să sosească aşa cu întârziere. (A- plause).
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D. St. Sendrea: Ei am zis că se desvoltă 

atunci, 
D. T. Ionescu, ministrul cultelor şi instructiunei 

publice : Când cine-va nu începe prin a se inte- 

resa' de şcoală, credeți-mE că de geaba "1 am aş- 

tepta bătrâneţele! Sunt, da. multe dragoste cari 

sosesc foarte târzii, dar nu dragostea de ştiinţe. 

(Aplause). 
Acum, d-lor, ia să intrăm puţin în lege ca 

şi cum d. Şendrea ar fi cunoscut cu desevirşire 

şi motivele legei, precum şi istoricul ei, şi ar fi 

criticat, prin urmare, legea în cunoştinţă de causă. 

Ce a fâcut legea aceasta, d-lor? 
Ea conţine dout reguli, puse în cele dou ale 

ei aliniate. i 
Întâi, este o vârstă la care profesorii trebue 

să se retragă; şi aci observați câ ei nu se re- 

trag, ast-fel ca, dacă ar fi cu destvirşire extra- 

ordinari, învețământul să "i piardă, căci, et re- 

mânend profesori onorifici, este incontestabil că, 

dacă ar vrea să facă curs liber, nu! ar putea 

opri nimeni. | 

Permiteţi ?mi cu această ocasiune a spune 

.— find-că s a zis că legea are şi un scop politic — 

că gândul v& este cu desăvirșire greșit, căci 

profesorii păstrând titlul de profesori onorifici, 

este incontestabil că continuă a fi eligibili de 

universităţi, dar nu încape nici o discuţiune, căci 

legea electorală nu face deosebire între profesorii 

onorifici şi cei în activitate de servicii. 

D. Si. Sendrea: Nici nu este vorba de a- 

ceasta. | 
-D. T. Ionescu, ministrul cultelor și înstrucțiunei 

publice: Constituţia zice că universităţile de laşi 

şi Bucureşti aleg câte un representant în Senat 

din profesorii lor, şi, prin urmare, poate (1 ales 

şi un profesor onorific.
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In principii această idee, că trebue să fie o vârstă la care să înceteze activitatea, nu intelec- tuală, căci aceea în minţile bine făcute nu în- cetează nici o dată, dar activitatea în înv&ţămeni, este o idee nediscutabilă. In adever, este un principii așa de simplu că nu este activitate o- menească, nu este carieră, mai ales inamovibilă, în care să nu fie o limită de vârstă; de exem- plu, în armată sau în magistratură. Poate o să ziceţi că în armată trebue să încalece; dar în magistratură, unde nu se încalecă, şi peste tot există o limită de verstă, Dar o să ziceţi, poate, că această limită este arbitrară; dar ori-ce limită este arbitrară, căci de exemplu majoratul Ja 25 sai 21 ani nu este e] arbitrar? Indată ce faci o fixare — și trebue să O faci — sunt casuri cari es din această normă. D. Şendrea mai ne întreabă: «Lucrurile acestea există şi în alte ţări 2» Neaptrat că. există, nu sunt originâl nici aici. 
lată legea de la 9 Aprile 1870 din Austria... D. St. Sendrea: Dar în Francia? D. 1 Ionescu, sinistru al cultelor şi instruc- fiunei publice: Şi în Francia este o lege. D-lor, iată articolul textual din legea austriacă «Ori-ce profesor care d împlinit 70 ani trebue mutat din funcție în neachvitale.» Şi apoi legea adaogă;: 
<El păstrează nu numai dreptul de a fi ales la demnităjile academice, dar Și acela de a face curs 2 Universitate caq profesor Ohnorar — «onorar», ve- deți că am păstrat acelaşi cuvânț — materiile la cari a fost profesor, Supunendu-se condițiunilor imm- Puse de ministerul cultelor.» 

EI are dreptul să Se retragă la 65 ani şi Sta- tul are dreptul a'1 pune în retragere la 70 ani. n Francia — regret că memoriul corpului 
+
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didactic din laşi a spus că acolo este versta de 

70 ani, şi atunci numai după judecata pairilor, 

căci nu este exact aceasta, — în Francia pro- 

fesorul la 7o ani trece profesor bors cadres, el 
se înlocueşte cu altul, şi el doar poate face curs 

sau chiar şi curs şi examene, dar aceasta numai 

când este menţinut bors cadres, şi nu poate fi 

menţinut de cât cu avisul conform al comisiei 

permanente a consiliului superior, care se com- 

pune din 9 membri numiţi de ministru şi 6 luaţi 

tot de ministru din membrii aleşi ai consi- 

liului superior; — vedeţi că tot ministrul are 

majoritatea ; — locul este, în tot casul, ocupat 

de un altul; căel dacă este menţinut bors cadres, 

şi remâne să facă și curs şi examene, ia leafa 

întreagă; iar de face numai curs ia numai trei 

pătrimi din leafă. | 
Prin urmare, de ce vă miraţi că în această 

ţară, unde ştiţi că viaţa este mai scurtă în ge- 

neral, se pune aceeași vârstă ca în Fiancia? 

Dar mă întreabă d. Şendrea: «De ce la 70 

ani locul profesorului să se ocupe de un altul 2» 

Din două puncte de vedere: | 
Se întâmplă adesea ca nu inteligenţa, dar forţa 

de muncă să fie slăbită la 7o ani; se satură o- 

mul care face poate de 40 ani același lucru. 

“Dar mai este ceva: trebue să deschideţi porțile 

tinerilor cari vin. e 
Şi aci d. Şendrea mă opreşte şi me întreabă : 

«Unde sunt tinerii aceia când ai atâţia suplinitori?» 

Dar, d-le Şendrea, de ce n ai cercetat unde sunt 

suplinitori. La universitate 2? Nu, ci la cursul pri- 
mar, fiind-că de 3 ani neputându-se vota o lege 

de recrutare a corpului profesoral primar, şi Mi- 

niştrii, — şi foarte bine au făcut — ne mai pu- 

tând urma cu legea actuală, n'a mai deschis 

concursuri, şi, “prin urmare, “Sa încărcat inve-
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țămentul primar cu suplinitori ; tot aşa avem suplinitori la cursul secundar, fiind-că s'au creeat şcoli secundare prea repede; dar ŞI aci nu ştiţi, d-le Şendrea, că nu mai este nimeni din aceia cari S'ai ocupat ia noi cu reforma înveţămentului cari să nu se fi gândit la îmulţirea orelor de lucru, şi, prin urmare, ŞI la împuţinarea cor- pului profesoral? 
lată pentru ce cer limita de vârstă, 
Trec, d-lor, asupra acestui prim aliniat, căci nu aceasta —a mărturisi“0 — supără pe d. Şen- drea ; aliniatul al douilea “| supără pe d-sa. Care este origina aliniatuluj al douilea ? Principiul este ca profesorul care are 30 ani „de serviciu să poată fi pus la retragere; şi aici nu este vorba de aceia cari, din causă că ad 30 ani, Sar fi ostenit, ci de acela cari de la în- ceput erai cam slabi. Că avem de aceştia, con- Statarea nu am să o fac ei; s'a făcut de d. Chițu când a propus legea din 1883, care punea 23 ani de serviciu şi care, ca şi mine, pentru pu- nerea la retragere, cerea avisul conform al con- siliului permanent. | 
“a: constatat de d. Aurelian, care a menţi- nut legea presentată de d. Chițu şi a venit cu ca în desbaterea Camerej. Şi cine a combătut legea? A combătut'o d. Vernescu cu o dilemă — tot ca d. Şendrea —: ori au fost răi de la în- ceput și de ce "i-ai numit, ori după câţi-va ani sau făcut mai ră şi de ce “i-ai păstrat, zicea la 1883 d. Vernescu, uitând că ministrul n'avea sai respundă de cât două vorbe: “i-am păstrat Pentru că nu am avut ce să le fac, și ca să nui mai păstrez cer o lege. 

Şi după acest discurs'al d-lui Vernescu, la care a respuns foarte bine d. Chițu, a venit d. Cernătescu şi, în numele intereselor superioare 

=
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ale învăţămentului, temându-se de urgia perse- 

cuţiunilor, a propus un amendament care a fâcut 

că legea nu mai putea avea nici o aplicaţiune, 

căci prin acel amendament s'a decis că profe- 

sorii nu sc vor pune în retragere de cât cu a- 

visul conform al colegilor lor; cu alte cuvinte, 

prin art. 1 faci o lege şi prin art. 2 spui că ea 

nu se va aplica nici o dată. Şi d. Brătianu—se 

vede că aşa era curentul în Cameră—a primit - 

amendamentul, dar a adăogat că o face ca în- 

cercare în timp de un an, şi dacă legea nu va 

da roade o va modifica. Ei bine, d-le Şendrea, 

se face încercare de la 1883 până la 1892, şi 

găsiți că nu este destul? Credeţi că în 9 ani 

de încercare n'a lipsit nici unui ministru acea 

dorinţă a d-lor Chițu, Aurelian, Kogâlniceanu, 

şi că nu era una din nevoile înveţămentului 

punerea la retragere a unor profesori după 25 

ani de servicii? De sigur câ da? 

D. Şendrea voeşte să găsească o explicaţiune; 

să "mi dea insă voe d-sa să "i spun că încă o 

dată am constatat că d-sa nu a studiat cestiunea. 

in Cameră, în secţiuni, s'a dat o altă explica- 

țiune. S'a zis că ministrul făcuse o adresă ne- 

cuviincioasă universităţei. 
D. Stefan Sendrea: Ei nu spun aceasta. 

D. ministru al culielor și instrucțiunei publice, T. 

Ionescu: Cred că nu o spui fiind-că am adus 

dosarul în Cameră şi sa văzut că adresa fusese 

foarte cuviincioasă. (Ilaritate). 
Acum vine o a doua explicaţiune: că nu era 

bună legea pensiunilor. 
Nici aceasta nu e exact, căci iată ce zice legea 

din 1883 a d-lor Aurelian și Chițu: «Dacă a- 

ceastă trimitere la pensiune se va face înainte 

de vârsta cerută de legea generală a pensiunilor,
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atunci pensiunea se înscrie în budgetul ministe- rului instrucţiunei publice.» 
Va să zică legea din 1883 da pensiunea în- treagă profesorului; prin urmare, nu a fost acesta motivul. Care este dar adeverata explicaţiune ? Adevărul este că nu este cu putință să ceri de la colegi să dea o asemenea părere asupra unui: coleg al lor. Dar d. Şendrea voeşte să împartă colegialitatea şi trimite pe profesori de la uni- versitatea de aci la lași şi pe cei de la laşi la Bucureşti. Indată ce însă veţi face aceasta aţi omotrit legea de la început. | 
Este de absolută nevoe, dacă vrem ca legea să opereze, să se pună aiurea această judecată. Şi unde să sepună? D. Maiorescu, în proiectul seu, şi eu, în proiectul mei primitiv, pusesem pe ministru singur judecător. 
Articolul 8 al legei d-lui Maiorescu zice : «Membrii corpului didactic cari vor fi ajuns anii de pensie întreagă prevăzuţi în legea pen- siilor pot f obligaţi de minister să şi valoreze dreptul la pensie. Dacă refusă sunt consideraţi ca demisionari.» | 
La Cameră însă, în secţiuni, am primit cu plăcere acele garanţii pentru corpul didactic pe cari le găsesc suficiente, şi dacă n'am voit să merg acolo unde ai mers d-nii Vernescu şi Cer- nătescu, este că, între d-nii Chițu şi Aurelian din partidul liberal şi d-nii Vernescu şi Cernă- tescu, am preferat părerea d-lor Chițu şi Au- relian. Aceasta este O cestiune de gust, şi adop- tând această părere cred că am făcut mai bine, D. G. Mârzescu: Reminiscenţe de când eraţi în partidul liberal. (Ilaritate). 

D. 1. Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei Publice : Agreabile reminiscenţe și cred că nu „Poate fi cine-va mai măgulit de cât atunci când
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a avut o idee bună care na trecut şi vede Peza- 
aul că o face să treacă. 

S'a mai zis că, de oare-ce profesorii judecă 
pe profesori când fac o greşeală disciplinară, nu. 

"se pricepe de ce să nu fie tot aşa şi aci? Apoi, 
d-lor, dacă ar fi firească judecata profesorilor 
în primul cas, fiind-că ”| dă afară fără pensiune, 
le sdrobeşte cariera, ea nu poate tot așa să fie 
susţinută în al douilea cas, unde nu "i loveşte: 
în drepturile lui la pensiune. 

VE temeţi de persecuţiuni. politice? Dar con- 
siliul permanent, pe care'l credeţi foarte slab, 
d. Oriscu v'a întrerupt adineaori şi va spus 
câ a fost foarte tare. 

D. Șlefan Sendrea: Era d. Orăscu în consiliul 
“ permanent, aceasta nu se întemplă în tot-d'a-una. 

D. 1. Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei 
publice: Se găsesc și alţii ca să resiste ministrului. 

Atunci era d. Orescu, altă dată vei fi d-ta şi 
tot-d'a-una se va găsi cine-va care să resiste. 
Nu poate fi vorba de persecuţiuni când nu este 
lovitură materială. Nu se va putea pune la re- 
tragere alt-fel un profesor de cât atunci când 
de notorietate publică el este mai pre jos de 
datoria sa. Şi mai este o pedică. Sunt profesori 
universitari pe cari să vrei să i înlocueşti şi nu 
poţi pentru că nu are cine să “i înlocuiască. Se 
vor înlocui deci câţi-va, foarte puţini, dar tre- 
bue această înlocuire, căci altminterlea nu este 
cu putinţă ca să mai meargă. lar cum voiţi 
d-voastre, cu juriile d-voastre, este ca să omoriţi 
legea d'a capo, şi de cât aşa glumă prefer mai 
bine legea de azi. 

Cât despre sabia lui Damocles cu care voesc 
să sperii corpul profesoral, ca să nu "mi facă 
oposiţiune la legea instrucţiunei, apui, d-lor se- 
natori, cine nu știe “că corpul profesoral a dat



110 

„cât a putut să dea ca oposiţiune deja pentru a- 
ceastă lege. Căci ce nu 'mi Sa spus? Am aci 
memoriul corpului profesoral din laşi, şi cel din 
Bucureşti mai cu seamă, în care se spune că 
nici O dată un ministru nu a voit să degradeze 
corpul profesoral prin o lege a instrucţiunei pu- 
blice ca acum! Şi apoi, dacă e vorba de Opo-, 
sițiune, ei ştii că o să "mi se facă; dar nu, 
toți, sunt câți-va numai cari se agită, cari se pun 
înainte şi câţi-va cari îi urmează; marea mMajo- 
ritate însă. am convingerea că sunt partisani ai 
acestui proiect de lege; da, am convingerea de- 
plină că acest proiect de lege are aprobarea cor- 
pului didactic. 

De aceea, d-lor, eu, care: am convingerea de- 
„plină că această lege este o măsură care va a- 
duce bine, mult bine şi nici un r&ii, şi că toate 
temerile d-lui Şendrea sunt nefundate, vă rog a 
vota acest proiect de lege. AK 

In urma acestui discurs, legea fu votată cu go voturi în contra 17. .



CREDITUL AGRICOL 

In şedinţa de la 15 Mai, la discuţia pe articole a legei 
pentru înființarea Creditului Agricol, după ce vorbiră d-nii 
Dobrescu-Argeş, C. Ressu, A. Holban, M. Germani, ministru 
de finance, N. Albu, luă cuvântul și d. C. L. Stoicescu, 
care, readucend la discuţia pe articole cestiunea dreptului 
de intervenţie al Statului în materie economică, d. Take 
lonescu, ministru al cultelor şi iustrucţiunei publice, răspunse, 
în modul următor: 

D. Take lonescu, ministru al instrucțiunei publice 
şi cultelor : D-lor deputaţi, după trei zile de dis- 
cuţiune, fâră a aduce observaţiuni proprii—căci am. 
curagiul de a afirma că d. Stoicescu n'a adus 
nici o observaţiune proprie în această desbatere — 
d-sa a redeşchis discuţiunea generală şi a pus 
din noi cestiunea cea mare: adică dacă trebue - 
sai nu să intervină Statul. VE puteţi dar lesne, 
închipui că ei, în răspunsul meu, nu 1 voiii urma 
pe această cale. 

D. Stoicescu, fără multă abilitate, la urma 

urmei ne a mărturisit însă că nu ] interesează 
nici intervenţiunea Statului, nici organisațiunea 
creditelor agricole, nici cestia funcţionarilor, pe 
cari, de alt-fel, deja "i avem, nici chiar mesurarea 
forţelor pe cari prin această lege le capătă organis- 
mul Statului; nu, ceea ce'l interesează pe d-sa este 
să constate că nu ar fi armonie pe banca ministe-
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rială, şi că raportorul legei a fost săpunit de către: un ministru, căci această a spus d-sa pe fran- țuzeşte, O savonadă. 
Eă, d-lor deputaţi, 'mi-explic mirarea d-lui Stoicescu. ..Este evident că ai fost Camere — şi suvenirul acestora 7] preocupă pe d-sa—în cari nu a eşit la iveală nici o diverginţă de opiniuni asupra principiilor ; zic asupra principiilor, căci asupra persoanelor erai multe şi nenumărate di- vergințe de opiniuni şi între membrii pajorită- ţei şi între membrii din cabinet, 
Dar ştiţi cu ce preţ se obținea atunci unitatea. de vederi? Cu preţul acesta: că ori-ce lege im- portanță, ori-ce iege de organisare era amânată. la calende. 
Aşa a murit sub d-voastre reforma înveţămen- tului, aşa a murit reforma financiară, aşa au perit toate reformele cari era de natură să ridice în Parlament o discuţiune de principii. 
Ei bine, cu acest preţ noi nu voim să avem acea unitate de vederi care nu se cuvine adu- nărilor deliberante, ci numai adunărilor votătoare. (Aplause). 
Şi de aceea 'mi zic că mirarea aceasta este firească numai pentru d-voastre, dar nu şi pentru cine “şi dă seama de ce va să zică regimul par- lamentar. | 
De alt-fel — şi vă spunem drept gândul nos. tru —noi nu regretăm de loc dacă asupra unei legi ca aceasta s'au putut ridica din sînul majorităţei Oare-cari obiecţiuni de principii, obiecţiuni desti- nate să mai răcească impulsiunea foarte interven- ționistă a noastră a tutulor. 
A tutulor, d-lor, căcă am convingerea că nw este in Europa altă ţară may intervenţionistă ca aceasta, intervenţionistă chiar până la abus; că fie-care din noi, luat între patru ochi, este atât”
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de intervenţionist în cât nici. un guvern nu 
l-ar putea satisface. 
__Eă, d-lor, care sunt partisan absolut al acestei 
legi, vă pot asigura că ea nu este legea nici a 
d-lui Carp, nici a d-lui Germani, cia întregului 
cabinet, după cum vor fi toate legile cari se vor 
presinta de noi. 

D. C. 1. Stoicescu: D. Lahovari a spus că nu 
legea aceasta este idealul d-sale. 

“D. Take Ionescu, ministru al înstruchiunei publice 
şi cultelor: Nu este exact; d. Lahovari a cerut 
Camerei să voteze legea, prin urmare a aprobat 
această lege ; căci cu toţii ştiţi că d-sa este in-. 
capabil ca, pentru o combinaţiune politică, să 
ceară votarea unei legi pe care nu ar aproba-o 
în a sa conştiinţă. 

D. C. 1. Stoicescu: Atunci ştergeţi idealul d-lui 
Lahovari. 

D. Take Ionescu, ministru al instrucțiunei publice 
și cultelor : D. Stoicescu 'mi vorbeşte de ideal. 
D-sa "şi închipuește că atunci când va fi la gu- 
vern—şi de sigur că va (i—va putea realisa “de 
O dată întreg. idealul sti 2 Dacă da, atunci este 
că d-sa nu "şi dă seama de ceea ce va să zică 
guvernul parlamentar; că nu "şi dă seama. că 
este cu neputinţă ca 180 sai 300 oameni să 
gândească toţi la un fel în toate cestiunile. 

Ceea ce face disciplina 'unui partid este că 
atunci când s'a dobândit o convingere ea să se 
urmeze; guite, ca voci discordante să se audă, 
dacă ţin să'şi manifesteze părerile lor individuale. 

Dacă singura d-voastre speranţă, după toate 
desilusiunile din vremile din urmă, stă numai în 
neînţelegerea dintre membrii cabinetului sait din- 
tre ei şi majoritate, credeţi-me că speranţa aceasta 
este prea slabă în raport cu resultatele aşteptate, 
şi că aţi face mai bine să vE puneţi speranţa aiurea. 

8 DISCURSURI POLITICE



O voce: Pofta. | | 
D. TI. Ionescu, ministrul cultelor şi înstrucjiunei 

publice : Poftă legitimă, pentru că fie-care poate 
să poftească ca să vină la putere... (D. loan 
Lecca întrerupe). Dacă doreşti, d-le Lecca, să 
vini la guvern, crede-mă câ, pe cât va sta în 
putinţa mea să o fac, eu o voii face. (Aplause, 
ilaritate). | 
“Acum să vedem dacă d. Stoicescu a adus ceva 

noi în această discuţiune. . 
D. Stoicescu zice: «Puteţi să îndreptaţi legea. 

noastră păstrându'i însă sistemul.» Atunci întreb 
pe d. Stoicescu: De ce n'ați îndreptat'o d-voastre? 

„De ce, dacă sistemul era bun şi numai organi- 
saţiunca era rea, de ce aţi aşteptat să venim noi 
la putere ca- să o îndreptăm? Inţeleg să ne spu- 
neţi: Sistemul nostru este bun și nu primim pe 
al d-voastre ; dar nu înţeleg să ne spuneţi: Men- 
ţineţi clădirea noastră şi îndreptaţi-o numai. Noi 
nu primim să fim zidarii d-voastre; noi sun- 
tem mai ambițioşi, ne pretindem şi noi archi- 
tecţi. Aţi înălțat o construcţiune cu găuri, cu 
crăpături şi cu cusururi, pe cari nici d-voastre 
nu le tăgăduiţi, şi voiţi să ne scoboriţi pe noi 
la acest rol ca să astupărn crăpăturile d-voastre, 
să prefacem sobele din clădirea r&i făcută de 
d-voastre ? Ei bine, nu; noi voim alt-ceva, voim 
să clădim noi. Şi atunci discuţiunea se pune de 
la architect la architect... | 

O voce: D. Catargi se mulţumeşte ca zidar. 
„D. T. Ionescu, ministrul cultelor: D. Catargi a 

71S numai că, chiar dacă am voi să fim zidarii 
d-voastre, găurile sunt aşa de grozave, în cât 
cercând să facem reparaţiuni ar cădea zidăria în- 
treagă. (Aplause generale). | 

D-ior, „Sunt trei zile de când se discută această 
lege; "mi se pare că dacă discuţiunea a fost fru-
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moasă, şi în “adevăr că a fost frumoasă, diapa- 
sonul ei însă a fost prea sus, căci la urma: urmei 
nu putea fi vorba de teoria intervenţiunei Statului, 
cum nici nu se propunea de a transforma 0 in- 
stituţiune de iniţiativă privată întruna de Stat; 
ci doar o operaţiune de ordine, era doar cestia 
ca să ne fie vorba cum ne este portul, să spunem 
adevărul aşa cum este,iar nu adevărul poleit. 

Intr'adever, d-lor, d-voastre, liberalii, aţi făcut 
din creditul agricol o instituţiune de Stat; căci 
când Statul este acționarul, instituţiunea este in- 
stituţiune de Stat; când Statul numeşte pe direc- 
tori - şi. pe: funcţionari, este o instituţiure de Stat; 
când aceşti funcţionari aă dreptul de a dispune 

„cui să dea bani cu împrumutare, este, de sigur, 
o' instituţiune de Stat. D-voastre însă ce aţi fâcut 
pe urmă? Aţi făcut un iucru detestabil: aţi pus 
O mască institiţiunei d-voastre, şi, pe câtă vreme 
în realitate era: o instituţiune de Stat, pe fron- 
tispiciii ați pus o firmă neadeverată : înslituțiune 
privată. 

Faţă cu creaţiunea d-voastre, noi am făcut ceea 
ce -a făcut fiul Lucrejiei «Borgia, care cu verful 
săbiei lui a şters din firma palatului pe'B, ca să 
lase adevăratul nume de Orgia. (Aplause). 

Noi am înfipt la ușa creditelor agricole o firmă 
- nemincinoasă, -ca să se şiie ceea ce este înăuntru. 
Aceasta este operaţiunea noastră ; atât şi nimic 
mai mult. 

Ceea ce am făcut noi, d-lor, este o ilustrare 
a acestui mare adevăr: că nu ai dreptul de ate 
iscăli - Don cutare şi a'ţi pune pe carta de visită 
coroana cutare, când nu eşti nici Don şi nici nu 
ai dreptul la coroană. (Aplause prelungite). 
„De aceea, d-lor, din punct de vedere ” utilitar, 

toată discuţiunea este de giaba. Şi 'mie "mi place 
„să discut principiile, dar să le discut cu un alt
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partid ds cât cu acela care a votat o lege prin 
care Statul a cumpărat seminţe pentru ca să le dea la. particulari, lege care n'a fost combătută 
de nimeni din majoritatea de atunci, lege care a avut o lichidare care a costat cam mult pe Stat. Nu ştii! dacă d. Stolojan este de faţă, dar d-sa ne ar putea spune multe despre lichidarea acestei legi. 

Va să zică, d-le Stoicescu, între noi şi d-voastră, cel puţin, nu poate fi vorba să încălecăm pe doui smei paralei. Bine-voeşte dar să descălecăm amendoui, şi, în loc de a da discuţiunei noastre aerul unui strălucit tournoi, să luptăm ca simpli pedestrași, cari deja ai recunoscut că în practica lucrurilor nu sa putut creea 0 instituţiune ca aceasta fără intervenţiunea Statului (aplause), cari discută doar bucătăria legei și se năzuesc numai a găsi ce se poate îndrepta pe alocurea, pentru că, O repet, ştii că nu pot face alt-fel, V& mărturisesc, d-lor, că, dacă nu pot discuta principiul intervenţiunei cu d. Stoicescu, eii sunt fericit când aud glasuri ca ale d-lor Balş şi Fi- lipescu, cari, însufleţiţi de un ideal şi stăpâniţi de principii, vin şi pledează pentru iniţiativa privată. Și, cu toate acestea, caută să ştie :d-lor că până azi totul sa fâcut de Stat la noi. ŞI apoi, la urma urmei, ce vrea să zică in- tervenţiunea Statului ? Statul, mai "nainte de toate, intervine în tot timpul: când impedică pe altul de a'mi lua batista din buzunar, el intervine între abilitatea pungaşului și naivitatea mea; când pe- depseşte pe cel ce “mi-a tras O'bătae, intervine între forţa lui musculară și slăbiciunea mea, „Nu este vorba de intervenţie în sine, ci de intervenție în materie economică. 
Şi aci însă este o mare deosebire de făcut, In dou& feluri poate Statu! interveni în materie:
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economică, şi diferințele între un fel şi cel-Lalt 
sunt capitale. N | 

Aşa, Statul poate interveni în materie eco- 
nomică luând el în mâinile lui una din ramu- 
rile vieţei economice, una din: ramurile muncei 
naţionale. 

Aşa intervine Statul când ia din mâna iniţia- 
tivei private telegraful, drumurile de fier, navi- 
gaţiunea, tutunurile, sarea, chiar fabricarea ma- 
şinelor agricole, după cum este în Ungana, 
etc., etc. SR Ş 

În acest fel de intervenţie a Statului, care este 
criteriul, care este norma fixă până unde Statul 
poate interveni și. de unde intervenirea lui de- 
vine un abus? 

Criteriul, d-lor, nu este, nu poate fi o regulă 
fixă. ” | 

Din fericire pentru omenire, oamenii de Stat 
nu sunt scriitori de broşuri, nici autori de con- 
ferinţe politice; oamenii de Stat iau forțele so- 
ciale ce le găsesc la îndemână, şi, cumpenind 
complexul lor, trag o regulă care azi poate să 
fie un adevăr şi mâine să devină o minciună. 

“ In politică nu există probleme de filosofie, ci 
probleme de mecanică; politica, dacă seamănă cu 
ceva, seamănă mai rhult cu mecanica; ca densa, 
trebue să calculeze “cu precisiune: forţele sociale 
disponibile; să vadă de ce energie sunt capabile ; 

să caute unde sunt les contre-poids, şi din toate 
acestea să găsească formula ca să se poată mişca 
înainte. Şi, atunci, în această privinţă, criteriul e 

următorul: poate iniţiativa privată, cu folos şi 
fără pericol pentru Stat, să satisfacă o anume 
nevoe socială? Să o facă. Nu poate? Oia Statul 
şi o satisface dânsul. Dar mtsura? Mâsura va fi 

tot-Va-una variabilă după forţele sociale cari sunt 
în joc, după forțele de acţiune şi de resistenţă.
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Cine nemerește acest calcul e om de Stat, cine 
nu, se prăvăleşte, pentru că s'a suit acolo unde 
nu era locul iui. 

Mai e un al. douilea fel de intervenire a Sta- 
tului în viaţa economică, și aci lucrul devine 
foarte grav: e atunci când Statul nu ia asupra 
lui. o ramură a .vieţei economice, ci intervine el 
ca Suprem arbitru, și pentru un interes general 
pune anume norme în raporturile dintre .douj factori ai muncei naţionale. 

Poate Statul să intervină? In ce mesură ? 
Nici aici nu se poate arăta un singur Stat din lume, fie trecut, fie present, în care acest principiă să fi fost aplicat în mod absolut. Iată faimoasa cestie care agită Occidentul: ziua de 8 ore.. Dacă puneţi cestia aşa pentru ori-ce meseriaş, şi obli- gatorie, atunci e o aberaţiune, pentru că, chiar dacă cine-va ar primi principiul intervenţiei, nu e exact că toate categoriile de lucrători importă interesuiui general al Statului, nici că toate o- cupaţiile omeneşti. se pot limita; dar dacă veţi pune cestia altminterlea: nu poate Statul, în nică un cas, nici o-dată să intervină, să fixeze pentru un anume fel de lucrători, ca femeile şi copiii, un maximum de ore de lucru, sau alte regula- mentări ? 
Atunci de sigur. răspunsul se schimbă. | 
Legea noastră aparţine primului fel de inter- venţie a Statului, celui mai puţin discutat în principii. Şi atunci dacă e frumos să înălțăm nivelul discuţiunilor noastre, și din când în când să ne_aventurăm spre marile principii, din :punct de vedere practic însă, toată această cestie e o „cestie de dozare, de mesură, cestiune destul . de Srea şi densa; căci, dacă e uşor ca culegend Ş 15 Cărți să a: o idee asupra vre-unui principiă.. general, e foarte greă să mesori forțele de re-
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sistenţă ale ţărei, să calculezi ceea ce poți tu ca. 

Stat cu funcţionarii tăi, cu organismul tâii, cu 

năravurile tale, cu legenda şi tradiţiile tale, şi, 

după ce ai calculat întreagă această problemă, să 

vii să spui: acesta e resultatul, până aci se 

poate, mai mult nu. (Aplause). a 

Dacă calculăm. legea noastră din acest punct 

de vedere, vă întreb pe d-voastre: Nu avem 

pentru noi mărturisirea practicei? A d-voastre, 

a oposiiei? Ce aţi făcut d-voastre? Aţi recunoscut, 

votând l&gea creditelor agricole, că e nevoe de 

credite pentru țărani, căci alt-fel nu o făceaţi, câci 

nu cred că aţi făcut legea pentru reclamă şi popu- 

Jaritate. Vă stimez prea mult—pe ori-care partid 

din ţara aceasta— pentru ca 'să vă acuz de a- 

semenea lucru. S'a venit apoi cu legea vinzerei - 

bunurilor Statului; sa introdus un al douilea e- 

lement în privinţa creditului la ţărani, element 

absolut incompatibil cu o instituţiune privată: 

e avansul în bani, avansul de colonisare internă. 

care se soldează prin amortismente în timp de 

atâtea zecimi de ani. | 

Ve întreb: Dacă vre o-dată o instituţiune pri- 

vată „ar primi să împrumute pe zeci de ani 

banii sti la nişte simpli cultivatori de păment, 

cari nu pot da ca garanţie pământul lor, căci e 

inalienabil şi neurmăribil, cari nu pot da ca ga- 

ranţie de cât uneltele și vitele lor muritoare ŞI 

„peritoare, şi o iscălitură ce, în vreme de calami- 

tate, nu valorează absolut nimic? Va să zică, de 

la votarea legei vinztrei bunurilor Statului sa 

adăogat încă o verigă la creditul agricol, verigă 

ce nu e cu putinţă să o satisfacă nimeni de cât 

Statul, singurul care poate să împrumute în ase- 

menea condițiuni. Şi atunci vă întreb: Ce aţi făcut 

d-voastre? Să vă spun ei ce aţi făcut. Aţi făcut 

ceca ce de altminterlea aţi făcut în toate legile.
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După cum ziceam mai zilele trecute în pri: 
vinţa legei asupra punerei în retragere a profe- 
sorilor, aţi scris în lege art. 1, după care se pun 
în retragere profesorii după 25 ani; dar în art. 
2 aţi zis că nimeni nu se poate pune în retra- 
gere,— aşa condițiuni imposibile ați adăogat prin 
acel articol. . 

Tot asemenea cu proiectul de lege asupra cre- 
ditelor agricole, în care întâi se stabilea un cre- 
dit prin acţiuni, şi apoi venea ârticolul care spunea 
că de-o cam dată Statul va fi acţionarul. Aţi 
făcut ca pe timpul revoluţiunei francese, când 
Sa votat o lege prin care se desființa pedeapsa 
cu moarte, și imediat printr'un alt articol se spunea 
că legea nu se va pune în aplicare de cât după 
ce se va realisa pacea generală. Aceasta aţi făcut 
d-voastre; şi, pentru că aşa ați făcut, era datoria 
noastră, cari nu ne măgulim cu titluri falşe, cari 
avem curagiul opiniunilor noastre chiar cu risi- 
cul de a displace unor buni ŞI devotați prieteni 
ale căror critici nu ne îngrijesc şi nu ne displac, 
căci sunt critici de idei pe cari le putem discuta, 
era datoria noastră, zic, de a rupe masca legei 
d-voastre; căci, dacă e vorba ca Statul să dea 
parale, apoi atunci să scoatem din legea noastră 
un neadever mai mult, şi să nu vorbim de iniţia- 
tiva privată acolo unde ea nu există. 

Am făcut dar o operă de cinste legislativă, şi 
nimic mai mult. (Aplause).



PROGRAMUL PARTIDELOR 

La discuţia Adresei, care urmă şi la ş Martie, d. Take lo- 

nescu s'a folosit de împrejurare spre a explica intrarea d-sale 

în pârtidul conservator. Luă cuventul d. An. Stolojan, fost 

ministru in cabinetul lui L. Brătianu, r&spunse d. Al. Lahovari, - 

ministrul de externe, căruia îi răspunse, tot în numele parti- 

dului liberal, d. N. Crătunescu. - 

La 6 Martie luă cuvântul d. 1. Poenaru-Bordea, liberal, 

căruia îi r&spunse un membru al majorităţei, d. Boldur-Voi- 

nescu. După aceasta vorbi d. Em. M. Porumbaru, liberal, 

spre a susţine amendamentul următor depus de minoritate: 

«Sire, Ă . 

>Trebue să adăogăm că nu poate fi linişte, nici stabilitate 

»pe cât timp. ţara nu va fi pe deplin reintegrată în drepturile -ei 

»suveranc. De aceea credem a exprima o dorință generală a 

»naţiunei rugând pe Majestatea Voastră a face ca să putem 

»avea o represintaţiune naţională care să fic expresiunea 

»liberă şi adevărată a voinţei alegătorilor.e 

La acest discurs 'răspunse d. Take Ionescu. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstruc- 

țiunei publice : D-lor deputaţi, nu aşi fi luat cu- 

vântul în această discuţiune, dacă d. Porum- 

bare n'ar fi găsit de cuviinţă, în toată cuventarea 

sa, să facă dese şi nenumărate alusiuni la mine, 

şi mărturisesc că, dacă ar fi să mtsor persoana 

mea pe numărul alusiuniior ce Sai făcut la 

mine, ar trebui să'mi fac ilusiunea că a crescut 

mult. de la începerea acestei discuţiuni.
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D., Porumbaru a reluat neapărat aceeaşi temă 
ca şi colegii sti ca să ajungă la acel amenda- 
ment care în realitate coprinde un atac în con- 
tra” acestei majorităţi, şi în același timp face apel 
la Coroană ca să aducă o altă Cameră, în care 
d. Porumbaru să vorbească în numele majorită- 
ței şi noi în numele minorităţei, 

Aţi văzut că d-sa .a fost mai dibaciti de câr 
colegii sti din minoritate ; d. Porumbaru a cer- 
cat să dovedească că partidul liberal, astă-zi în 
oposiţie, are un program, că acel program este 
deosebit de programul guvernului actual şi că guvernul nu are program. 

Ca să dovedească d. Porumbaru aceasta, a' luato cam de departe. S'a dus tocmai la. 1866, și a cercat să ne schiţeze programul liberal nu pe ideile pe cară le-a susţinut atunci şi le-a făcut să triumfe partidul liberal, dar pe niște pretinse dorinţe şi târgueli cari sati petrecut în culisele de atunci. Ast-fel a căutat d-sa să ne arate că partidul liberal are programul stă încă de la 1866 şi ast-fel a putut d-sa să pună înaintea Camerei două idei cari făceau parte, zice d-sa, din acel program al partidului liberai: neînfiinţarea Senatului şi neimpărţirea alegătorilor. în colegii, adăogând d-sa că dacă a făcut atunci partidul liberal aceste două concesiuni a fost spre a ajunge la o împăcăciune cu partidul conservator, ca să poată pune la temelia pactului fundamental această stâncă de granit: unirea tutulor partidelor. 
După d-sa, dar, ceea-ce s'a făcut la 1866 sa făcut în contra voinţei partidului liberal ; cum am Zice, el “şi-a călcat pe inimă când a admis Senatul. şi colegiile electorale. 
Cu toate acestea, d. Porumbaru nu a ajuns la singura conclusiune logică; d-sa nu ne-a spus că pe drapelul liberalilor stă scris desfiinţarea Se-
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natului şi a colegiilor electorale, adică revenirea 

la ideile de ia 1$66 ale partidului liberal.. 

Mai mult de cât atât: d. Porumbaru a decla- 

rat că d-sa, ca oratorul cel mai distins — o zic 

fără a atinge pe nimeni — al oposiţiei liberale: 
din această Cameră, este în contra desființărei 

Senatului şi a colegiilor electorale. Cu alte cu- 

“vinte, avem în faţa noastră :un partid care a avut 

un ideal la 1866, un ideal ce "l-a sacrificat atunci 

şi pe care azi este silit să nu'l scoată din. buzu- 

nar de cât prin glasul unui domn deputat care 

personal este adversar al acelui ideal. (Ilaritate). 

Apoi dacă “aceasta se chiamă program, ideal 

politic şi organisare de partid, vE mărturisesc 

că nu mai pricep “înţelesul cuvintelor. 

Dar nu este numai atât: d. Porumbaru a uitat 

un lucru, a uitat că Constituţiunea de la 1866 

până acum S'a revisuit odată, sa revisuit la 1883, 

după idealul tot al partidului liberal, că atunci a 

fost o disenţiune între dout fracțiuni ale partidului 

liberal, cu ocasiunea cărei disenţiuni chiar s'a ivit 

ruptura între acele dout fracțiuni, una representată 

prin C. A. Rosetti şi alta prin |. Brătianu, şi că 

cu acea ocasiune partidul liberal, în majoritatea. 

lui, din care făcea parte şi d. Porumbaru, nu a 

susținut nici desființarea Senatului, nici.suprimarea 

colegiilor electorale, ci sa mulțumit cu ceva mai 

simplu de cât reforma electorală şi constituțională 

pe care o propune d-sa azi... 

D.C. Dobrescu- Argeş: Ca ori-ce liberal. (Ilaritate). 

D. T. Ionescu, ministrul cultelor şi înstrucțiunei 

publice : Aşa dar, d-lor, dacă nu avem a face cu 

programul partidului liberal nici de la 1866, nici 

de la 1883, nică de la 1892, şi dacă nu avem a face 

de cât cu o mică legendă istorică a unui: pariisan 

liberal; adversar însă acelei legende, atunci s€ întreb. 

dacă aceasta mai merită discuţiune, dacă..este
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admisibil ca adunarea să 'şi mai peardă timpul 
cu discuţiunea unui pretins fapt istoric în contra 
căruia a protestat, vreme de 26 ani, activitatea 
întreagă a partidului liberal. 

D. Porumbaru a simţit slăbiciunea acestor re- 
miniscenţe istorice şi de aceea a cercat să schiţeze 
și un program mai positiv, şi s'a oprit la cestiunea 
financiară şi la cestiunea agrară. Bine a facut d-sa 
că a luat aceste dou€ cestiuni în discuţiune. 

„«In cestiunea agrară avem alte idei de cât d-voa- 
stre», a zis d-sa. Ce noroc pentru d. Porumbaru că 
nu este aci. şi d. Palladi, căciar vedea d-lui cum - 
ar. ţipa acestaîn contra celor spuse de d-sa ! «ideea 
noastră, a zis d. Porumbaru, nu este de a da 
moșiile Statului numai la ţărani și a avea ast-fel 
numai proprietatea mică şi cea mare; părerea 
noastră este că între aceste clase trebue să fie şi clasa intermediară care să serve de tampon 
între cele dou& clase cari ai să se mişte, căci "unde este viață este şi mişcare». Apoi dacă aceasta este ideea partidului liberal, să "mi dați voie să vă spun că partidul liberal a avut un ciudat sistem de a pune în aplicaţiune idealul stii, căci spre a ajunge la resultat a pus în vînzare nu loturi mijlocii, ci moşii în corpuri întregi, de câte două ŞI trei mii de ectare. 

Iar ideea de a creea, pe lângă loturile de 5 ectare, "şi loturi de câte 25 ectare, această idee n'a avut aprobarea partidului liberal, şi m& prind că şi azi Tepresentanţii minorităţei nu ar vota să se facă şi loturi de câte 25 ectare. | Această idee a transformato în lege partidul conservator ! | | Trec la un alt punct, la cestiunca financiară. Nu de azi mă găsesc în' luptă cu d. Porumbaru asupra acestei cestiuni; sunt şease ani de când am discutat o zi întreagă tot aci cestiunea fi-
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nanciară a ţerei; d. Porumbaru a susţinut atuncă, 

şi probabil susţine şi azi, „agiul, şi ei. am susţinut 

şi susţiu că agiul a fost un r&u. Vom relua la 

budgete aceeaşi discuţiune, de şi nam nici o nă- 

dejde să'l conving pe d-sa. " 

Aşi întreba însă pe d. Porumbaru: Partidui 

liberal mai susţine etalonul de argint? 

Partidul liberal a înscris ori nu pe drapelul sti 

reîntoarcerea la sistemul financiar şi monetar de 

inainte de reforma făcută de Camera trecută ? 

Am voi să ştim şi noi şi ţara acest lucru, 

pentru că bănuesc că va dispare şi aceasta de pe 

drapelul partidului liberal. Şi dacă va dispare şi 

acest punct de pe drapelul partidului liberal, a- 

tunci mi se pare că programul partidului liberal 

române cam ușor de bagasii. 

Ah! Uitam bonurile de tesaur. Este adevărat. 

„că d-voastre n'aţi prea scos bonuri de tesaur ; dar 

şiiţi de ce? Pentru că bombardaţi renta, ne- 

emisă încă la banca naţională, şi ast-fel umflați 

circulaţia financiară de ajunsese agiul la 22 la 

sută. lată pentru ce nu erai bonuri de. tesaur. 

Nu plătea Statul 4 la sută la bonuri, dar plăteam 

noi toţi 22 la suta, ori de câte ori luam un 

bilet de bancă în buzunar. 

“D. Porumbaru mai zice: «D-voastre nu aveţi 

program.» Pentru ce? «Pentru că naţi spus în 

detalii cari sunt ideile d-voastre.> 

D-lor deputaţi, fac apel la memoria d-voastre, 

vă aduceţi aminte că acum patru ani guvernul 

d-iui "Theodor Rosetti, ca să spună toate deta- 

iurile programului sei, a publicat în Monilorul 

Oficial chiar textul acelor proiecte de legi ce a- 

vea de gând să le pună în aplicare. Ei bine, Zia- 

rul Voința Naţională ştiţi ce spunea? Aceasta 

nu este un program, ci o serie de proiecte de
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legi cari în totalitatea lor nu constitue un pro- 
gram politic. | î 

Programul este enunţarea unor principii ge- 
nerale, și aceste legi sunt cestii de detaliu. 

Atunci, în 1888, când guvernul a publicat 
programul stă, sa zis de partidul liberal că s'a 
publicat prea mult, şi astăzi, în 1692, când am 
publicat programul nostru, ziceţi că am publicat 
prea puţin, aşa în cât omul nu ştie cum să vă intre E în. vole. Ma | 

Vreţi însă să ştiţi dacă avem un program, dacă suntem de acord asupra legilor principale, d-voastre cari mărturisiţi că suntem oameni cari ținem aşa de mult la ideile noastre în cât, chiar cu ri- sicul de'a pierde puterea şi de a o părăsi pentru un timp îndelungat, suntem în stare să ne cer- tăm pentru idei, — lucru care există în toate partidele, — cum puteţi crede că s'a constituit acest minister conservator fără ca să fim căzuţi 

. 

cu toţii de acotd asupra ideilor noastre ? Una -din două: sai credeţi că suntem oameni cari ţinem la idei şi că, prin urmare, nu ne. pu- team aduna dacă nu cădeam de acord cu toții asupra unor idei, sau credeţi. că. suntem Oameni numai de pofte, şi atunci de ce credeţi că ne vom certa pentru idei numai ca să Veniți d-voastre mai repede? Sa 
Onor. d. Porumbaru “i-a amintit că atunci când eram simplu deputat am comparat -situa- unea . constituțională din România cu aceea din : Spania şi am. zis că idealul meu ar fi ca noi să fim în aceeaşi stare în care se află Spania. Se înşeală d-sa. Ei am spus următorul lucru : că în: ceea-ce. priveşte acţiunea şi prerogativele Coroanei, ori-care ar fi litera Constituţiunei, apli- carea nu e cu putință să fie aceeași în toate țările. După cum practica și apucăturile partidelor politice
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diferă de la ţară la ţară, tot aşa şi prerogativele 

Coroanei diferă de la ţară la ţară. 

D. Porumbaru este dificil. D-sa nu se mulţu- 

meşte nici cu o asemănare cu Italia. D-sa vrea 

să sară drept la idealul nostru, la Belgia, uitând 

însă d-sa că aci nu este vorba de a forma idealuri, 

căci un.ideal îl avem cu toţii, ci cestiunea este 

de a cunoaşte realitatea. ii 
„ Ceca-ce dovedeşte că nu m'am înşelat în a- 

ceastă .privinţă este că d-sa a venit cu amenda- 

mentul s&ii prin care propunea ca Coroana să 

facă nu ce face în Spania, unde la vreme demite 

guvernele devenite imposibile, ci să demită un 

guvern care are majoritate în Corpurile legiui- 

toare, Corpuri alese abia de câte-va zile, şi să 

facă un noii apel la ţară ca să vină d-lor la 

putere. Cu alte cuvinte, d-sa voeşte că acest par- 

tid care a eşit victorios în alegeri, care are o 

majoritate mare, care n'a făcut nimic ce săi se 

poată imputa, să] demisioneze Coroana pentru 

că aşa le place d-lor, şi aceasta este constituţio- 

nalism belgian în oposiţie cu constituţionalismul 

mei spaniol! (Aplause). | 

In sfârşit, pentru ca după cestiunile mari să 

ne ocupăm şi de cele mici, voit răspunde câte- 

va cuvinte la întrebarea d-sale. 

D-sa mia întrebat dacă me aflu aci membru 

al partidului. conservator sai nu, Trebue să ştie 

d-sa că dacă am intrat în acest guvern este pen- 

tru că am intrat în partidul conservator. (Aplause). 

Dacă d-sa voeşte să ştie pentru ce am făcut 

aceasta, răspunsul meii este foarte lesne. D-sa 

ştie foarte bine că sunt 6 ani şi mai bine de 

când am eşit din partidul din care d-sa face 

parte. Ducă crede că atâţia ani nu sunt un stagii 

suficient pentru un-om ca să se gândească şi să 

ia o hotărire, d-sa se înşeală, cu atât mai :mult
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că altora le-a trebuit un stagii mult mai scurt. 
de cât al mei. 
Dacă am. facut acest pas, d-lor, este că m'am 

aflat şi ei d'inaintea celor două câi pe cari le 
poate alege omul politic: calea negaţiunei şi dru- 
mul muncei. , | 

De sigur, cea mai airăg&toare, cea mai stră- 
lucitoare cale pentru un om politic, mai ales 
dacă are şi darul vorbirei, nu poate să fie de 
cât calea negaţiunei. Vecinic în oposiţiune, veci- 
NIC a ataca, nici odată atacabil, ca tot omul care 
n'a fâcut nimic, tot-d'a-una îmbătat de aprobarea 
mulțimei şi tot-d'a-una ușor de ori-ce r&spun- 
dere, cine ia calea negaţiunei, dacă nu gustă din 
plăcerile activităţei rodnice, nu se adapă însă nici 
din amărăciunile nedespărţite de viaţa omului care munceşte. (Aplause). a 

Aceasta poate să fie o cale care să satisfacă pe mulți vanitoşi, pe mulți umflaţi de ei înşişi, cari . nu au alt ideal de cât aplausele ŞI altă dorinţă de cât satisfacţiunea mică de a dovedi că alţii ai greşit, iar nu pe omul care, pe drept sau pe nedrept—urma 0 va alege,—crede că în mintea și în inima lui este ceva care ar putea fi folositor țerei. Cel care crede ast-fel e dator să pună munca sa la serviciul ţărei ; mai -ales în vremea lui de tinereţe e dator să 0 dea toată pentru binele ob- ştesc. Acela e dator—şi experienţa a dovedito — să lase acea viață de franc-tireur politic, în care se râsboeşte singur cu dreptul de a ataca pe toată lumea și cu durerea de a nu face de cât discursuri frumoase și vorbe umflate; e dator să se înregimenteze, să intre intr'o grupare de oa- meni, pentru că singur nimeni nu poate nimic. Câţi am încercato, CÂŢI n'am avut această nebunie + Eă, care am plecat din partidul liberal acum 6 ani, trebuia să aleg: să intru aci, sai să m&



întorc acolo. Şi am avut ocasia, d-lor, o ştiţi bine, 
să reintru la d-voastre, şi să reintru nu ca oala 
rătăcită, ci să intru triumfător; pentru că, cutez 
s'o spun, dintre toţi liberalii cari ai plecat nu e 
nici unul care, în afară din partid, să ve fi făcut 
mai multe servicii de cât mine. Aţi primit cu 
aplause pe acei cari au -vrut să ve dea în jude- 
cată, de sigur m'aţi fi reprimit şi pe mine, care, cu 
trupul mei, vam apărat aici. | 

Dacă "mi-ai trebuit ani mulţi să m& gândesc 
și să m& conving cănu pot să me reintorc, nu'mi 
rămânea de cât să fac sacrificiul amorului mei 
propriă, să schimb titulatura cu care intrasem în 
viaţa politică, şi să intru în acest partid unde, 
toţi o ştim, n'am căutat onorurile. Căci, dacă în 
şederea pe această bancă nu vedeţi sarcina, ci ve 
isbeşte numai onoarea, aflaţi că ea a venit 
fâră să o caut, și fiţi siguri că, dacă n'am făcut 
nimic ca so capăt, voii cerca să fac mult ca să 
fiii demn de densa. (Aplause prelungite). 

DISTURSURI POLITICE,



DOTAŢIA PRINȚULUI FERDINAND 
  

ŞEDINŢA CAMEREI DE LA 24 NOEMBRIE 1892 
  

Cu ocasia. discursului legei asupra dotaţiunei A. S.R. 
Principele Ferdinand, unii din oratorii oposiţiei liberale făcură 
Oare-cari interpretări asupra ințelesului cum ati fost acordate 
domeniile Coroanei Casei noastre Regale. Pentru a combate 
aceste opiniuni greșite ale d-lor C..C. Dobrescu şi An. Sto: 
lojan interveni şi d. Take Ionescu în discuţiune, rostind ur- 
metorul discurs: 

D-lor deputaţi, dacă nu vorbea d. Stolojan, ex- 
primând de la tribună și părerea ramurei ante a 
partidului liberal-naţional, nu luam cuventul, şi 
nu'l luam pentru că atât d. Dobrescu-Prahova, 
cât şi d. Sturdza nu cred că ai adus în desba- 
tere argumente la cari nu s'a r&spuns deja. Un 
singur punct ar ajunge de notat din discursul 

d-lui Dobrescu, pentru a ne dispensa de a nota 

restul. D-sa a zis că, din-domeniul Coroanei, nu 

se dă Regelui de cât usufructul, iar restul îl 

păstrează ţara. 
Apoi, d-lor, ori a da usutructul în perpetuil. 

care trăeşte mai mult de cât viaţa aceluia care 

se bucură de densul, ori a da fondul, este unul 

şi același lucru. 
- Observaţiunile prietenești ale d-lui Sturdza, 

pe cari ştie sâ le pună cu desâverşire pe un alt
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nivel de cât acela al d-lui Dobrescu, credcănu 
era nevoe să fie aduse în Parlament, pentru ca 
ele 'să'şi găsească ecoul. 

D.. Sturdza a zis că ţara întreagă s'ar felicita 
când Alteța Sa Regală ar destina produsul acestei 
dotaţiuni pentru instituţiuni de bine-faceri. La 
această dorință a d-lui Sturdza găsim răspunsul 
în discursul d-lui Stolojan, care a zis, cu drept 
cuvânt, că este cu neputinţă ca Alteța Sa Regală 
să ducă viaţă cu 300.000 lei pe an, pentru că 
multe şi mari sunt obligaţiunile sale. 

Este dar evident, şi d. Sturdza o ştie, că dacă 
nu tot, dar cel puţin mare parte din această do- 
tațiune, de fapt, se va duce în bine-faceri. 

Cât pentru discursul d-lui Stolojan, lucrul se 
schimbă ; ei, d-lor, nu voii să aduc amărăciune 
în acest concert de dulceaţă la care ne-a poftit 
d-sa; şi aşi fi primit cu căldură unanimitatea 
pe care ne-o aducea d-sa în dar, dacă ar fi fost 
în 'stare să ne-o dea întreagă. Această unanimi- 
tate însă a tost redusă. D. Stolojan a fost silit 
nu numai să vorbească în numele unei părţi 
numai din partidul liberal-naţional, dar lucrurile 
staă 'ast-fel în partidul s&ă, în cât această parte 
nu se poate deosebi nici pe nuanţe, nici pe colegii 
şi nici chiar pe locul de proveninţă al oratorilor... 
(latreruperi). 
"D. A. Stolojan: Eu am fost însărcinat de co- 
mitetul executiv să vorbesc. 

D. Take Ionescu, ministrul instrucțiunei publice: 
Eu felicit comitetul executiv că a voit să se ex- 
plice prin cuvintele d-lui Stolojan; dar aceasta 
nu a putut împedeca şi pe alți membri ai par- 
tidului liberal-naţional să vorbească şi să voteze 
în alt sens. 

Este aci, fâră nici o îndouială, dovada netă-
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găduită a ineficienjei comitetului executiv al par- 
tidului liberal-naţional. 

"Neapărat, nu ne importă pe noi îneficiența comi- 
tetului executiv al partidului liberal, dar, consta- 
tând această îneficiență, avem dreptul să punem 
un preţ mai mic, atât pe această unanimitate pe 
care are aeru: să ne-o aducă d. Stolojan, cât şi 
pe sacrificarea mandatului d-sale de deputat când 
ne spune că se va duce în sînul alegătorilor să 
le spună motivele pentru cari a votat această 
donaţiune; şi că dacă alegătorii '] vor aproba, 
bine; iar dacă nu, d-sa va renunţa mai bine la 
mandatul săi de deputat, de cât să nu întărească 
cu bila d-sale Dinastia. 

Eu am naivitatea de a crede că nu se va în- 
tâmpla nici unul din aceste potoape şi că va r&- 
mâne da surda şi apelul făcut de un coleg la 
altul ca să se ducă înaintea cutărei întruniri com- 
pusă din 300-400 alegători, pentru ca să se ex- 
plice cum 'şi-aă îndeplinit fie-care mandatul. Acest 
lucru, d-lor, e cu desăvârşire eronat; deputatul 
nu are să dea socoteală de modul îndeplinirei 
mandatului s&ă de cât conştiinţei sale, iar nici 
de cum unei Adunări, fie chiar a alegetorilor 
săi. (Aplause). | 

Ei, în această privinţă, îmi permit să apăr pe 
d. Stolojan, pentru că este aci un sistem pe care] 
văd că se introduce încetul cu încetul ŞI care 
atinge propria demnitate a deputatului. Ce sunt 
aceste ameninţări de a m& duce la o întrunire 
publică ca să'mi daii socoteală de mandatul meă? 
Nam să dai socoteală nimEnui de cât conştiinţei 
mele şi alegătorilor când va fi vorba de realegere. 

Votul mei, ca deputat, nu'l dai de cât după 
propria mea convingere şi nu cred să fie nici 
un Om serios care să primească mandatul de 
deputat sub condiţiunea de a şi scobori propria 

1



sa demnitate până la acest grad de umilinţă. 
(Aplause). 

Aşa find, cred că lucrurile se exagrrează, că: 
nu este pentru d. Stolojan mi un pericol, şi că 
nu vom perde ocasiunea plăcută de a mai discuta 
şi altă dată cu d-sa în această incintă. 

Să'mi permiteți acum, d-lor, a observa că dacă 
d. Stolojan a voit să 'aducă sprijinul unei părţi 
ortodoxe din partidul liberal, pentru dotaţiunea 
Principelui Ferdinand, d-sa nu a scăpat însă o-a- 
siunea de a lovi în noi, ce e dreptul puţiu cam 
discret, şi de a lăuda pe ai d-sale întrun mod 
maj indiscret. 

Aşa, de exemplu, nu ştiii ce a căutat în această 
discuţiune amintirea unui d. colonel, care avea 
vremelnicesc cariera de advocat, şi care sa dus 
totuşi pe câmpul de resbel. 

Da, în vremea resbelului, d. Candiano era ad- 
vocat pentru puţin timp; căci înainte fusese mi- 
litar, şi în urmă tot militar Sa făcut; dar ai 
fost şi alți advocaţi, aceia profesionişti, cari s'au 
dus în resbel și 'şi-au expus viaţa lor la Plevna. 
Aşa a fost d. loan Lahovari, şi mulţi alții. 

Dacă, prin urmare, este adevărat că ia Plevna 
S'a amestecat sângele tutulor partidelor şi tutu- 
lor profesiunilor, atunci cred că nu era bine ca 
piedestalul dotaţiunei Principelui Ferdinand, care 
este al tutulor românilor, să se stropească numai 
cu sângele care ar fi țişnit dintr'un singur partid. 

[). Stolojan, care ne cam trădează ceea ce se 
petrece în interiorul sufletesc al partidului sti, 
ne a mai spus că domeriul Coroanei s'a făcut 
pentru că nu se putea spori alt-fel lista civilă; 
dar că, în gândul partidului liberal, ar fi ca, în 
momentul când M. S. Regele nu va mai fi pe 
Tron, domeniul Coroanei să se întoarcă înapoi. 
Aceasta este ciudat. Ei nu am văzut lucrul
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acesta până acum, nici în legea domeniului Co- 
roanei, nici în expunerea de motive, nici în dis- 
cuţiunile urmate atunci. 

Este âdeverat că d. Dobriscu-Prahova ne a citit 
un discurs al d-lui |. C. Brătianu, în care se 
Zicea că poate peste 700 de ani, când nu vor 
mai fi moşii de ale Statului pentru a se vinde 
la ţ&rani, patriotismul regilor va face ca moşiile 
domeniului Coroanei să se vîndă la ţărani... (In- 
treruperi). 

A Ştiu că, după programul d-voastre. sunt în 
eroare, fiind-că acolo nu este vorba de sute de 
ani, ci este cestiune de2—3 luni pentru ca toate 
moşiile Statului să fie complet vindute la ţerani. | 

Intr'adever, d-voastre ziceţi că veţi da câte 5 
hectare la toţi rominii cari nu au câte ș hectare, 
ceea ce ar însemna să se dea absolut la toţi, 
căci nici unul n'a primit câte cinci hectare, afară 
de cei cari, la 1864, erai cu 4 boi. Apoi cu 
socoteala asta se duce tot pămntul României 
peste două luni, şi nu peste o sută de ani. D.[. 
C. Brătianu, însă, nu vedea lucrurile aşa; el zicea 
că tocmai peste o sută de ani nu vor mai fi 
moşii. (Întreruperi). Eă nu cred că d. [. C. Bră- 
tianu avea dou€ gânduri, unul pe care] spunea şi 
altul pe care'l ascundea; eu am bună idee de 
memoria d-lui Î. C. Brătianu. D-sa, d-lor, spunea 
alt ceva: spunea că poate veri o-dată, când nu 
vor mai fi pămenturi, Regele ţărei, inspirat de 
un înalt patriotism, va da la ţărani pământ. Dar 
ce ai toate acestea aface cu cele spuse de d. 
Stolojan? D-sa scoboară cestiunea cam jos; d-sa 
ne spune că nu se putea mări lista civilă, şi că 
de aceea s'a înființat domeniul Coroanei, şi numai 
pe cât timp va fi Regele Carol pe Tronul țărei, 

Ei, acesta este. oare punctul de credință al 
partidului liberal? O parte a minorităţei, prin. d. 
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Dobrescu-Prahova, s'a exprimat contra dotaţiunei 

Principelui Ferdinand, pentru ca să fie în con- 

formitate cu tradiţiunile partidului vechii; -o altă 

parte, mai ortodoxă, represintată prin d. Stolojan, 

tot ca să fie în legătură cu tradiţiunile partidului 

liberal, ne spune că domeniul Coroanei s'a dat 

vremelnic, şi numai ca să se poată deturna un 

articol din Constituţiune! 
Eu aşi zice, în interesul liberalilor, că ar fi mai 

bine să lăsăm lucrurile acestea în tăcere, să nu mai 

luăm pe nimeni la socoteală în această privinţă. 

Eu sunt la largul mei, şi d-voastre sunteţi la 

strimtul d-voastre, când spuneţi că aţi avea gândul 

ca să transformați domeniul Coroanei în ceva vre- 

melnic, când spuneţi că totul a fost o simplă 

meşteşugire parlamentară ca să ocoliţi Constituţia. 

Adeverul nu este aşa. Acesta nu este gândul 

d-voastre. Dacă aţi spus'o, au fost alte nevoi 

cari vai adus, aci. Fiind-că, după multe discu- 

țiuni şi tocmeli între d-voastre, nu aţi putut ajunge 

de cât la resultatul ca fie-care să vorbească şi să 

voteze cum îl tae capul, d. Stolojan, care ne a 

zis că este gata mai bine să'şi sacrifice mandatul 

de deputat de cât ideile, dar care, în realitate, nu 

prea vrea să “şi piardă mandatul, căci aceasta 

este imposibil, ci trecerea sa, a fost silit să scoată 

la iveală această combinaţiune a domeniului Co- 

roanei elastic şi temporar. In fond, d-lor, d. Stolojan 

şi ortodoxia S'aii speriat prea de timpurii. Domniile 

lor fie siguri, chiar fără invenţia domeniulu: Coro- 

nci intermitent, tot vor reuşi a'şi scăpa situaţia + 

D lor deputaţi, ne a mai spus d. Stolojan şi 

alte lucruri foarte ciudate ; ne a spus că, dacă n'ar 

fi avut respect de instituțiunile ţ&rei şi de pre- 

stigiul ei, d-lor sar fi ispitit de exemplul con- 

servatorilor, şi, văzând că la putere se ajunge 

atacând Coroana, sar fi opus la dotaţiunea
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Principelui Ferdinand. Serios spune d. Stolojan 
aceasta ? Serios crede d. Stolojan că, dacă ar fi 
adevărat că la putere se ajunge atacând Dinastia, 
partidul liberal ar avea să înveţe lucrul acesta de 
la conservatori? 

D. Stolojan, care pretinde că cunoaşte istoria 
şi chiar istoria Engliterei, căci ne-a spus —nu 
ştii de unde—că în Anglia Principesele nu s'ar 
dota de cât când se mărită cu Englezi, d-sa ar 
fi putut să cerceteze cu deamtnuntul istoria 
noastră şi ar fi vezut că dacă faţă cu Tronul 
veri-un partid a ţinut limbagiul: iubește-mă, că 
te tată, acela de sigur nu a fost partidul conservator. 

Nu voii, d-lor, să revin asupra unei istorii așa 
de bine făcută de d. AJ. Lahovari, nu voiă să 
fiii nici chiar prea drept faţă cu adversarii noştri. 
ŞI nu voii nici să trag prea multe lecţii din această 
extraordinară și faimoasă invenţie de azi a in- 
stituțiunei unui domenii al Coroanei vremelnic 
ŞI trecător. 

Nu. voii, de asemenea, d-lor deputaţi, să hă 
prea crud punend în evidenţă situaţia unui par- 
ud a cârui primă manifestare, după ce a căpătat 
şi un şef și un program, este de a ne da spec- 
tacolul de azi. 

Primesc voios ceea ce d-lor ne. aduc azi. De 
şi emanând de la un crâmpeii numai din partid, 
de și venită la ceasul cel din urmă şi după multe 
şi varii nedomiriri, de şi în contrazicere cu votul 
asupra urgenţei, de şi agrementat cu comentarii 
istorice greşite şi cu critice în contră-ne neju- 
stificate, de şi amestecat cu o făgăduială 1IMpo- 
Sibilă şi nesibuită de a reveni asupra domeniului 
Coroanei, ei mă simt vesel de declaraţia d-lui 
Stolojan. | 

Şi de aceea, gonind de astă dată din inimile 
noastre ori-ce resentimente de partid, cred că nu 
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putem încorona mai bine votul de astăzi, acest 
vot care, credeţi-mă, este un mare act naţional, 
de cât urând partidului liberal să se îndrumeze cât 
mai mult pe calea care “i sa indicat astăzi, să 
pună, adică, cât mai des consideraţiunile de par- 
tid mai prejos de acel mare interes general care 
se chiamă continuitatea istorică în cestiunile cari 
interesează mersul naţiunei înainte. (Aplause).



CĂSĂTORIA PRINTULUI FERDINAND 
  

După dotaţia A. S. R. Principelui de Coroană a! României, 
tot în scopul consolidărei Dinastiei, țara avu ocasiunea să 
serbeze fericitul eveniment al căsătoriei A. S. R. cu Princi- 
pesa Maria de Coburg. Cu această ocasiune se săvârşiră unele 
acte solemne din cari oposiţia, prin organul d-lui N. Fleva, 
caută să facă unele acusări guvernului conservator; ca să 
combată aceste acusări și mai ales ca să înfiereze sistemul 
liberal d'a lovi în Coroană, ori de câte ori partidul nu este 
la putere, se ridică cu energie d. Take Ionescu și rosti ur- 
metorul discurs în şedinţa Camerei de la 23 Febr. 1893: 

D. Lake Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiu- 
nei publice: D-lor deputaţi, nu am luat cuventul 
ca să respund la lungui, la prea lungul discurs 
al d-lui Fleva; aceasta va fi treaba d-lui Ale- 
xandru Lahovari, mâine, şi sunt sigur că o va 
face ast-fel în cât d. Fleva să nu regrete că a aşteptat 
până mâine; dar nu era cu putinţă să se închidă 
această şedinţă, fără ca tendinţele d-lui Fleva să nu 
fie puse în lumină înaintea d-voastre şi a ţerei. 

Ori-cine înţelege că n'a fost interpelarea  fă- 
cută numai ca să ne vorbească de modul cum 
Sai aşezat la masă la Sigmaringen invitaţii, şi cum S'a păzit eticheta tradiţională; ori-cine în- 
țelege că nu a putut să vorbească înaintea Ca- merei, nici ca să facă un pomelnic al tutulor 
proiectelor noastre de lege, proiecte parte votate,
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parte încă în discuţiunea d-voastre, altele neeşite 
încă din deliberările noastre. Nu; toată această 
înscenare nemăestrită a fost făcută cu scopul ca 
să reînouiască și să dea drept de cetate în Par- 
lamentul ţărei unei vechi practice: liberale, aceea 
de a ameninţa pe Capul Statului ori de câte ori 
vede că este un guvern puternic la cârma Sta- 
tului. (Aplause). | 

- Şi, pentru ca tradiţiunea să fie întreagă, d. 
Fleva nu a uitat să. facă apel şi la armată; d. 
Fleva, în discursul sti, a spus un cuvânt care, 
dacă ar. avea veri-o greutate politică, ar fl chiar 
o faptă rea. D-sa a spus că, atunci când sar 
produce o mişcare, puterea armată, în loc: să 
facă să se respecte ordinea şi legalitatea în ţară, 
şi-ar depune armele şi ar trece în câmpul tur- 
burătorilor. (Aplause). 

D. N. Fleva: Nu am zis aşa. 
D. Take lonescu, ministrul cultelor şi înstruc- 

țiunei publice: Aşa ai: spus; ai voit să reînoeşti 
tradițiunea pe care vremea a toate știrbitoare 
aproape o uitase, tradiţiunea peste care se zidise 
monăstirea de la Westminster, după cum numeşte 

jurnalul autorisat al d-voastre castelul Peleş; tra- 
diţiunea pe care aţi cercat acum câţi-va ani să 
o repudiaţi, pretinzând că resbelul a schimbat 
lucrurile şi că răspunderile trebue să dateze nu- 
mai de la resbel încoace, ca să puteți spăla 
ast-fel o pagină politică odioasă. 

Acum din noi, crezând că nu ajung destul 
de repede la putere, d-lor reînoesc această tra- 
diţiune, din noi fac apel la armată. Sper că 
aceste cuvinte nu vor eşi din zidurile înguste 
ale acestei Camere, știi că vei remâne fără ecoi 
când faci apel la armată în contra autorităţei 
Statului. (Aplause). 

Şi, pentru ca reînviarea apucăturilor să, fie Şi
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mai desăvârşită, mărturisiți că, atunci când ați 
voi să întreprindeţi o campanie, nu aţi refusa 
nici un concurs, ori-cât de pătat ar fi, că nu 
veţi cere celor ce vor intra în cohorta d-voastre 
nici un certificat, căci nu de geaba ne-aţi spus 
că, atunci când va fi să faceţi alegere între hoți 
şi despoţi, d-voastre veţi preferi pe pungaşi. (A- 
plause). Atât de grozavă este setea de resturnare, 
în cât se pune mai presus un om care fură de 
cât un or care se atinge de ibertăţile publice! 

Las faimoasa cestiune a descentralisărei per- 
fecte sau celei mai perfecte, o ceartă de vorbe 
aşa de îngustă, în cât vă mărturisesc că mi se 
părea că me aflu în secolul al XIII-lea, în vre- 
mea scolasticei, auzind v critică atât de nepri- 
cepută şi de rău exprimată! 

Şi dacă aceasta a fost scopul lungei interpe- 
lâri, să vedem acum pe ce aţi basat'o. Nu mă 
ocup de ceea ce sa petrecut la Sigmaringen, 
d. Lahovari vE va explica; să vedem numai ce 
a fost la Bucureşti cu ocasia acestor serbări, 
căci aţi voit, nu ştii pentru ce, să legaţi afir- 
marea că tindem să sdrobim libertăţile publice 
cu căsătoria Principelui Ferdinand. 

Zicea, şi o repet, că nu ştiii pentru ce, căci 
nu ași vrea să fac prea multă onoare sgomo- 
telor puse în circulațiune, micilor şoapte asver- 
lite de ai d-voastre că, după săverşirea căsătoriei, 
guvernul conservator se va duce. De decep- 
țiunea acestor şoapte, cari se colportaă de poli- 
tictanii de a doua mână pentru a îmbărbăta pe 
cei pe cari d. Fleva nu'i respinge şi cari găseau 
că stadiul răbdărei a trecut, "mi-am adus aminte 
auzindu-vE. Numai așa îmi pot explica ce legă- 
turi aţi găsit intre descentralisare şi atitudinea 
guvernului conservator la căsătoria Principelui 
Ferdinand! |
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Dar, în sfârșit, ce aţi spus? Aţi început cu 

lucruri mici: că trei miniştrii ati făcut pe şam- 

belanii. Şi aceasta pentru ce? Pentru că s'aii 

ocupat cu întocmirea programei serbătorilor. 
Dar oare programul serbărilor încoronărei nu 

a fost făcut tot de miniştri? 
Aţi venit la documentul iscălit la Mitropolie 

şi aţi găsit că stilul este arhaic. Ei bine, am să 

vă citesc un stil arhaic-biblic liberal care vE va 
satisface ! 

Ne criticați pentru că am pus în gura Ma- 

" jestăței Sale: Ţara mea, Regatul meu, Capitala 

mea, consiliul mei de miniştri, preşedinţii Cor- 
purilor mele legiuitoare. 

D. Fleva, cu priceperea d-sale, a înţeles că 

aceasta va să zică, literal, că, după noi, țara este 

a Regelui, proprietatea lui, şi ar putea, prin ur- 

mare, să o dăruiască; că Capitala este a Regelui 

şi ar. putea să'i dea foc, şi că Camerile sunt ale 

Regelui, adică alese de Majestatea Sa, iar nu de 

suveranitatea naţională. (Aplause, ilaritate). 
După d. Fleva acesta este gândul nostru intim, 

şi nu numai că este gândul nostru, dar, ca să 

nu remână secret şi să'l priceapă toată lumea, 

noi, gogomanii, "l-am pus şi în document. (A- 

plause, ilaritate). Ei, d-le Fleva, a mai fost în 

această ţară un om care a ostenit toate Camerile 

şi toate guvernele, a fost d. N. lonescu; dar d. 

N. Ionescu, fiind profesor de istorie, nu putea 
să cadă în greşelile d-voastre. D-sa, de exemplu, 

cunoştea care este stilul parlamentar, şi zicea: 

Oposițiunea fidelă a Majestăjei Sale. Şi nu şi-a 

închipuit nimeni că d. N. lonescu a cugetat că 

Regele e stăpânul oposiţiunei, căreia nu are de 

cât săi comande linia ei de purtare. (Aplause, 
ilaritate)). . 

Nu; d. N. Ionescu ştia aceste lucruri elemen-
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tare, ştia care este stilul figurat consacrat de 
usanţe, ştia că Monarchul în Statul monarchic 
are două căderi: atribuţii de drept şi atribuţii 
de representare. Ca factor în organismul Statului, 
are drepturile ce "i conferă Constituţia, mai largi, 
sau mai restrânse, după ţeri şi vremuri; iar ca 
represintant al naţiunei, el represintă ţara întreagă 
în tot ce priveşte represintaţiunea ei în afară, 
în toate cestiunile de aparat constituțional. In 
acest sens, d-lur, şi ţara, şi poporul, şi miniştrii, 
şi Corpurile legiuitoare sunt ale Regelui, pentru 
că sunt ale țărei şi pentru că Regele, ca aparat 
constituţional, represintă națiunea întreagă. 

Puteţi să luaţi cartea lui Bageliot, ca să în- 
vEţaţi lucrurile acestea; este mică, veri-o 200 
pagini, într'o seară puteţi să o citiţi. 

Dar acum, d-lor, credeţi d-voastre că partidul 
liberal, cel care a fost pe la putere, nu cel care 
vecinic remâne pe din afară, nu ştie aceste 
lucruri? 

La 188%, la încoronare, s'a făcut un docu- 
ment. iscălit de Costache Rosetti, republicanul 
din tinereţe, de Dumitru Brătianu, a cărui umbră 
a presidat, a zis d. Fleva, la alegerea sa din 
Ploeşti, de d. Sturdza, care, mai mult sai mal 
puțin, e şetul partidului, după cum zicea d. Fleva, 

e d. Stătescu, de repausaţii: Slâniceanu și Dabija, 
de d. Ferekyde şi Urechiă. Acolo d-lor aă spus 
ceva mai tare: că Regele a dat ţărei Constitu- 
țiunea, că E] "i-a octroaiato; aşa este dacă citiți 
ad-litteram. 

| 
lată ce zice documentul: «Noi, Carol I, asi- 

gurând naţiunei române, prin Constituţiunea. de 
la 30 Iulie 1866, libertăţile şi drepturile sale, 
Noi am putut trece...» | 

| Citiţi ad-litteram şi spuneţi dacă d. Brătianu 
şi Costache Rosetti, asupra cestiunei care se
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agita în Francia la începutul secolului, dacă Re- 
gele este înainte sai după Constituţiune, dacă 
la charte est octroyte ou non, aceşti oameni nu 
afirmau principiul că la charte est octroyte?? 
Ce e drept, documentul bine scris nu este! 

Să v& arăt un altul scris bine, arhaic, scris 

de şeful partidului care, dacă este mai mult sai 
mai puţin și șeful d-lui Fleva, nu se știe, dar 

aceasta nu schimbă lucrurile. Este vorba de do- 
cumentul de la Curtea-de- Argeș. | 

D. Sturdza, la Curtea-de-Argeş, a ţinut acest 

discurs: 

Sire, Doamnă, 

«Aşa. se şi cădea să fie în timpurile acestei 

glorioase Domnii, când redeşteptați românii, în- 

curagiaţi şi împinşi de vocea puternică şi pă- 

trunz&toare a Maiestăţilor Voastre, au pus cu 

ardoare şi cu dor mâna la întărirea și mărirea 
patriei». 

Deci nu noi am spus străinătăţei că de la 

Regele a pornit totul în această ţară. 
” Apoi vine documentul care zice: «Noi, Carol I, 

am reclădit această falnică, luminoasă şi minu- 

nată zidire...» şi d. Fleva ar trebui să “| ia de 

scurt pe d. Sturdza când zice că Regele, iar nu 

țara, a reclădit? (Intreruperi). De ce nu aştep- 

taţi şi nu veţi regreta. 
Apoi d. Sturdza adaogă: «Ai înălțat, Sire, 

poporul român în ochii s& proprii şi în ochii 

lumei; uitasem a ne jertfi vieţele pentru patrie...» 

Şi mai la vale: 
cAst-fel numele Vostru, Sire, a devenit pentru 

români un talisman, care “i duce din isbândă 

în isbândă. lar în viitor el va fi iubit şi adorat



  

de urmaşii noştri, ca numele acelui mare Rege 

care a fundat puternicul regat român». 

Va să zică d. Sturdza spune, după d. Fleva, 

că Regele singur a fundat puternicul regat ro- 

mân. Ce am zis noi? Că, cu ajutorul poporului 

şi voinţa lui Dumnezeu, Regele a întemeiat un 

regat. D. Sturdza uitase cuvintele : ajutorul lui 

Dumnezeii şi voinţa poporului. (Aplause). 

Aceasta este toată deosebirea între noi şi între 

liberali ! 
Prin urmare, d-lor, nu poate fi serios vorba 

de documente, nici de cele petrecute cu ocasiunea 

serbărei căsătoriei. Dar poate fi mai mult vorba 

de proiectele de legi ale noastre? Apoi, întreb 

pe onor. Cameră, când sa văzut veri-o dată, 

de când există Parlamentul, ca, timp de 7 ore, 

să ia cine-va la rând legi votate de Senat, legi 

votate de Camera, cum este legea organisărei 

administraţiunei votată de anul trecut, şi nu în 
esenţa lor, dar pe articole, să le aducă în discu- 
ţiune? Aşa a tăcut d. Fleva, şi cu acest sistem 
a reuşit să prelungească o discuţiune de 7 ore, 
şi m& mir de ce a terminat, fuind-că pe această 
cale putea să continue trei stptămâni. Plus, d-lor, 
că, cu ocasiunea acestui examen al legilor, d-sa 
a făcut o declaraţiune neexactă, şi pe care sunt 
autorisat să o desmint de la această tribună. 
D-sa a spus că |. P. S. S. Mitropolitul Primat 
a demisionat ca să protesteze contra legei cle- 
rului. | 

D. N. Fleva: Am zis că aşa cred eu. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instruc- 

țiunei publice: D-lor, |. P. S. S. Mitropolitul 
demisionează de trei ani, pentru cuvântul că să- 
n&tatea sa nu i mai permite să îndeplinească 

înalta sa misiune. În timpul jubileului, I. P. S. 
Sa a demisionat şi, în urma insistențelor d-lui
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Florescu, "şi-a retras demisiunea; mai acum un 
an şi jumătate iar a voit.să se retragă, și na 
remas de cât în urma mai multor insistenţe, şi 

în fine, acum 5—6 luni, când nici nu se cuno- 
ştea această lege, |. P. 'S. Sa a spus că nu mai 
poate remâne cu nici un chip, şi 'şi dă demi- 
siunea de la 1 Aprilie, fiind-că numai la 1 Aprilie 
şi la 1 Octombrie se poate regula cine-va la 
pensiune. 

Prin urmare, d-lor, în numele şi autorisat de 
|. P. S. Sa, dati cea mai formală  desminţire 
acestor sgomote nefundate, cari, dacă se r&s- 
pândesc, este ca să se suscite pretutindeni pa- 
siunile; se voieşte a se introduce cu sila politica 
în cler, după cum s'a voit să se încuibeze până 
şi în armată. Noi credem, d-lor, că un om ca 
|. P. S. Sa Mitropolitul Primat are altă grijă 
de prestigiul şi caracterul misiunei sale de cât 
săşi dea demisiunea ca o protestare politică în 
contra unei legi. D-le Fleva, n'aţi făcut 'nici un 
serviciu |. P. S, Sale, când * i-aţi atribuit ase- 
menea combinaţiuni, de cari |. P. S$. Sa de sigur 
nu este vinovat. 

Acum, d-lor, vE puteţi închipui că ei nu am 
să urmez şi nici nu voii urma pe d. Fleva în: 
examinarea tutulor proectelor de legi. Dacă ele 
sunt bune sai rele, Camera, ţara Îsgală, va ju- 
deca; pe unele le-a judecat, pe altele este pe 
cale să le judece. 

D. Fleva însă, reînouind vechiul și obicinuitul 
lruc că aceste legi sunt neconstituţionale, ne 
spune că guvernul nu va întâlni numai resi- 
stenţa ţărei i legale, adică a Parlamentului, şi ne 
ameninţă cu un fel de răsculare a tutulor. cetă- 
țenilor, cari, a zis d-sa, sai se vor îngenuchia, 
sai se vor ridica să protesteze. ŞI, ca să se audă 
mai. sus, d. Fleva ne spune că noi, cari nu stăm 
DISCURSURI POLITICE 
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aci de cât prin încrederea Regelui, încredere pe 
care am căpă&tato prin o linguşire sistematică, 
abusăm de această încredere şi că, prin urmare, 

"este urgent să plecăm ca să nu periclităm înte- 
resele Coroanei. 

Acesta este un obiceiă vechii al d-voastre, şi 
aţi făcut r&u că 7] aţi reînouit. Istoria purtărei 
d-voastre faţă cu Coroana este prea cunoscută. 

Când a venit Principele Carol la 1866, v'aţi 
“închipuit că, sub domnia Sa, puterea o veţi avea 
în monopol, şi de aceea, cum aţi căzut la 1868, 
aţi început agitaţiunile în contra Regelui, o agi- 
tațiune foarte periculoasă, căci era la o epocă 
când ţara nu cunoștea bine pe Principele Carol 
şi nici Principele Carol nu cunoştea bine ţara. 
Şi ştiţi d-voastre pe ce temă s'a făcut agita- 
țiunea ? Pe tema că tot desastrul concesiunei 
Strusberg era datorit : Principelui Carol. D-lui 
Fleva, „care, ca și mine, este bun prieten al d-ui 
Alex. Giuvara, îi recomand recitarea citaţiunilor 
d-lui Giuvara din discursurile pe cari le-a ţinut aci 
la 1887, şi ast-fel îşi va împrospăta memoria şi 
va revedea cum Î. Brătianu; căzut de la putere, 
în plină întrunire publică denunța publicului pe 
Principe în afacerea Strusberg. 
„După ce a venit d. Catargi la putere, care a 
fost atitudinea partidului liberal? Nu aveţi de cât 
să citiţi colecţiunea Românului de la 1872—187ş. 
Ia citiţi «Spionul Prusian» ; ia citiţi broşura lui 
Iordache Vulpescu, fiind-că posiţiunea mea ac- 
tuală nu mă iartă ca să recitesc asemenea scrieri. 
Şi pe cât a fost de violentă critica din vremuri 
de Oposiție, pe atât a fost de blând şi de ado- 
rator partidul liberal îndată ce a venit la putere. 
Noi linguşitori, când d-voastră aţi putut scrie 
lucrură de felul. acesta în Monitorul d-voastre: 

«Coliseul ne vorbeşte de puterea împărăției
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romane; catedrala St. Petru: de puterea papali- 
tăţei; Westminster despre însemnătatea Parla- 
mentului britanic; Tuileriile despre timpurile. de 
strălucire ae Burbonilor; . . . castelul Peleş ne 
vorbeşte nout şi va vorbi generaţiunilor viitoare 
despre reînvierea României şi despre strălucirea 
regatului românesc». | 

Şi pentru ca lecţia să fie şi mai frumoasă, 
castelul Peleş era zidit pe pămentul acela pe 
care partidul liberal il denunţase mai înainte. ca 
fructul unui mare gheşeft! 

Dar voiţi să vedeţi cum vorbea Camera: cu 
Suveranul. prin Adresa de r&spuns la 1887: 

«Dinastia naţională este cheia de boltă pe care 
se sprijină întreaga clădire de reorganizare mo- 
dernă a Statului român, este principiul de stabi- 
litate al existenţei noastre naţionale şi indepen- 
dente între popoarele din Orientul Europei. 
Națiunea română, p&trunsă de acest adever, este 
azi mai mult de cât ori-când apărătorul credin- 
cios şi hotârit al acestui mare principii». 

Şi mai la vale: | | 
«Din toate unghiurile ţărei, poporul român. 

priveşte cu iubire şi incredere la Auguştii con- 
ducători ai destinelor sale; El ştie că, sub pu- 
ternica impulsiune a Majestăţei Voastre, Statul 
român a putut ajunge în starea de prosperitate 
actuală; ştie că, numai r&mânând strâns uniţi 
împrej jurul Tronului, vom putea păşi cu sigu- 
ranță pe calea desvoltărei şi întărirei naţionale». 

Ei bine, d-lor, acesta era limbagiul când par- 
tidul era Ja putere. Ce se întâmplă însă, îndată 
ce a căzut partidul de la putere» Şi în ce cir-. 
cumstanţe căzuse!! Singur d. Fleva o califică: 
Ajunsese un stârv care trebuia pus în păment 
la o adâncime de un stânjen; mortul nu trebue 
lăsat în casă, că se împute, trebue îngropat grab-
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nic ca să nu se împută atmosfera, spunea atunci 
d. Fleva. 

Ei bine, n'a trecut câte-va luni de la această 
plecare de la putere, în circumstanţele pe cari . 
le amintii, şi au început agitaţiunea, întocmai 
cum 0 fac azi, spunând că se calcă libertăţile 
publice, că noi suntem veniţi aci în contra voinţei 
naţionale. | 

Ce e dreptul, peste cât-va timp ait mai curmat'o 
şi pe urmă iar aii început. ŞI era natural să nu 
o ţină într'una, căci atunci când cine-va începe 

“să cânte pe o coardă atâta de sus, negreşit că 
nu se poate menținea mult la acel diapason. 

Aşa, chiar d. Fleva nu este. tot-d'a-una tot 
aşa de vehement. V& aduceţi aminte când d-sa 
ne a vorbit de fâimoasa camoră, într'o interpe- 
lare adresată guvernului liberal şi în care a sus- 
ţinut că între guvernul liberal sai o parte a lui 
ŞI adevărații pungaşi era o camoră care se în- 
tinsese asupra ţărei întregi? De la violenţa aceea, 
— şi dintre noi nimeni nu mersese aşa de de- 
parte, — până la discursul de azi tot este o di- 
stanţă! Așa și atitudinea oposiţiunei liberale scădea 
regulat îndată ce vedea că-guvernul slăbea; când 
guvernul era slab, şi campania d-lor era slabă; 

„de câte ori guvernul era tare, de atâtea ori şi 
campania d-lor era viue ; şi cum nu aveai nimic 
de, zis în contra proiectelor guvernului şi nu pu- 
teau să critice nici activitatea majorităţei, apucaii 
calea bătătorită a neconstituţionalităţei, a punerei 
in cestie a Coroanei, şi sfârșiaii cum ati sfârşit 
şi azi, prin nişte fulgere de carton, cum se usi- 
„tează la feerii! 

Fi bine, asemenea atitudini de Jupiter nu mai 
prind, şi Ştiţi pentru ce? Pentru că, dacă cine-va 
scoate sabia şi ameninţă să taie în toate zilele, 
ajunge ca, la sfârşitul anului, să nu mai taie nimic.
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In toate zilele, regulat, nu se presintă nici o 
lege fără ca:să nu se zică că ea lovește Con- 
stituţiunea. | 
„Ast-fel sa zis chiar cu ocasiunea legei gean- 

darmeriei, chiar cu ocasiunea legei organisărei 
corpului technic. Ei bine, asemenea cuvinte mari 
şi deşarte nu mai prind! Şi dacă veţi continua 
pe această cale; o să vină o zi când, de şi ar fi 
poate în joc un adevărat pericol pentru socie- 
tatea noastră, și lumea, desgustată de atâtea de- 
nunţări nesincere, are să v& întoarcă spatele. 

Numai din acest punct de vedere poate să fie 
periculoasă campania d-voastre. | 

Numai din acest punct de vedere o regretăm, 
şi am dori, pentru binele tutulor, ca vorbele 

mari să le întrebuințaţi mai rar. | 
In contra acelui desgust pe care “] infiltraţi 

în publicul acestei ţări, avem şi noi dreptul să 
protestăm şi să ne înscriem. (Aplause). 

Şi acum, dacă cine-va vrea să știe unde găsim 
noi acest sânge rece şi această siguranţă cu care 
nu ne temem de cohortele d-voastre; dacă cine-va 
vrea să ştie de ce mergem cu curagiii pe calea - 
reformei. și a râbdărei de a asculta două zile, 
fâră să ne turburăm, pe d. Fleva, răspunsul ne 
va fi foarte simplu, d-le Fleva. 

Ca să luptăm cu succes în contra d-voastre, e 
destul să ști: publicul că după noi aţi veni 

“ d-voastre. (Aplause)). 
Căci, d-lor, într'o bătălie nu se învinge numai 

când ai batalioanele cele numeroase ; se învinge 
şi prin neputinţa adversarului. (Aplause). Şi mă 
tem de un lucru: că poate vom fi siliți să r&- 
mânem la cârma Statului mai mult de cât ar 
cere interesele partidului conservator, şi aceasta 
pentru că ţara nu va voi încă pentru mult timp 

„să lase guvernul în mâinile d-voastre. (Aplause). 

.
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De aceea vam ruga să nu vă cheltuiţi prea 
mult şi prea de timpurii puterile, căci, când 
veţi avea trebuință de ele, nu o să le mai gâ- 
siți! (Aplause).



RESPUNSUL LA MESAJ 

ŞEDINŢA CAMEREI DE LA 27 NOEMBRIE 1892 
  

Era în discuţiune paragraful III al Adresei de răspuns la 
Mesajul Tronului: «Fericitele auspicii sub cari se deschide 
actuala sesiune... o | 

Ministrul instrucţiunei publice si cultelor răspunde unei note 
istorice formulate de oposiţiunea liberală ca acusaţiune: a făcut. 
r&ă d. raportor că a amintit în Adresă despre Divanul ad-hoc 
şi despre ultimul representant (Lascar Catargi) ai marei fa-.. 
lange -naţionale care s'a manifestat in acel Divan. Apoi ana- 
lisează programul de la Iaşi al partidului liberal, program 
căruia liberalii nu'i făcuseră încă această onoare in Parlament. 

D. Take lonescu, ministru al cultelor şi instrucțiunei 
publice: D-lor deputaţi, se petrece, de trei zile, 
ceva foarte curios în această Adunare. Nu ai tre- 
cut mai mult de dout septemâni de când parti- 
dul politic adversar nout, care vrea să ne ia mo- 
ştenirea înainte de vreme, s'a reconstituit întrun 
mod oficial. Pentru a treia oară, în curs de 4 ani, 
'şi-a dat un program, şi 'şi-a ales un şef. Avea, 
deci, azi ocasiunea nemerită de a se arăta înaintea 
ț&rei în noua sa formă. 

Era, zic, un lucru firesc“ ca partidul să 'şi ma- 
nifeste înaintea Camerei şi a ţărei ideea de gu- 
vernămînt, în numele căreia cere înlăturarea gu- 
vernului actual şi întoarcerea sa la putere, ten- 
dinţă legitimă pentru oră-ce partid politic. Era de
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asemenea un moment bine găsit casă ne dove- 
dească că alegerea de şef a fost o realitate, că dis- 
ciplina ce lipsea în anii din urmă s'a introdus acum 
în partid. N'am vezut însă niiînic din toate acestea. 
Ce ne aii vorbit patru d-ni oratori dintre cei mai 
de frunte ai partidului ? Ai ţinut Camera ore în- 
tregi ; aii avut o libertate de expunere completă; 
ei bine, nu am auzit nici o vorbă, absolut nici 
una, despre programul politic al partidului liberal. 

O voce: Nu spune. 
„D. Take Ionescu, ministru al cultelor şi instrucțiuni 

publice : Lasă că o spun ei. 
D. I. Poenaru-“Bordea : De ce spuneţi la sfârşit, 

când nu mai putem lua noi cuvântul? 
D. Lake Ionescu, ministru al cultelor şi instrucțiunei 

publice: Nici despre programul politic al partidului 
liberal, nici despre deosebirile de doctrine între 
programul d-lor şi al nostru, nici despre cusuru- 
rile şi reacţionarismul programului majorităţei n'am 
auzit nimic. Dar am auzit două note: O notă isto- 
rică, când s'a cercat Oposiţiunea să dovedeacă că 
a făcut râu d. raportor să amintească despre Di- 
vanul ad-hoc, şi despre ultimul representant al 
marei falange naţionale care s'a manifestat în acel 
Divan. Ei, vina noastră e dacă ai d-voastre din 
Divanul ad-hoc nu mai sunt, şi dacă moştenitorii 
or nu mai sunt de talie ca să se îmbrace cu acel 
costum ? Căci, în fine, ce aţi făcut? N'aţi con- 
testat partea activă a d-lui Catargi, dar ați zis: 
de ce Sa vorbit de d. Catargi ? | 

D. 1. Docan: Şi eii am avut onoarea a face 
parte din Divanul ad-boz 

D. Take Ionescu, ministru ul cultelor şi instrucțiunei 
publice : Nam voit să înțeleg că nu mai sunt şi 
alții ; mai sunt; dar dintre aceia cari ai Jucat un 
rol preponderent, căci a fi ales în comisiunea aceca care a exprimat cele cinci puncte, e a juca un rol
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preponderent, din aceşti membri în viaţă nu e 
de cât d. Catargi. Aceasta e un fapt care nu se 
poate şterge, şi dinaintea căruia toate protestă- 
rile d-voastre dispar. 
„Bine înţeles că e dureros că simţiţi o strângere 

de inimă de a vă găsi ast-fel, dar nu e vina noastră; 
n6i n'am contribuit întru nimic la aceastăsituaţiune. 

Tot ast-fel vam auzit lăudându-vă că ve co- 
borâţi de la cei cari ai făcut cutare și cutare lucru. 

Aceasta 'mi aminteşte o fabulă a: lui Lessing, 
dacă nu m înşel: Murise calul de curse cel care câ- 
ştigase multe .premii şi din cadavru născuse ceea | 
ce naşte dintr'un cadavru, un fel de roi de muşte; 
muştele cari eşiau din calul de curse se simţiaii 
mândre şi bâzâiau mai tare de cât cele-lalte. 

Intrebate, pentru ce? Ai râspuns: noi suntem 
născute pentru un Sstârv de cal de curse. 

R&spunsul muştelor celor-lalte a fost foarte sim- 
plu: un stârv de cal de curse tot stârv remâne; 
nu mai bâzâiţi de geaba. | 

D. R. Stanian : Exemplul e foarte parlamen- 
tar. (Ilaritate). 

O voce: Dar se potriveşte. 
D. Tuke Ionescu, ministru al cultelor şi înstruc- 

fiuneă publice : Atară de acest trecut, însă, care 
nu are ce căuta în discuţiunea de azi, sa mai 
deosebit şi nota d-lm Stoicescu. Ce ne-a spus 
d-sa ? «N'am să expun programul nostru, avea . 

d-sa aerul de a zice, căci “| am expus deja la 
laşi», de şi eii cred că nu aceasta e pricina pentru 
care d-sa a trecut asupra acestui punct. 

Nu voii să discut acum nici programul d-voa- 
stre, căci a lăsat a se înţelege d. Stoicescu — şi: 
aceasta a crezut foarte abil —că nu sunteţi în 
stare să vă aplicaţi programul chiar de ar fi 
țărei folositor. 

De ce? Pentru că sunteţi într'o stare de de-
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Străbălare isvorită atât din divisiunile intestine 
cari vE frămiîntă, cât şi din corupţiunea care vă 
domină de sus până jos. 

D. Poenaru-Bordea : Ziceţi despre noi aceasta? 
D. Take Ionescu, ministru al cultelor şi instruc- 

fiunei publice: Nu; vorbesc despre noi. «D-voa- 
stre, ne zicea în înţeles d. Stoicescu, nu aveţi 
acea forță morală fără de care este cu neputinţă 
ca un guvern sau un partid să aplice un pro- 
gram de reforme ; ori cât aţi voi d-voastre, tot 
veţi remâne reduși la simpla stare de ocupatori 
ai bâncei ministeriale, fară să puteți duce înainte 
marile interese ale Statului». 

D. Poenaru-Bordea : Nu vom recurge la alţii 
ca să ne dea forţa morală. 

D. Take Ionescu, ministru al cultelor şi înstruc- 
Hiunei publice: Cu toate acestea, ar fi nevoe. 
(Intreruperi din partea d-lui C. C. Dobrescu). 

D-le Dobrescu, îmi pare ră că me întrerupeţi, 
silindu-mă să m& fac papagalul d-lui Lahovari, 
şi să vă spun că ne ocupăm aci de lucruri serioase. 

Aceasta a fost, d-lor, în resumat, tema d-lui Stoicescu. D-sa, în numele partidului stă, aşa a pus d-sa cestiunea intre noi şi d-voastre. În vor- birea sa a avut de sigur un gând, şi gândul a fost următorul: «Nu cerem de la ţară venirea noasiră la putere şi căderea d-voastre, pentru că ideile noastre ar f& mai bune ca ale d-voastre; cerem de la ţară venirea noastră !a putere în con- tra d-voastre, căci voim ca unuj guvern necin- știt să “i succeadă un guvern cinstit». 
lată toată filosofia d-lui Stoicescu, la care n'aşi avea de r&spuns de cât un Singur cuvânt: d-sa comite O 1mensă imprudență, când pune cestiu- nea pe acest teren. 
A spune ţcrei azi, patru ani numaj după mo- mentul unic în istorie în care a trebuit ca 12
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coioneli -să ia iniţiativa să scuture puţin necinstea 
dintrun guvern, a spune ţerei că partidul con- 
servator este cel care îngădueşte necinstea şi mur- 
dăriile, şi a cere succesiunea, în numele cinstei 
ce aţi arâtat d-voastre la guvern, este a v& ex- 
pune la un imens hohot de rîs. (Aplause). 

Şi dacă aţi fi avut cel mai mic grâunte de 
prudenţă... 

D. Poenuru-Bordea: Ne aţi vorbit prea de multe ori 
de această cestiune; am vrea săne spuneţi ceva noi, 

D. Take Ionescu, ministru al cultelor şi instruc- 
jiunei publice: Voiu repeta aceste cuvinte până 
ce voii auzi din partea d-voastre un mea culpa. 
(Aplause,. întreruperi). Şi. la întreruperile d-voa- 
stre că nu voiă auzi această mea culpa nici o- 
dată, eă vă răspund că şi ei nu voiii înceta nici 
o dată de a v& repeta acestea. Cunosc valoarea 
prescripţiunilor : este o instituţiune juridică care 
se basează pe dou& legi omenești: că acel care 
greşeşte cu vremea poate să regrete, şi că acei 

cari ai vezut tot cu vremea uită ; uitarea însă 

are de corolar căinţa, și atunci când câinţa nu 
vine, uitarea nici ea nu poate veni. N'aveţi drep- 
tul să cereţi de la noi o uitare pe care nu o 
meritaţi. (Aplause). “ 

Cum, d-voastre cutezaţi ca, în loc de banalul 
şi ordinarul refren de guvern reacţionar, de asasini 
de la Dorohoiă, de distrugătorii Sinodului, etc., 
să puneţi cestiunea pe t&remul cinstei d-voastre ? 

Voiţi să vă citesc definiţia colectivistului din 
discursurile d-lui Palladi? Dacă ve amintim a- 
ceste lucruri, să nu vă supăraţi; d-voastre pu- 
teţi sta la vorbă pe toate terenurile; este insă 
unul care v& este absolut interzis, fiind-că vE 
arde călcâele când încercaţi să v& furişaţi pe el. 

D. 1. Poenaru-Bordea: Dar când voiii 'veni şi 
eu cu discursul d-tale contra d-lui Catargi?
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D. Take Ionescu, ministru al cultelor şi înstruc- 

țiunei publice : Nu: vei găsi nici un discurs al.mei 

în care să fi acusat de corupţiune, de necinste 

guvernul d-lui Catargi. (Întreruperi, sgomot). 

D. N. Filipescu: Chiar d-ta ai atacat pe. d. 

Sturdza, când era în minister. (Sgomot). 

D. 1. Poenaru-Bordea: Fă nu ?] am atacata 

necorectitudine şi ca necinste. (Sgomot). 

D. “preşedinte : D-le Poenaru, toleranța. biurou- 

lui, faţă cu minoritatea, a fost foarte mare.: D-voa- 

stră,. însă, abusaţi de această toleranţă. 

D. 1. Poenaru-Bordea :. Cer scuse Camerei, însă 

nu sunt ei de vină, fiind-că d. Filipescu 'mi 

adresează mie personal aceste cuvinte. 

-D. Take Ionescu, ministru al cultelor şi mstruc- 

jiuneă publice: D-lor, eii nu mă mir de încălzeala: 

care se produce. (Ilaritate). D-voastră, d-le Poe- 
naru, veţi găsi la. noi multe discursuri, foarte 

multe, însă nu cred să găsiţi unul prin care se 
taxează de necinstit guvernul conservator;: dar 

la d-voastre! Ei am fost din oposiţiunea-unită 

poate cel mai politicos; dar dacă aşi citi pe cei 

mai puţin politicoşi, începând cu prietenul mei 

d. Fleva, şi terminând cu d. Palladi, atunci v'aţi 

convinge că ar fi cu minte ca, înainte dea. 
taca guvernul conservator «de necinste, să treceţi 

puţin în locul de alături, şi să faceţi câte-va 
mătănii. (Aplause). | Ea 

D-lor, aşi fi lăsat să treacă acest lucru, dacă 
„mu. era ac! un plan preconceput. 

pp DuPă ce. ai căzut liberalii la 1888 în faţa unei 
n scări naţionale, pe. care «Voința Naţională» poate . 
9 declare de destrăbălare de uliţă, dar d. Poenaru 
: o poate declara, fiind-că era cu noi cari fâcean 
estrăbălarea de uliţă... ” 
uni l. „P'oenaru- Bordea: Nu eram în oposiţiunea” 

unde intrase toți candidaţii de minister.
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D. T. lonescu, ministru al cultelor şi înstrucțiunei 
publice: Era şi candidați; unii, mai norocoși, cari 
au ajuns; alţii mai puţin NOrocoșI; Dar, în fins; 
erai cu noi. 

D. Caton Lecca : Eraă lingușitori. 
D. 1. Ionescu, ministru al cultelor și instrucțiune 

publice : Eă bine, d-le Lecca, şi între pretinşii lin- 
guşitori sunt dou& clase: unii cari reușesc, şi alţii 
cari nu reuşesc; şi acei cari şi. închipuesc că cei 
cari reuşesc ai linguşit mai mult se înşeală amar. 

Eram, d-lor, în oposiţiunea-unită cu toții și a- 
tacam guvernul liberal pentru cestiuni de necinste; 
căci guvernul liberal nu a căzut de la putere fiind- 
că nu avea majoritate, nici din causa tumultului 
de strade; căci aci, la poarta Mitropoliei, nu ve- 
niseră de cât 150 de inşi, când preşedintele Adu- 
nărei de atunci a găsit de cuviinţă să dea ordin 
să ne împuște; ci a căzut fiind că era cu desă- 
vârşire ros la rădăcină, fiind-că avea ochii închişi 
la toate abusurile şi necorectitudinile cari se făceail. . 

D. C. Bobeica: Dar guvernul d-lui general Manu 
cum a căzut? 

D. T. Ionescu, ministru al cultelor şi instrucțiunei 
pubhce : Printr'un vot parlamentar. 
„După ce a căzut guvernul liberal la 1888, visul 

acelui partid a fost de a se întoarce la putere, în 
cap cu guvernul de la 14 Martie. Aceasta erao 
formă de reabilitare. 

Ai trecut însă patru ani de atunci şi acest vis 
nerealisându-se, de și de atunci până acum ai fost 
mai multe combinaţiuni ministeriale, s'a născut 
a doua idee de reabilitare, şi "şi-au zis: partidul 
conservator ne a răsturnat de la putere pentru 
corupţiune ; să'l resturnăm şi noi acusându'l tot 
de corupţiune, a doua formă de reabilitare. 

Acesta vă este scopul; însă aci este o deosebire: 
nu se prinde.
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Şi fiind-că nu se prinde lucrul acesta, cuvintele 
d-lui Stoicescu ai resunat în gol ; şi atunci, dacă 
înlăturăm cu desăverşire acest teren nepotrivit cu 
situaţiunea politică, ce mai puteţi susține ca':să 
legitimaţi asaltul la putere? 

Nu ve rămâne de cât un singur titlu (afară de 
muştele lui Lessing) ; vE rămâne programul de 
la laşi, programul pe care nu 7] aţi analisat în 
Parlament, şi căruia "i voii face eii această onoare. 
D. Maiorescu a examinat partea înt€ia a acestui 
program şi a arătat întrun mod atât de convin- 
gctor că acea primă parte era neîntemeiată, în 
cât onor. d. Poenaru, întrerupându'l, a amânat în- 
treruperea sa pentru o altă ocasiune. | 

Pentru present, d-lor, programul este foarte 
extraordinar. 

In el nici o idee dominantă, nici soluţiuni po: 
sibile. 

Nu 1 voii analisa în totul sei; câte-va pilde 
numai vor fi de ajuns. 

Am, de exemplu, partea financiară. Ea este 
cel puţin originală: vom zidi localuri de şcoale 
câte trebue, vom dota universitatea de laşi cât 
trebue, vom face cutare şi cutare îmbunătăţire. 
Totuşi vom scădea cheltuelile, vom înceta -cu 
împrumuturile și vom scădea impositeie ! 

Să iai o altă parte: cea relativă la cestiunea 
țerânească. La 1885, partidul liberal al d-lui D. 
Brătianu spunea lucrul următor în manifestul sti 
către ţară: «Marea cestiune socială a desfiintărei 
clăcei și a constituirei proprietăței mici este re- 
solvată», 
“La 1888, cel înteiii apel către ţară, dat de către 

partidul liberal după căderea sa, spunea: «În 
cele din urmă ei aă întrebuințat mijlocul cel mai 
sigur de desființare a unei societăți, acela care. 
a reuşit atât de bine în alte țeri şi în alte tim-
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mic contra celui mare, făcând să se creadă că 
în România ar exista o cestiune socială, o ce- 
stiunc agrară, întro ţară unde cea mai mare 
parte din săteni sunt proprietari». 

La 1890, a treia metamortosă a partidului, ab- 
solut acelaşi lucru. 

Acum a:venit programul cel noi, care este 
iscălit de aceia cari naă luat parte la resbel, 
cari, după declaraţiunea d-lui Poenaru- Bordea, 
erai pe atunci în afară de partidul liberal care: 
făcea actele mari cu cari se laudă astăzi. 

Ei bine, să vedem ce propuneţi de astă dată? 
Voiţi o probă de program de oameni politici 
cari, venind la guvern, ai să se ţină de ceea ce” 
ai promis ? la să vedem: «fie-care țeran care 
ni posedă cinci hectare este îndreptăţit a reclama 
pe proprietăţile Statului un lot de această întin- 
dere. Acelaşi drept îl au şi învățătorii, şi preoții, 
şi mârginașii oraşelor, şi comunele, etc.» Ve 
atrag atenţiunea asupra acestui fapt: 

Absolut mai nici un ţeran în România nu 
posedă ş hectare. Nu s'aii dat în trecut 5 hec- 
tare de cât la cei de clasa |. De atunci însă până 
acum S'aă” impuţinat locurile prin moşteniri. 

Ei bine, astăzi, toţi cei cari aă fost împro 
prietăriți la 1564 clasa II şi III, toţi aceia cari, 
prin moştenire, posedă mai puţin de 5 hectare, 
împreună cu înveţătorii rurali, preoții, mărginaşii 
oraşelor, etc., etc., aă drept la câte ş hectare. 

Faceţi socoteala, după acest program, şi dacă 
ar. fi România de trei ori mai întinsă de cât este 
astăzi, tat nu s'ar putea aplica programul d-voastre ! 

D. 1. Poenaru-Bordea: Dacă realisaţi d- voastre 
programul, apoi vor fi împămenteniți. 

D. Take Ionescu, ministru al cultelor şi înstruc- 
unei publice : Programul nostru este mai modest,
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căci noi.avem un milion de hectare de ale Sta- 
tului şi le vindem ţ&ranilor cari nu au pămen- 
turi, Şi pe d-voastre aceasta nu v& satisface? 

Noi spunem cât avem şi cât putem da he- 
căruia, pe când d-voastre, după programul! ce 
aveţi, promiteţi de a da atâta păment cât Sta- 
tul român nu ar putea da nici odată. 

Mai la vale: treceţi la învoeiile agricole, şi a- 
colo ţineţi un limbagiii despre care, de sigur, nu 
'Şi-a dat seama cel care ”] a scris. Citesc: «A 
stabili în aceste transacţiuni cea mai perfectă e- 
chitate între valoarea productivă a pămentului şi 
preţul muncei». 

Oare aci este vorba de un maximum al învoie- 
lilor ? Saii sunt doar cuvinte fără de înţeles, rostite 
la Iaşi după banchet? V'am aşteptat trei zile spre 
a ne da comentariile d-voastre asupra acestui pro- 
gram, și nu ne aţi spus nimic. | 

Dacă nu este vorbă de un maximum şi de'un 
minimum, cum S'ar putea stabili echitatea prin 
legi ? 
Mam muncit mult timp să pricep ceea ce aţi. 

pus în acest articol, şi vă mărturisesc cănu am 
înţeles absolut nimic. 

Mai este o parte ciudată în programul d-voastre: 
partea politică. | | 

Partidul liberal are un ideal noă: sufragiul u- viversal. A avut ocasiune să 7] realiseze la 1883 
şi nu “| a realisat. In această privinţă fac apel la 
d. Stolojan, care, la 1683, a combătut prin ra- portul s&i sutragiul universal în mod înţelept şi 
savant, declarând că votul universal nu este un drept, ci o funcţiune, și că ar fi cu minte, mai înainte de a ne expune să facem un lucru peri- culos, să lăsăm pe alţii a face experiență. 

Ştii că de atunci şi până astăzi sunt 9 ani; în acest spaţii de timp Sai scris în străinătate
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multe cărţi şi, prin urmare, nu vreaă să mt prea 
mir că vaţi schimbat ideile. „ 

Dar, sub acest ideal depărtat, mai este alt-ceva. 
Partidul liberal propune suprimarea regimului 

constituţional în timpul alegerilor. Nu mai e gu- 
vernul care dirige operaţiunile electorale ; ele se 
dirig de trei oameni de la Curtea de casaţie, aleşi 
în secțiunile unite de majoritatea membrilor Curţei, 
care poate să fie, după nevoie, dintr'un partid sait 
altul. Aceştia sunt însărcinaţi să supraveghieze 
operaţiunile electorale. Cu alte cuvinte, dirigiarea 
operaţiunilor electorale se dă unei autorităţi străine, 
la nişte oameni cari se recrutează, după progra- 
mul liberal, prin concurs, şi cari sunt inamovi- 
bili şi, prin urmare, ner&spunzetori ; unei auto- 
rităţi care nu ese nici din convingerile naţionale, 
nici chiar din votul universal al poporului; unor 
oameni cari devin arbitri ai politicei naţionale 
în urma unui concurs, pentru că au respuns mai 
mult sai mai puţin îndestulător a cestiuni de 
drept roman şi de drept civil. 

D-lor, de când citesc şi ei şi studiez teoriile 
și utopiile politice, n'am auzit de o bazaconie de 
acest calibru. | 

Dar să vedeţi că lucrul nu e aşa de nevinovat 
cum are aerul de a fi; lucrul e cu totul precon- 
ceput. Este că acelaşi program are grija să ne mai 
spună ceva; nu este vorba numai de Minos, Eac 
şi Radamante, cari singuri vor dirige alegerile, şi 
cum se va fabrica Minos, Eac și Radamante. In 
adever, în program nu spuneţi că veți respecta 
legea inamovibilităţei. Prin urmare, vă reservaţi 
o nouă reorganisare judecătorească, o primeneală 
a personalului judecătoresc, care primeneală odată 
făcută şi asiguraţi fiind de personalul judecătoresc, 
veţi instala pe acei trei crai de la răsărit destinaţi 
să vE ţină vecinic la guvern. 
DISCURSURI POLITICE 11
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Nu vE întreb: ce se face cu prerogativele Co- 
roan€i, cu separaţiunea. puterilor cari nu se pot 
închina toate puterei judecătoreşti ? Şi nici cum 
împăcaţi cu această soluţiune principiul d-voastre 
al suveranităţei naţiunei pe care o subjugați într'atât 
în cât nu “i daţi nici dreptul de a presida singură 
Ja operaţiunile electorale ? Ceea ce ved ei aci e 
un mijloc foarte meşteşugit de a asigura perpe- 
tuarea unui singur partid la putere, lucru care 
se leagă admirabil cu preambulul programului 
în care ziceţi că un singur partid e demn de a 
guverna, iar cele-Palte trebue să rămână vecinic în 
oposiţiune. 

Aceasta e esenţa programului de la laşi. Fără 
a avea curagiul să admită nici un program radical, 
nici un program conservator, programul de la Iași 
se bălăbăneşte între idei disparate. Ceea ce e po- 
sitiv, e că programul de la laşi caută, sub forma 
unei anarchii legale, domnia perpetuă a unui sin- 
gur partid. 

VE întreb, dar: aceasta e democraţie? Se po- 
trivește aceasta cu declaraţiunile d-voastre de prin- cipiii 2 Declaraţiunea de principii începe prin a spune că de la 1821 şi până acum a reuşit să se impună voinţa țerei, şi când începeţi să vă ară- taţi programul, atunci voinţa țerei se încovoaie în faţa unui corp judecătoresc care pune mâna pe destinele înseşi ale ţărei. 

ME resum, d-lor: dacă oposițiunea nu a găsit de cuviinţă să pună înaintea d-voastre acest pro- gram, în care de altmintrelea se găseşte nu unul, nu două, nu O sută de asemenea lucruri ; dacă oposiţiunea are -destulă inteligență şi destulă a- bilitate ca să știe că acest program va remâne vecinic ca un simplu program de oposiţiune, TECUNOSC şi ei că acesta e singurul săi merit ŞI Singura noastră consolaţiune,
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Regret, totuşi, acest program pentru un partid 
pe care noi avem interes să '] vedem ridicându-se 
şi preparându-se să ne ia succesiunea, căci am 
adenca convingere că acel program îl va împedica 
multă vreme ca să ia conducerea destinelor acestei | 
țări. (Aplause).



PROGRAMUL GUVERNULUI 

ŞEDINŢA SENATULUI DE LA 1 DECEMBRIE 1892 

In discuţiunea generală asupra răspunsului la discursul 
Tronului, d. G. Mârzescu s'a silit să producă în Senat con- 
vingerea că opera de reformă a învăţământului, anunţată de 
Mesajul regal, va r&mâne o simplă reclamă. La această opin- 
tire a representantului oposiţiei şi la alte câte-va chestiuni 
mai secundare Ministrul răspunde prin următorul discurs: 

D. ministru al cultelor şi înstrucțiunei publice, 1. 
Ionescu : D-lor senatori, lăsând trecutul la o parte 
şi punând cu desăverşire în domeniul istoriei 
meritele respective ale partidelor politice, d. Mâr- 
zescu a încercat să atingă a doua parte a dis- 
cuţiunei... 

D. G. Mârzescu: (intră în sala şedinţei): Aş- 
teaptă să vin şi ei. (Ilaritate). 

D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, T. 
Ionescu : D-sa a căutat să facă onor. Senat con- 
vingerea că opera de reformă pe care o anunţă 
Mesagiul Tronului şi la care Senatul, prin or- 
ganul raportorului s&ii, se asociază, nu se va în- 
deplini ; că ea coprinde o simplă tablă de ma- 
terie, destinată să fie pusă la sfârşitul unei cărți 
ale cărei pagine vor r&mâne pururea netipărite.
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lată, d-lor, impresiunea ce a căutat să ne lase 
d. Mârzescu prin discursul d-sale. 

Inţelegeți, d-lor senatori, că d. Mârzescu este 
la largul s&ii într'o asemenea critică. D-sa, de și 
sa muncit să ne explice, printr'o tradiţiune isto- 
rică, presenţa d-lui Sturdza ca şef al partidului, 
pentru-că împreună cu d. Kogâlniceanu primise 
Oare-cari felicitări la divanul. ad- hoc, a avut grija 
însă să ne spună că d-sa personal nu s'a dus 
la Iaşi, că, prin urmare, pe d-sa nu !] leagă pro- 
gramul de la laşi şi că deci discuţiunea între 
d-sa şi noi nu se poate pune de la program 
la program, ci de la afirmarea positivă la acea 
imensă - negaţiune care face tot-d'a-una terenul 
foarte uşor criticei; foarte grei însă, când e vorba 
de a pune ceva în loc. Cu toate aceste avantagii 
ale d-lui Mârzescu, când a venit să discute, în 
parte, diferitele noastre reforme, nu a putut să 
se lege de nici una, afară de o frasă din Mesagii 
relativă la codul civil, şi cum codul civil are 
1900 de : articole... 

D. G. Mârzescu: 1914 articole, 
D. ministru al cultelor și instrucțiunei publice, T. 

Ionescu: Da; şi d-ta te-ai ocupat numai de dou&; 
dar dacă am avea plăcerea să stăm şease luni la 
un loc şi en zâte- d-tâle, să discutăm reforma co- 

dului civil, încă n'am ajunge să discutăm toate 
articolele. Insă, d-lor, ca să introducă cine-va 
întro discuţiune de Mesagiă, adică într'o discu- 
ţiune asupra politicei generale a unei ţeri, discu- 
iunea cutărui articol din codul civil, care ar tre- 
bu să fie sau nu modificat . . ., ve mărturisesc 
că, cu toată indulgenţa, cu toată toleranța par- 
lamentară, nu pot să urmez pe d. Mârzescu pe 
un asemenea teren. 

Onor. d. Mârzescu însă a voit, în treacăt, să 
se mai lege şi de o cestiune personală mie, și
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tratându-mă de copil desmierdat al Sf. Sinod, a 
arătat că, după cum anul trecut m'a corijat pă- 
rinteşte şi amical, când mă credea prea supus 
Sfântului Sinod, în cestiunea facultăţei de teo- 
logie .... 

D. G. Mârzescu: N'am zis aşa. 
D. ministru al cultelor şi înstrucțiunei publice, T. 

Ionescu: "Mi-ai spus că am ascultat pe prelați 
şi din îndemnul lor am făcut ceea-ce am făcut. 
_D. G. Mârzescu: Nu; cu intenţiune ai făcu. 

D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, T. 
Ionescu: Cuvintele d-tale sunt la Monitor. Anul 
acesta d. Mârzescu găseşte că am lipsit de a 
asculta pe prelați şi că am afirmat cu prea multă 
energie un principii al cărui partizan hotărit 
şi de la descălicătoare este d. Mârzescu: princi- 
piul supremaţiei Statului. 

-le Mârzescu, nici anul trecut nu meritam 
critica d-voastre, nici acum; nici anul trecut n'am 
fost ministrul cultelor la ordinele prelaţilor, nică 
anul acesta n'am fost ministrul cultelor violen- 
tând drepturile prelaţilor; din contra, am păstrat 
cum trebuia să păstrez șşiatunci şi acum singura 
atitudine. posibilă pentru un ministru de culte. 

1 când voiu fi interpelat în această cestiune, 
am încă convingerea că d-ta singur, când vei cunoaşte cestiunea întreagă, căci după cum ai 
vorbit azi ai dovedit că nu o cunoşti nici pe sfert, când voii aduce piesele şi vei vedea cum. sau petrecut lucrurile, am convingerea, zic, că VE recunoaşte că am lucrat cu minte şi că ceea- ce se cerea de la mine era un lucru pe care 
Mel un ministru, absolut nici unul, nu putea 
să'l facă. 

D. G. Mârzescu: Cer dosarele cestiunei.
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D. ministru al cultelor şi înstrucțiunei pubhice, T. 
Ionescu : Sunt foarte vesel, pentru-că am convin- 
gerea că, cercetând dosarele, îmi veţi da dreptate. 

Cum ziceam, d-lor, am păstrat—ceea-ce tre- 
bue să facă fie-care guvern—linia corectă şi 
dreaptă între cererile unora şi ale altora, și după 
cum în trecut am convingerea că am servit inte- 
resele Statului cu. facultatea de teologie, tot aşa 
am convingerea că şi acum am menţinut intacte 
drepturile Statului, în cestiunea pe care am re- 
solvat'o în anul acesta. 

Dar onor. d. Mârzescu merge mai departe şi 
se întreabă dacă voii fi în stare să aduc o lege 
pentru clerul mirean şi seminarii. 

Legea, d-le Mârzescu, a trecut prin consiliul de 
miniştri, a căpătat aprobarea M. S. Regelui şi s&p- 
tămâna aceasta se va depune pe biuroul Camerei. 
Şi atunci va 6 între legea mea şi proiectele an- 
terioare de la 1867 încoace această diferenţă, că: 
pe când proiectele de lege de la 1867 incoace 
ai remas o promisiune vagă în Mesagiile Tro- 
nului, proiectul meu de lege va fi o lege efec- 
tivă care sait va avea asentimentul Parlamentului: 
şi va deveni o lege a ţerci saii, dacă nu va avea 
asentimentul Parlamentului, de sigur nu va cădea 
fără ministrul care a depus'o. 

Prin urmare, d-le Mârzescu, ridicând puţintel 
aceste desbateri de la micile observări pe cari. 
le-aţi făcut asupra unei legi sai alteia, daţi mi 
voe să vă spun pentru ce opera de reforme în-. 
cercată în alte vremuri n'a reuşit, şi pentru ce: 
ea va reuşi astă-zi. 

Căci despre opera de reforme în sine, nu pu-. 
teţi să o ignoraţi, căci cele mai multe proiecte. 

de legi sunt deja depuse şi cele-l'alte vor îi şi; 
ele depuse înainte de vacanţă. 

Voiţi să cunoaşteţi însă spiritul conductor al
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acestor reforme 2 Nu aveţi de cât să căutaţi ceea- 
ce s'a făcut în cei 4 ani din urmă, şi veţi vedea că, 
în limita Constituţiunei și a libertăţilor publice, 
sa tins la aplicarea spiritului de autoritate în 
contra anarchiei. lată firul conducător al operei 
noastre de reformă. (Aplause). 

Şi dacă voiţi să ştiţi, d-le Mârzescu, în ce 
constă această operă de reforme, vE voii spune ci. 

In finance, ea a dat deja ceea-ce era mai im- 
portant: a dat ţărei o circulațiune monetară reală, 
fără de care sunt convins că turburările cari 
sai petrecut în Occident ne-ar fi pus într'o 
stare cu desăverșire miserabilă, din care nu ştii 
cu ce sacrificii am fi eşit. 

Dacă voiţi să ştiţi în ce constă opera de re- 
forme judiciare, ea a dat ţărei inamovibilitatea 
magistraţilor, aşa că nu au mai rămas de cât mici 
„crâmpee cari vor veni şi ele iarna aceasta, ca în 
această privință opera să fie desăverșită. 

D. M. Bonaki: D. Petrescu de la casaţie ! 
D. ministru al cultelor şi instrucțiuni pubhce, T. 

Ionescu: Nu ştii dacă d. Bonaki, cu ocasiunea 
aceasta, voeşte să discute aci numirile acelea. Ei 
cred că ar fi mai nemerit s'0 facă printr'o in- 
terpelare şi, dacă voeşte aceasta, sunt sigur că colegul mei de la justiţie este gata să r&spundă. 
, Dacă voiţi să ştiţi în ordinea administrativă 
in Ce constă această operă de reformă, nu aveţi, d-le Mârzescu, de cât să vedeţi legile votate în anul trecut, între cari este şi legea înmulțirei 
sub-prefecţilor, lege prin care s'a hotărât că atri- buţiunile de Stat vor fi în mâinile unor funcţio- 
nari de Stat, şi că, prin urmare, ca Corolar, va veni legea comunală care să mărească autonomia comunală. | 

i Principiul este ca atribuţiunile” administrative 
să se ia de la comună, o reformă, de alt-fel,
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pe care am găsito în programul d-lui D. Bră- 
tianu de la 1885, program în care, departe de 
a se cere suprimarea sub-prefecţilor, cum s'a 
cerut la laşi, se cerea să se ia de la comună atri- 
buţiunile pur administrative şi să se treacă la 
funcţionarii de Stat. 

Voiţi să ştiţi în ce consistă, d-le Mârzescu, 
opera de reformă a învețământului? Cred că 
spiritul acestei opere a eşit întreg din mica lege 
din anul trecut, şi care a avut acest imens avan- 
tagiu că, pe când cele-l'alte proiecte anterioare 
ai remas simple proiecte, acesta a devenit lege 
şi-s'a pus în aplicare. Şi acesta este meritul 
adevărat în politică: ideile le propagă scriitorii 
şi publiciştii, oamenii de Stat le execută, tradu- 
cându-le în legi şi punându-le în aplicare. 

Voiţi, d-le Mârzescu, să vE incredinţaţi dacă 
întreagă această operă se va face? Consultaţi 
puţin istoria, studiaţi mersul lucrurilor omeneşti, 
şi întrebaţi-ve de ce este nevoe în guvernul par- 
lamentar pentru ca o mare operă să se săvâr- 
şească, și veţi vedea că de dou€ lucruri: de gu- 
vern și de Parlament. De un guvern unit şi unit 
pe d'intregul asupra tutulor punctelor din pro- 
gramul săi, Este acest guvern un guvern unit? 
Dar care guvern a venit cu înseşi proiectele de” 
legi, regulamentate din articol în articol, spunând 
că aceasta este opera noastră comună, cu aceste 

proiecte voim să luptăm, cu ele voim să triumfăm, 
cu ele numai voim să trăim, cu ele suntem gata 
să ne ducem!? Cred că este pentru prima oară 
că se produce un asemenea exemplu. Nu puteți 
deci susţine că acest guvern nu are acea unitate 
de vederi complete necesare ca să reuşească. 

D. G. Mârzescu: Ei nu cred aceasta. 
D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, T 

Ionescu: Ba da. D-ta credeai că va fi grei caun
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tînăr ministru de culte, care ar susţine supremaţia 
Statului, să fie de acord cu bătrânul preşedinte 
al consiliului în privința clerului. Ei bine, te-ai 
înşelat; noi suntem de acord asupra clerului, ŞI 
cu ve spun că legea tîn&rului ministru are asen- 
timentul complet al bătrânului ministru preşe- 
dinte, că. acest asentiment este desăvârşit pe toate 
punctele, şi că legea se va presenta Parlamen- 
tului cu aprobarea și susţinerea sa. 

D. G. Mârzescu: Atunci grozav s'a schimbat, 
că nul mai cunosc ! (Mare ilaritate). 

D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, T. 
Ionescu: Eu cred, d-le Mârzescu, că ai cercat şi 
alții, ai căutat și alţii să pună sub autoritatea 
d-lui Catargi vederile lor in acest departament; 
dacă noi am isbutit, şi nu ei, să avem autorita- 
tea d-lui Catargi, la proiectele noastre de reformă, 
de ce atâta necaz ? (Aplause). 

Guvernelor le mai trebue un lucru ca să îs- 
butească a face o operă de reformă : mai trebue 
ca acele guverne să creadă în proiectele lor de legi. Am văzut, da, atâtea guverne şi atâţia mi- 
miştri cari, după ce ai propus proiecte de legi foarte curagioase şi foarte reformatoare, şi ai găsit un fel de obstacol în Parlament, obstacol 
tras din tot felul de combinaţiuni electorale ŞI curente artificiale, ati preferat să lase proiectele 

„de legi în archivă şi ei să remână miniştri ; nu ne judecaţi după ei. Da; dacă în acest guvern 
veţi vedea o asemenea slăbiciune, dacă veţi vedea 
pe Tniniştri că-abandonă reformele cu cari ati să inzestreze țara, dându'“ o Organisaţiune mo- dernă, o organisațiune care, cred ei, r&spunde nevoilor Statului român, numai pentru dorinţa de a se prelungi pe aceste bănci, atunci numai Ve Veţi putea îndoui de puterea acestui guvern,
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în opera de reforme. Acest spectacol nu vi l-am 
dat şi nu puteţi să ne bănuiţi de asemenea lu- 
cruri, căci noi nu suntem responsabili de prece- 
dentele făcute de alții. | 

Mai este o condiţiune ca să reuşească întrun 
Stat parlamentar opera de reformă, şi această 
condiţiune este mai grei de găsit de cât cea 
d'întâiii. Este mai lesne de compus un minister 
care să priceapă nevoile unui Stat, să le traducă 
în proiecte de legi şi să se agaţe cu vehemenţă 
de ele, să zică: ori legile, ori ei; dar este grei 
a găsi un Parlament care să vină să zică: toate 

interesele mici, personale şi locale pier d'inaintea 
marelui interes general. (Aplause). 

Ei voii să fiă drept şi de aceea nu atribuiii 

sterilitatea nemărginită a anilor din urmă ai 

domniei liberalilor slăbiciunei miniştrilor; nu, căci 

am exemple despre contrarii. Sterilitatea o atri- 

bui slăbiciunei Parlamentului, acelui Parlament 

în care era o majoritate care se putea ori când 

strânge ca să nu fie un vot de neîncredere, dar care 

se topea ca zăpada la soare, când era vorba să 

calce pe interesele mici particulare, în vederea 

unui interes general. 
Am convingerea, din experienţa făcută în se- 

siunea trecută, că noi am avut marele noroc să 

avem acel mare Parlament. Nu este reformă 

care să nu lovească într'un interes, care să nu 

turbure o situaţiune câştigată; nu este mers 

înainte care să nu strice, pentru moment, echi- 

librul dintre puterile Statului, şi este mare lucru 

când se găseşte un Parlament de 300 oameni 

cari să aibă înaintea ochilor lor numai interesul 
general şi cari, impunând tăcere resentimentelor 

personale contra miniştrilor şi unelor nemulțumiri 

pentru măsuri administrative inevitabile, să fie
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cu ochii vecinic la steagul pe care este scris 
progresul, şi să meargă cu hotărîre la îndeplini- 
rea marei noastre datorii către ţară. Acest Par- 
lament "l-am dorit noi şi avem convingerea că!l 
avem. (Aplause).



LEGEA CLERULUI MIREAN ŞI SEMINARIILOR 
(Chestiunea prealabilă a oposiției) 

  

ŞEDINŢA CAMEREI DE LA 12 FEBRUARIE 1893 

In discuţiune prealabilă asupra proiectului de lege, d. Dim. 
A. Sturdza cere amânarea discuţiunei pe motivul că acest 
proiect sdruncină fundamentele Bisericei. Ministrul instrucțiunei 
publice şi cultelor r&spunde că cererea de amânare a d-lui 
Sturdza ascunde o censură la acțiunea guvernului, şi r&s- 
toarnă şi alte acuzări ale oratorului liberal, ca, de pildă, in- 
competenţa, răceala faţă de Biserică, etc. 

Cestiunea prealabilă se respinge în urma discursului următor 
al d-iui Take Ionescu: 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instruc- 
jiunei publice: D-lor deputaţi, d. Sturdza, sub 
forma unei amânări, nu cere alt-ceva dă cât 
tăiarea capului nevinovatului fără judecată. 

Căci, în adevăr, d. Sturdza nu cere amânarea 
legei pur şi simplu şi nici nu putea să ceară 
amânarea, căci dacă e cine-va care, în mod pe- 
riodic şi cu multă insistenţă şi convingere, a 
cerut Parlamentului o lege în privinţa clerului 
mirean, e de sigur d. Sturdza. 

D-sa însă cere alt-ceva. Legea aceasta, în loc 
să fie desbătută întâiii de d-voastre, să fie des- 
bătută înt&iii de Senat. Aceasta nu este o amâ- 
nare; aceasta este o adevărată censură la acţiunea
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guvernului, care a găsit cu cale să aducă această 
lege întâi în Cameră, după cum era dreptul sti. 
In adevăr, d-lor, că e dreptul nostru de a veni 
cu o lege fie la Cameră, fie la Senat, nu se poate 
tăgădui. Constituţiunea o spune în mod cate- 
goric și nu face excepțiune de cât pentru legile 
financiare, cari trebuesc aduse înteiu înaintea Ca- 
merei, 

Dar de ce nu am dus'o întâi la Senat? Aşi 
putea de la început să o spun: că nu am dus'o 
fiind-că era dreptul meu să o aduc întfiii aci. 
Căci, necontestat, din momentul ce Constitu- 
țiunea dă guvernului acest drept, e în judecata 
lui să'şi aleagă la care ramură a Parlamentului 
să se adreseze înteiu, Dar, d-lor, am adus întâi 
proectul la Cameră pentru un motiv foarte lim- 
pede şi pe care vi'] voii explica imediat. 
„Nu e cestia de teamă de Senat, 
Anul trecut am cerut Corpurilor legiuitoare 

ŞI mi S'a acordat cu multă bună-voinţă veri-o 
7 Saii 8 proiecte. Afară de dout, pe toate cele- 
lalre le-am dus la Senat şi de acolo la Cameră. 
Va să zică, nu a fost din partea mea nici un fel de bănuială de concursul Senatului, concurs 
luminat, şi nici dorinţa de a evita controlul, Dar Puteam să me& duc întâiă cu această lege la Senat? Eu aşi fi avut imensa plăcere să discut cu Prea Sânţiile lor Prelaţii, înainte de a discuta cu Ca- mera. Aceasta e însă numai o plăcere amânată, pentru că proiectul nu va deveni lege de cât atunci când va avea aprobarea Senatului, şi, prin urmare, după o amplă, după o lungă, foarte lungă discuţiune cu Prea Sânţiile lor. Dar, d-lor, proiectul nu se ocupă numai cu cele sufleteşti, ci mai ales și de cele lumeşti, de leafă, şi cine zice leafă zice cheltueli, zice găsire de mijloace pentru acoperirea acelor cheltueli, zice imposite.
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Prin urmare, preeminența Camerei, în materie 
de imposite, trebuia să facă a fi adus cu precă- 
dere în discuţiunea ei un asemenea proiect de lege. 

lată de ce am adus întfiă acest proect la 
Cameră. 

In discursul d-lui Sturdza sunt însă câte-va 
lucruri cari nu pot să treacă fără respuns din 
partea mea, înainte de discuţiunsa generală. D. 
Sturdza a spus că ministrul e incompetinte, şi 
cu multă bună-voinţă a întins această incompe- 
tinţă asupra întregei Camere. 

Ei bine, d-lor, eă am să iai partea cea-l'altă 
a cestiei, şi să întind competinţa asupra întregei 
Camere. Şi, d-lor, că Camera e competinte, do- 
vadă este că aveţi dreptul de a primi sai de a 
respinge legea, de a o amenda; este, prin ur- 
mare, cu neputinţă să spună cine-va că Camera 
se va pronunța într'o chestie necompetinte. . 

Poate că se vor găsi persoane cari să creadă 
că sunt numai ei competinți şi că Statul trebue : 
să 'şi abandoneze dreptul stă suveran. Nădăj- - 
duesc că nu sunt asemenea. persoane şi, în tot 
casul, dacă s'ar găsi, e datoria noastră să împe- 
dicăm o asemenea impietare. Dacă este vorba 
de necompetinţa mea personală, Camera nu are 
de cât, printrun vot, să schimbe ministrul ne- 
competinte printr'un ministru competinte. Dar dacă 
e vorba de incompetinţa ministrului civil, ca mi- 
nistru civil, atunci protestez, în numele Statului, 
care în tot-d'a-una este competinte ca să hotă- 
rască chestiunile ce vi le spune proiectul de 
lege. | | 

D. Sturdza, ca ilustraţiune la necompetinţa 
mea, a opus competința d-lui Maiorescu. 

Ca să satisfac pe d. Sturdza, voii spune că 
între partisanii cei mai infocaţi ai acestei legi 
este d. Maiorescu, care'mi a promis întregul săi
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concurs şi care crede că legea de faţă este o lege 
bine studiată, bine alcătuită şi menită de a da 
roade bune în organisarea acestui Stat. 

D. Sturdza a mai zis că nu voii să schimb 
nimic. 

Apoi trei septămâni am discutat această lege 
împreună cu membrii comitetului delegaților ; 
întrebați“i dacă, în acele discuţiuni, am venit cu 
partis-pris, dacă am fost încăpățânat. 

Chiar restul deliberărilor dovedeşte că din 
partea mea nu a fost nici partis-pris, nici încă- 
păţânare. D-lor sunt de față şi pot dovedi dacă 
este adevărat sai nu. Auziţi ce spune d. Cesianu, 
unul din delegați. 
„Mai este un punct, 
D. Sturdza a zis că sunt oameni cari se sbâr- 

lesc la tot ce priveşte pe preoţi. Şi dacă cuvin- 
tele sale aii înţeles în această discuţiune, ele ar însemna cum că proiectul de lege ar fi pornit 
dintr'un spirit de rea voință, sai, dacă nu vă 
place cuvântul de rea voință, din răceala faţă cu Biserica noastră. 

Dacă era vorba de răceală, era un lucru simplu : stam pe loc. Aă trecut de la divanul ad-hoc atâția ani; ai trecut de la Constituţiune 27 ani; s'a promis prin toate Mesagiile de deschiderea Corpurilor legiuitoare o lege asupra îmbunătă- pirei soartei clerului de mir, şi s'a depus şeapte proiecte fără succes. | Credeţi că era grei de urmat acest exemplu? Credeţi că, dacă era la mine o tendinţă rea, nu puteam să amân şi ei proiectul la calendele ne- naţionale >? 
Dar, d-le Sturdza, d-voastră, care “mi recu- noașteți talent, v'aşi fi mai recunoscător dacă "mi aţi recunoaşte o picătură de minte, d-voastră credeți că nu 'mi am dat socoteala de ce greutăţi
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voiii întâmpina, în contra cărei furtuni am să 
lupt când m'am hotărit ca, într'o materie în care 
alţii S'au dat înapoi, să vin cu curagiii înaintea 
Corpurilor legiuitoare ? 

Dacă aşi (i voit o ședere liniștită “pe aceste 
bănci, puteam să presint legea către sfârșitul se- 
siunei, să o amân pentru începutul sesiunei vii- 
toare şi apoi la începutul celei-l'alie sesiani, și 
aşa mai încolo. | 

Dar eii am avut alte vederi. Pentru că sunt 
ministru de culte, datoria mea era să m& dis- 
pensez de a veni înaintea acestui Parlament cu 
această chestiune, care, dupe mine, este coaptă. 
Este de onoarea acestui Parlament, de onoarea 
acestui partid ca să resolve această chestiune, cu 
toate protestările unora sai altora, şi de actea 
rog pe Cameră să nu amâne discuţiunea legei. 

In urma acestui discurs amânarea discuţiunei legei punân- 
du-se la vot se respinge. 

DISCURSURI POLITICE +2



LEGEA CLERULUI MIREAN ŞI SEMINARIILOR 
— DISCUŢIUNEA GENERALĂ — 

"ŞEDINTA CAMEREI DE LA 15 FEBRUARIE 1893 
  

În discuţiunea generală a proiectului, trei oratori liberali 
s'ati încercat să'] combată, când coborind, când înălţând des- 
baterile. Ministrul ia pe rând toate obiecţiunile,—fie că a fost 
prea laic în unele cestiuni și în desacord cu Sf. Sinod, fie 
că nare autoritatea și evlavia necesare ca să se presinte cu 
asemenea reforme, fie că nu constitue Biserica ca o vastă 
asociaţie de cultură, liberă în Statul liber,—și le restoarnă cu 
o profusiune de talent şi de argumente ce nu dai motiv ad- 
versarilor nici de a mai întrerupe. . 

După discursul convingetor al Ministrului, discuţiunea se 
închide și proiectul se ia în consideraţie cu 64 votari contra 20. 

D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, 
7. Ionescu: D-lar deputaţi, am ascultat cu cea mai 
mare luare aminte pe cei trei oratori ai parti- 
dului liberal cari ai vorbit în această cestiune ; 
mi-am dat o încordată osteneală ca să pricep 
gândirea d-lor dominantă și declar că încă nu 
am reuşit. 

Discuţiunea, care începuse de jos ca o mică: 
discuțiune îngustă, foarte îngustă, de atacuri de 
partid şi de cuvinte temerare, cu d. Porumbaru, 
se suise puţintel, se suise chiar mult cu d. Stolojan, 
şi apoi iar a căzut astă-zi întocmai ca o ninge 
pe care o asvârli de un perete şi care se întoarce 
ceva mai îndărăt de cât locul de unde plecase.
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Intr'adevăr, d. Nicolaescu a crezut bine să 
înoade Ja această discuţiune şi o interpelare la adresa 
mea, așa că vrând-nevrend sunt. silit să încep 
cu sfârşitul discursului săi şi să arăt că spiritul 
ministrului de culte, atât în cestiunea Constanţei, 
cât şi în cestiunea d-lui Simion Popescu, nu a 
fost acela pe care "l-a arătat d-sa şi că, prin. 
urmare, nu din acel spirit s'a născut acest proiect 
de lege şi nu cu acest spirit cerem noi Camerei 
să'l susţină. | 
“D-lor, este în adever ciudat când ai să aperi 
prerogativele societăţei civile în contra represen- 
tanţilor partidului liberal și, dacă este ceva care 
te mai mângăe, este că nu tot-d'a-una partidul 
liberal “şi-a înţeles ast-fel misiunea. Mai era 
odată, la 1872, discuţiunea asupra canoanelor; 
era vorba de legea sinodală, pe care o propu- 
sese d. general Tell. Ştiţi că cestiunea de căpe- 
tenie atunci era recunoaşterea autocefaliei Bisericei 
noastre care căzuse şi densa în desuetudine, cum 
căzuseră mai toate tradiţiunile acestei ţări. 

“ Ministrul de atunci, cu conştiinţa r&spunderei, 
sale întregi, în legea sa pusese pe membrii Cor- 
purilor legiuitoare numai în număr egal cu acela 
al membrilor Sinodului la alegerile episcopale şi, 
spre a'şi. susține ideia, se bizuia pe canoane. lar 
d. Mihail Kogâlniceanu îi r&spundea cu un lim- 
bagi alt-fel de cât al liberalilor de astă-zi: 
„<Tot atât de puţin întemeiat este și al doilea 

argument al d-lui ministru de culte, adică: că 
alegerea și numirea episcopilor, fie prin Domni, 
fie prin adunări laice, este contrarie. canoanelor. 
Şi aci am diferit de opiniune cu d. ministru. 
Canoanele neviolabile sunt acelea cari ai a face, 
cu dogmele, iar nu cu organisarea exterioară a 
Bisericei, . cu administrarea, cu relaţiuniie sale 
exterioare, cu Statul și cu societatea laică. Aceste
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toate variază, după timpuri, după împrejurări, 
după, țări, după, starea, societăţilor. Şi spre a do- 
vedi aceasta, nu am trebuinţă de cât de av 
arăta că, în privinţa, organisărei. Bisericei și mai 
ales în ce, se atinge de modul de numire sai de 
alegere a capilor Bisericei, fie-care ţară îşi are 

„ deosebitele şi adesea chiar conțrazicătoarele sale 
legi. și. aşezăminte.» 

Dar, d-lor liberali, v& plângeţi că am fost 
animat de un spirit prea laic în dou& cestiuni, 
în, cari m'am găsit întrun mic desacord cu Sf. 
Sinod. Ia, să le examinăm. A fost vorba de pic-. 
turile catedralei din Constanţa. Ştiţi că nici ei 
nu, le-am ordonat, nici sub ministerul mei nu 
Sai executat; dar, iaă respunderea întreagă a 
faptelor predecesorului meu, d. Maiorescu, căci 
foarte bine a lucrat. Inălţând în Dobrogea, ca 
prim monument al stăpânirei noastre, o biserică, — 
noi “aceștia, laicii, — trebuia neapărat ca această 
biserică să aibă, în decorarea ei, toată splendoarea 
putincioașă. 

La cine voiaţi. să m& adresez? Despre. d. 
Lecomte unii episcopi ziceai că lucrează admi.. 
rabil, alţii ziceai că e papistaş. Despre d. Pom-. 
pilian, pictor religios, care a zugrăvit, biserica 
Sf. Gheorghe vechiu, acelaşi lucru. - 

ŞI. fiind-că vorbim de biserica, Sf. Gheorghe vechii, biserică sânţită aceea, — rog ps. d. Ni- colaescu, care s'a plâns de sânta de la Constanţa, care are, părul pe umeri, — lucru care nu are. nimic, de anticanonic, — să meargă să vadă Îa St. Gheorghe vechiii pe aceeaşi sântă mult. mai. despletită. a 
In, privinţa, d-lui Pompilian . uni ziceai că e un, alţii că a copiaţ picturile lui Rubens, — ceea ce este adeverat, — și atunci d. ministru a zis: să me adresez d-lui Mirea, fecior de proto-.
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“pop, tînărul cel “mia de "talent “dintre pictorii 
“noştri cei noui, şi "l-a însărcinat cu pictura cate- 
" dralei, punendu'i o mare sumă 'la disposițiune. 
Dacă picturile sunt bizantine, cu toții le puteți 

“vedea. Am cerut să le fotografieze şi sunt la 
"disposiţia fie- căruia. Nu erai însă isprăvite pic- 
turile când episcopul respectiv a ridicat chestia 

“în Sinod. Că episcopul are dreptul să nu sân- 
“țească biserica dacă nui convin picturile, cife 
“a tăgăduit aceasta? Nu cum-va o să mă duc ei 
să o sânţesc? Dar episcopul ştiind că face o 
ceartă de geaba şi nevrend să ia r&spunderea, 

“refusului de a sânţi biserica, a cerut să numească 
“Sinodul o comisiune care să constate dacă pic- 
turile aii sai nu o expresiune religioasă, dacă 
sunt sau nu în stil bizantin şi... şi dacă sunt 

“bine sati r&i făcute, cu 'mâinile'prea mari şi pi- 
cioarele prea lungi. 
"Atunci am răspuns la Sinod: 

În ce priveşte partea artistică a execuţiunei 
nu e nimeni judecător de cât puterea civilă care 
plătește; dar suveranitatea deplină pentru d-voa- 
stră în ceea ce privește partea religioasă. Şi a 
'hotărit Sinodul să trimiță o comisie mixtă. Şi 
cu acel respect cu care trebue să lucreze cine-va 
când e ministrul laic şi vremelnic față cu un 
Sinod stătător și pe care nu poate săl riște, 
am pus elementul civil în minoritate: trei din 

"opt membri ; trei şianume: d-nii Exarcu, Odo- 
bescu şi Tocilescu. Şi a mers comisia la Con- 

“stanța şi raportul comisiei e că picturile sunt în 
stil bizantin, că au expresie religioasă şi că sunt 
“conforme cu canoanele şi datinele Bisericei; aşa 
"că, dacă şi după aceasta episcopul nu va VOI să 
sânțească biserica, ei bine, va remâne nesânțită 

şi opiniunea publică va judeca pe fie-care cum 
se cuvine.
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Dar rog pe d. Nicolaescu să'mi arate cuvin- 
tele din Sinod prin cari ei aşi fi spus că sunt 
judecător în privinţa caracterului religios al pic- 

„turilor. Ei am spus, din contra, că picturile 
trebue să aibă un adevărat suflet religios, nu 

„numai să fie canonice; şi am adaos că numai 
în dou€ cazuri se poate, într'adevăr, face pictură 
religioasă : “sai ca pictorul. să fie adânc reli-. 
gios el însuşi, sai să fie un om cu o cultură 
atât de înaltă, în cât să poată să se transporte 
în lumea de gândire a altora. 

Să vorbesc de Simion Popescu? 
Sa vorbit atât de mult în această privinţă, 

în cât cred că e util să știe şi onor. Parlament 
cum S'ai petrecut lucrurile. 

La 1881, unul din cei mai învăţaţi preoţi din 
Transilvania, d. Simion Popescu, publică o carte 
numită Pneuma in Nicaeno- Constantinopolitanuria, 
în care pretinde nu: că veri-unul din articolele 
Crezului ar trebui schimbate, dar că traducţia 
făcută în româneşte, fiind-că textul original e 
în greceşte, e greşită, căci, zice densul, cuvântul 
Pnevma din art. 3 trebuia tradus dub, iar nu 
dubul, şi art. 3, în traducerea adeverată, ar suna: 
nu că S'a întrupat de la duhul sânt, ci din duh 
sânt; face ceea-ce se chiamă o Teologomena, o 
încercare de interpretare, fără a discuta câtuşi de puţin sfinţenia textului. | 

Şi, ca un Omagiii către sânta noastră Biserică, 
el, primul preot român de dincolo, trimite la 1881 cartea sa Sântului Sinod al țărei româ- neşti ca să se pronunţe dacă corespunde sai nu cu adevărata interpretare creştinească, gata fiind, zicea el, să judece din noi concluziunile sale dacă va fi greşit. | o 

De atunci şi până astă-zi Sântul Sinod nu "și-a mai spus părerea.
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La 1888, în .urma unui incident politic ca 
multe de acelea cari fac pe unii din românii 
de dincolo să plece, preotul Simion Popescu 
vine aci în ţară. 

D. Maiorescu a crezut că ar face o bună nu- 

mire, dându'i o catedră la facultatea de teolo- 

gie. Şi avea dreptate, căci preotul era un om 
distins şi cu sentimente patriotice. 

Un licenţiat în teologie, unul dintre cei mai 

buni preoți ai "noştri, îmi spunea zilele trecute 

că lecţiunile lui Simion Popescu nu le va uita 

nici-odată, căci ele eraii întreţesute cu cel mai 
înalt şi mai cald patriotism. 

Şi ministrul laic, pe care nici o lege nul o- 

prea să facă d'a dreptul numirea, totuşi s'a adre- 
sat |. P. S. S. Mitropolitului Primat, întrebân- 
dul dacă are de făcut veri-o obiecţiune, şi |. P. 

S. Sa. răspunde că nu are nică o obiecţiune de 

făcut şi că numirea este excelentă. | 
Ast-fel ministrul laic îl numeşte cu aprobarea 

I. P. S. S. şeapte ani după ce cartea, zisă eretică, 
se afla pe masa Sântului Sinod! Şi stă Simion 
Popescu doui ani în facultatea de teologie şi ni- 
meni nu se turbură; ba încă în tot acest timp: 
el, om conştiincios şi pe deplin conştiincios, în 
Catechismui s&ă de clasă, pe care "| am, nu pune 
traducţiunea Crezului aşa cum o înţelesese el, nu 
pune adică din dub, ci păstrează traducerea cea 
vechie de la duhul, recunoscând .că nu are de- 

stulă autoritate ca să schimbe el singur traduc- 
țiunea Crezului şi aşteptând hotărirea pe care a 
cerut'o de acum 13 ani. 

“ Tar în urmă, din motive curat lumeşti, iar nu 

spirituale, căci era gândul a se scoate. Simion 
Popescu numai ventru a se face loc altuia, de 

odată s2 stârnește agitaţiune in contra lui Si- 

mion Popeszu, aşa zicnd din causa cărţei sale.
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i D. Maiorescu atunci îl-ia de la facultatea de teologie şi'] numeşte supiinitor la şcoala normală de institutori. Nimeni nu protestă şi în această stare îl găsesc eă când vin la guvern. Ei public “dar concursul Şi, la CONCUrs, st presintă Simion Popescu cu alți doui concurenți. În juriul numit de mine erai doui profesori ai facultăţei de teologie și numai unul de la ce. le-V'alte facultăţi. 
Şi înaintea şi în timpul concursului nu se în- templă nimic, nu protestă nimeni; din contra, “unul din concurenţi, un preot licenţiat în teolo- gie, declară că se retrage faţă cu înaltele merite ale lui Simion Popescu. 
La proba scrisă cel-P'alt concurent, un laic, cade, ŞI, Odată Căzut, acest domn, care este. un licen- țiat în teologie, care cam umblă cu vorba de colo până colo, găseşte cu cale să protesteze în contra concursului, însă nu la ministrul civil, "care singur publicase ace] Concurs şi singur avea dreptul să judece, ci drept la Sântul Sinod. acă eram un ministru strict, — şi au fost de 

tul Sinod? Declară e] că cartea este eretică? Nu, ci "mi comunică numai că a trimis'o de 3 ani În. cercetarea facultăţei de teologie, care nu a dat încă nici un respuns; îmi cerea deci ca că, Take Ionescu, să interpretez art, 3 din Sinodul Ni- caeno- Constantinopolitan, să interpretez ei „dacă este dogmatic de Ja dubul sânt, sai din dub sânt, ȘI, Prin urmare, să Pun 0 resoluţiune pe hârtie că nu numesc pe Simion Popescu, fiind-că este 
cărți pe care nu au putut-o descoase înalții pre- laţi în timp de 13 ani şi facultatea de teologie
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în timp de 3 ani. (Aplause). Dacă aşi fi făcut 
aşa ceva, atunci nu eram numai adeveratul căl- 
cător al celor sânte, aşi fi fost un caraghios. 

lată, d-lor, cele dout faimoase incidente în 
cari am pus un spirit prea laic, pentru partidul 
liberal, şi în cari nu am ştiut să me port cu 
Biserica. 

Ei bine, d-lor deputaţi, de acelaşi calibru sunt 

multe din observaţiunile d-lor. De exemplu, aţi 
văzut adineaori sărind pe d. Nicolaescu zicen- 
du'mi: «Cum se poate ca d-ta, d-le ministru, să 

faci programa seminariilor?» Dar, d-lor, ştiţi d-voa- 
stre cine a făcut programa seminariilor de astă-zi, 
a acestor seminarii din cari a ceşit atâta orto- 

doxie? Le-a făcut ministrul laic în comitetul 
permanent, fără să consulte pe nimeni, la 1872. 

Şi eu duc lucrul mai departe: cer Camerei să în- 

cuviinţeze ca programa seminariilor să se facă de 

noi, însă cu avizul facultăţei de teologie. 
“Am călcat canoanele, conştiinţa, d-lor, şi Con- 
stituţiunea, când am zis să nu se înființeze în 

România o biserică fără să se asigure întreţinerea 
personalului acelei biserici!! | 

D-lor, la 1882 se propunea același lucru. As- 
cultați: «Nu este permis în viitor a se face bi- 

ssrici noui în localităţile unde nu se va afla un 

num&r de 200 familii contribuabile, cari să com- 

pună o parochie legală. Excepţie se poate face 
numai când ctitorii bisericei noui ar asigura ve- 

nitul stabilit prin legea de faţă pentru întreținerea 

Disericei şi a clerului parochial». 
Cine credeţi că cerea Parlamentului să voteze 

“această călcare de conştiinţă, acest lucru anti-ca- 

nonic şi anti-constituţional? Calinic, Mitropolitul 

“Primat, Iosif, Mitropolitul Moldovei, Gr. Canta= 

cuzino, Th. Rosetti şi d. Orăscu, preşedintele
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d-voastre -de la întruniri, până mai alaltăeri. (Aplause). 
Vedeţi dar, d-lor deputaţi, că sunt într'o bună companie când violez conştiinţa onorabilului preo- pinent, când iai măsuri să nu avem proletariat clerical la noi în țară şi când zic că cine voeşte să aibă preot şi biserică să facă bine să pună şI banii cu cari să se întreţină personalul acelei biserici. 
lată, d-lor deputaţi, unele din aserţiunile cele mai extraordinare ale d-lor clericali-liberali; ȘI acum să 'mi daţi voie să ms Ocup puţin de cestiunea în sine. 
D-lor, am auzit pe d. Porumbaru spunând lucrul următor: «Era nevoie de o reformă; țara cerea îmbunătăţirea generelă a Bisericei, cerea îmbunătăţirea stărei ej materiale, intelectuale ȘI morale; dar d-ta, d-le Take Ionescu, nu ai nici veErsta, nici autoritatea, nici evlavia necesară ca să te presinţi cu un asemenea proiect de lege b D-lor, "mi-ar fi Uşor să fac ceea ce se face obicinuit; să întreb şi eii pe onor. d. Poruimbaru, pe care d'abia câţi-va ani de zile îl despart de Versta mea, dacă d-sa are versta, evlavia ŞI autoritatea de a se îmbrăca cu zalele de cam- pion al Bisericei şi de a mă provoca în asemenea luptă braţ la braţ? 

Dar dacă nu am autoritatea trebuitoare, d-le Porumbaru, uiţi că, în regimul constituţional, nu este nimic personal al unuj ministru, că opera este a guvernului; uiţi d-ta că, faţă de țară, opera nu este nici chiar a guvernului, ci a majorităţei ŞI a partidului care] Susține, şi, dacă vârsta mea nu'ți ajunge, nu crezi, d-le Porumbaru, că acest venerabil președinte a] consiliului, cu vârsta sa, cște in Stare să compenseze .ceea - ce ar lipsi la mine?
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Dacă autoritatea mea nu este de ajuns, — și 
nu pretind pentru mine alt merit de cât acela 
de a fi muncit şi de a fi atins această cestiune, 
nu cu O mână uşoară, ci cu o adencă conştiinţă 
a gravei r&spunderi pe care o am față nu numai 
de mine, ci şi de şeful și de partidul care, fără 

„ai fi dat în trecut nici un motiv, absolut nici 
„unul, de dragoste, "mi-a dat acest post de onoare, 
în care pot pune iscălitura mea în josul unora 
din cele mai mari reforme ce se pot face întrun 

„Stat (aplause); dacă autoritatea mea nu este-de 
„ajuns, ajunge autoritatea partidului care a făcut 
legea Sinodului de la 1872, a partidului care 

“nică odată în istoria ţărei noastre nu poate fi 
acusat că a făcut ceva contra religiunei. Aceia 
vor da autoritatea lor tinărului şi lipsitului de 
autoritate ministru, care nu este de cât organul 
şi glasul lor. Da | 

Dar n'am evlavia suficientă? Să'mi permiteți 
întru aceasta să nu iau pe d. Porumbaru de 
duhovnic; iar d-sa să'mi permită ai spune că, 
dacă ar fi ascultat pe d. Stolojan, ar fi luat o 
mare lecţiune de la d-sa, o lecţiune care se re- 
sumă în aceasta: | 

Ca să poată criz-va să înţeleagă mărimea 
„acestei cestiuni, nu este nevoe de a fi evlavios, 
este destul să cunoască istoria şi să ştie să o 
înţeleagă. | | | 
_Nu este numai un sentiment de pietate care 

poate să facă pe un om politic să se ocupe de 
ale Bisericei; este destul constatarea adevărului 
istoric, că din toate mobilele fenomeneiar ome- 
neşti, cel mai puternic si cel mai indestructibil 
este sentimentul religios. Intoarceţi-vE cu 2.000 
ani înapoi, pătrundeţi-vă de tainele istoriei şi 

veţi vedea că toate epocile cele mari se confundă 
cu mişcările religioase. Căderea imperiului roman;
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invasiunea Arabilor cu reacţiunea ei: cruciatele, 
reforma şi chiar colonisarea Americei de Nord, 
toate sunt legate cu explosiunea sentimentelor 
religioase. 

In vremurile mai noui, un moment, - la sfâr- 
şitul secolului al opt-spre-zecelea, se credea cu 
uşurinţă că sentimentul religios va dispare. Uita- 
ți-vă însă ce puternică reacțiune în secolul nosiru; 
vedeți ce eflorescenţă religioasă în secolul al 
nouc-spre-zecelea. Pretutindeni vechile credințe 
TENasc, ŞI — ceca-ce este mai caracteristic — cre- 
dinţeie cele noui se îmbracă în costumul ideilor 
celor vechi. Așa filosofia lui Auguste Comte, 
filosofia positivistă, sfârşeşte prin fondarea unei 
religii şi deschiderea unei Biserici, a unei Biserici 
care, dacă nu este deistă, nu este mai puţin o 
Biserică cu dogmele, cu iextele, cu cultul ei 

„Propriă, iar filosofia evoluţiunei. lui Spencer, 
„trecend oceanul, se transformă ŞI ea într'o doc-" 
trină religioasă. 

ŞI, d-lor, pentru a ne pătrunde de indestruc- tibilitatea sentimentului religios, nu este nevoie să intrăm în excursiunile metafisice ale d-lui Stolojan, care, de! — fie-ne permis a o spune,— a r&mas cam îndărăt când ne-a spus că ştiinţa modernă a redus totul la dubla concepţie a :ma- teriei şi a forței. Nu: ultima Sintesă a ştiinţei este monistă (aplause); totul a fost redus la con- ceptul «mişcărei»; totul, fenomenele fisice ca şi „cele psihice. Dar toate aceste sintese, toate aceste teorii, aceea a mișcărei, aceea a evoluţiunei, aceea a ondulaţiunei, n'au putut împedica conştiinţa omenească de a găsi un luminiş prin care să se strecoare în forul :s&ă interior sentimentul religios. - 
Şi atunci oamenii de Stat, ori-care ar fi spo- vedania lor, cunoscând puterea din trecut a acestui
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sentiment şi ştiind de ce este capabil în viitor, 
nu pot, fi indiferenți când formă exterioară a lui 
este ast-fel organisată, în cât nu poate nică Satis- 
tace legitima lui existenţă, nici garanta fireasca 
lui. desvoltare. | , 

Dacă dar, d-lor, este o nevoie de toţi simțită 
ca să facem ceva pentru Biserica noastră, şi când 
zic să: facem ceva, înțelegeţi că nu poate fi 
vorba. numai de a alcătui un tarif de lefuri și a 
născoci o categorie de pensionari eclesiastici, o - 
categorie pe care nu am vezuto nicăeri, care 
nu se potriveşte câtuşi de puţin cu ideia care 
trebue să ne-o facem de un eclesiastic, concep-. 
țiune care ne-ar duce la crearea unor preoţi fără 
biserică, cari, la 54 de ani deja, se plimbă pe 
socoteala Statului; atunci, d-lor, nu sunt, nu pot 

fi de cât dout sisteme: o sistemă este aceea la 

care făcea alusiune d. Stolojan, şi o alta este 
aceea pe care am adoptato noi. 

Este incontestabil că, după o practică aşa de 

îndelungată, un lucru răsare cu evidenţă. În or- 
ganisarea ci actuală, Biserica noastră nu are ele- 

mente suficiente ca să se poată regenera ea 
singură şi are nevoie de un puternic sprijin de 

la societatea civilă? Dar acest sprijin cum are să 

il dea societatea civilă? D. Stolojan zice: organi- 

saţi, strângeţi inimile bine-voitoare, „căutaţi. ele- 

mente laice cari trebue şi pot să intre în organisarea 

Bisericei, constituiți Biserica ca o vastă asocia- 

iune de cultură şi lăsaţi-o liberă în Statul liber, 
ca ast-fel să meargă înainte. | 

Cunosc, d-le Stolojan, asemenea organisări. 
Aşa este Biserica disidentă din Anglia, aşa este 

Biserica în Statele-Unite, dar, în afară de reli- 

giunea protestantă, vEzut aţi unde-va, d-le Sto- 

lojan, o așemenea,. organisare? Eu unul nu O 

cunosc. Căci 'o asemenea organisare presupune
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dou€ lucruri: o masă de laici cari se interesează serios,'hu''pe hârtie, de cele sufleteşti, şi o reli- giune care admite dreptul individual „de. liberă cercetare, drept care, dacă are “bunătăţile “lui, îşi are şi relele: multiplele secte cari isvorăsc din- tr'ensul. In colo nu cunosc de cât dou& organi- Șaţiuni' de "Biserică: cunosc organisaţiunea Bise- ricei catolice, un Corp puternic, o organisare cu o disciplină aproape militară, avend în capul său un şef infailibil care altă dată nu permitea ni- menui să poarte coroana 'pe cap” dacă nu 1-0 punea el, care voieşte să fie azi arbitrul: tutulor, un fel de autocrat al sufletelor, dictând pretutin- deni nu numai linia politică a fidelilor, dar şi con- diţiile sub. cari sar putea făptui pacea socială. „Că “acea Biserică este puternică, este un ce netăgăduit; toţi cei cari au studiat organismul acestei “Biserici vor spune, cu Macaulay, că va veni ziua în care locuitorul din Noua-Zeelanăă, aşezat pe malurile Tamisei, va schiţa “ruinele a ceea ice: fusese altă dată “Londra și că în acea 
ce este astă-zi. 

vreme - Biserica din “Roma va f “neclintit "ceea. 
“Dar în Biserica noastră: unde este: acea orga-. nișare? Biserica noastră are alte tradiţiuni, Bise- rica tesăritului, din momentul. ce societatea antică a “trecut la creştinism, “s'a confundat - cu - Statul. . Istoria 'Bisericei- de răsărit ne spune că Constantin cel Măre a preşidat Sinoadele în cari s'au hotărit expulsări de episcopi, şi: d-voastre ştiţi bine că Sinoadele cari hotărai despre “dogme erati con-: vocate, : inspirate şi conduse .de către. Imperaţii Resăritui ui, ie a ” Aceasta! este istoria. In Statele ortodoxe a fost tot-d'a-una un âmestec puternic al Statului civil, Şi la” istoria d-voastre de “complesenţă, — căci nu: Tezuiiosc: istoria spusă de d-voastre, -— e opun
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istoria cea adevărată. Ascultaţi ce spunea Can- 
temir despre organisarea Bisericei noastre : 

«In afacerile externe ale Bisericei în Moldova 
“suprema inspecţiune este pe lângă Domn. El are 
grijă ca preoţii, atât cu faptele, cât şi cu învă- 
țăturile lor, să corespundă preceptelor religiunei 
ortodoxe și nici unul să nu se abată de la calea 
adevărului, nici să ascundă inima de lup sub 
piele de oaie, nici să neglige turma încredin- 
ţată păstorirei lor, sau -să'i dea scandal prin exem- 
ple rele». 

Cum vedeţi, Domnul avea inspecţiunea, de şi 
posiţiunea Mitropolitului Moldovei, Cantemir ne 
spune, că era egală cu a patriarchului, de şi nui 
purta titlul. Şi fiind-că este vorba de patriarch, 
știți că a fost un moment când partidul d-stre 
a voit.să ridice la demnitatea de patriarch pe 
Mitropolitul român şi chiar acestei veleităţi se 
datoreşte depunerea la Senat, în 1882, a proiec- 
tului de lege relativ la clerul mirean. 

- Ascultaţi ce mai spune” Cantemir: «Dar pe” 

lângă toată această mare putere ce o are Mitro- 
politul în Biserică, el totuşi nu poate nici să nu- 
mească, nici să destitue pe episcopii săi. Acest 

drept competă numai. Domnului, el singur are 

să cerceteze viața şi erudiţiunea candidaților la 

episcopie; singur examină causa celor cari sunt 

a se destitui şi el singur le pronunţă sentința». 

"Acesta este dreptul consuetudinal, dreptul is- 
toric al acestei ţări. - 

Voci: Ce faci cu Constitiuţiunea? | 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor și instruc- 
Jiuneă publice: Dacă aţi fi ceva mai răbdători, aţi 

vedea că vin şi la Constituţiune. În acest mo- 

ment m& ocup cu argumentele serioase; pe cele- 
Pale le las la urmă. Ce vreţi? Artificii de orator, 

(llaritate). - - = a
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In această stare, d-lor, sa desvoltat Biserica 
noastră. D. Stolojan a fost nedrept cu "colegii. 
sti. liberali, — căci nu conservatorilor această im- 
putare se putea adresa, — atribuind. starea de azi 
a clerului nostru scăderei sentimentului. religios, 
scădere pe care ar fi provocat'o ideile aduse din. 
străinetate.: 

Eu cred că alta este Causa ; că aiurea trebue 
să o căutăm. Deja în secolul al 18-lea începuse 
căderea așezămintelor noastre religioase şi preoții 
de la Vidin, de cari ne vorbea d. Stolojan, sunt 
numai un episod. În toată durata secolului al 
18-lea țăranii, ca să scape de bir şi de alte greu- 
Tăți, treceaii peste Dunăre, unde arhiereii greci 
îi popeaui; cu modul acesta se găseau în Valachia 
numai, în anul 1819,-nu maj puţin de. 11.000. de preoți și la 1830 peste 9.000, de și din când în când, între 1750—1830, adesea recensămin- 
tele îi trecea birnici cu toate că erau Popiţi. 

Aceştia, în loc de a fi plătiţi de Stat, plătea ei pe episcopi Cilaritate) câte 200 de aspri pe an și le mai dedeai şi câte o piele de vulpe Cilari- tate). lar peste toate acestea bieţii preoţi mai plă- teaii și pe protoerei, darea bastonulu: şi altele. Fi, d-lor, în această Situațiune, cu 1 1.000 preoţi fără nici O. vocaţie alta de cât de a.scăpa de bir, fără nici o cultură. alta de cât că aă trecut Du- nărea în Bulgaria, şi însărcinaţi să întreţină, prin. contribuţiunile lor, pe capii bisericei, ŞI, prin. ur- mare, la rândul lor, să tundă oile pe. cari le pă- storeai, şi să le tundă de mai multe ori într'un an (ilaritațe), Cum, voiaţi, să, se desvolte aşezămin- tele noastre bisericeşti? la mai puneţi pe. d'asupsa. că S'ai deschis de Odată, în această. ţară atâţea. cariere civile, în cât selecțiunea. pentru cler.s'a, făcut. pe dos. Când! se deschideai populaţiunei, noastre cu o fărâmă de carte tot felul de. cariere. 
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civile, bine plătite, foarte onorate în Stat, vă 
miraţi d-voastră că nu mai r&mâneaii pentru re- 
crutarea personalulni clerical de cât aceia ce nu 
găseaii nici un refugii! aiurea? Da; în semina- 
iile pe ruina cărora plângea d. Nicolaescu, se- 
lecţiunea personalului clerical s'a făcut pe dos. Ce 
era mai distins şi eşea mai cu învăţătură din se- 
minarii, şi exemplele sunt o mulţime și sunt sigur 

că din acea parte nu o să se proteste (mare ila- 

ritate), părăseau seminariile, mulţi ca să scape 

de armată, mulţi ca să meargă la ceva mai bun; 

dar, în sfârşit, opera de selecţiune se făcea pe 

dos. Așa că, în loc de a spune că am avut 8 
seminarii şi că guvernul le reduce, eii voii spune: 
ați avut $ fabrici cu internate pentru facere de 

alt-ceva de cât preoţi şi guvernul introduce în 

sfârşit seminarii în țara românească. (Aplause)..— 

Credeţi că numai cu seminariile lucrurile se pe- 

trec aşa? Am găsit alt-ceva la minister: am găsit 

că normaliştii, pe. cari îi ţinem 4 ani ca săi fa- 

cem învățători, preferau să se ducă la şcoala de 

veterinărie, şi am intervenit pe lângă colegul 

meii, d. ministru de resbel, ca să nui mai pri- 

mească, căci, în sfârșit, pentru veterinari sunt 

destui candidaţi; nam nevoie săi țin patru ani 

pe socoteala Statului. , | | 

Seminariile ai fost în realitate licee incom- 

plecte cu burse, şi că e așa ve o dovedește modul 

cum a scăzut populaţia seminariilor la noi în ţară. 

La 1875 eraii 1.700 de şcolari, în seminariile 
Munteniei; la 1876 numtrul lor sa suit la 1.800 

şi de atunci a scăzut regulat până ce azi a ajuns 

la 300. | , 
Si în acest interval de timp nu sa suprimat 

nici un seminar. Dar o să me întrebaţi: cum 

Sa făcut această minune? S'aii înfiinţat atâtea 
gimnasii şi licee şi şcoli de comerciu, etc., în 

13 
SIDZURSURI POLITICE
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cât toți cari se duceai la seminar numai pentru 
ca: să înveţe carte, fără ca să se facă popi, s'a 
dus aiurea. De aceea azi în seminarii pentru 300 
de elevi avem 86 de profesori. De la un semi- 
nar avem O promoţiune de » elevi! 

Noi, d-lor, nu putem lua răspunderea unei ase- 
menea situaţiuni şi, pentru nevoile noastre actuale, 
seminariile ce v€ propunem sunt arhi-suficiente. 

Ei bine, d-lor, în această stare a găsit România 
modernă organismul nostru clerica]. Ce a făcut până acum Statul în această direcţie? La 1872 s'a făcut legea sinodală. Cu ce greutăţi s'a ob- ținut atunci recunoaşterea definitivă a independenței 
Bisericei noastre naţionale, aceia cari au fost au- torii acelei opere pot să o spună. 

Şi s'a făcut legea sinodală întrun Spiiit foarte larg, foarte laic în privința alegerei capilor Bise- ricei, conform cu tradiţiile ţ&rei, căci reprezen- tațiunea naţională are votul hotăritor, voturile celor-Palţi nefiind de cât 16 din 300. 
Al doilea pas, care era de făcut, era să ne o- cupăm de clerul de mir. 
D. Nicolaescu pretinde că aceasta compete Si- nodului. 
Da ; Sinodul a făcut ceva în această privinţă, a făcut un act care a pricinuit şi pricinueşte a- tâtea greutăţi ori-cărei încercări serioase de re- formă ! 

| Sinodul, care nu avea responsabilitatea situaţiu- nei politice, nici cunoştinţa situaţiunei financiare, a făcut, prin irealisabilul stu proiect, să se nască speranțe deşarte şi primejdioase pe cari nici noi nu le putem îndeplini vre-odată. Sinodul a fă- Săduit nişte milioane pe cari nu le avea, şi de aceea noi acum, în, faţa amăgiţilor, avem. aerul unor meschini, unor avari, - SE lată ce a făcut Sinodul! Ar fi putut, ar fi tre-
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buit însă Sinodul să întreprindă alt-ceva pentru 
* Biserica naţională de cât să propună un impo- 
sibil proiecr de lege; ar fi trebuit să facă un us 
mai bun de dreptul disciplinar pe care atâţia ani 
“l-a avut întreg. 

D. Filipescu a vorbit de un preot pe care "l-a 
găsit la Văcăreşti, când a fost acolo. Să vă spun 
şi eă o afacere de asemenea natură. 

Când am început cariera de advocat, atunci 
când omul crede, cu naivitatea tinereţei, că pro: 
cesul cel mai bun de pledat este procesul cel 
mai grei de câştigat, am apărat, împreună cu 
d-nii Arion şi Dissescu, pe doui preoţi cari co- 
misese un act de escrocherie şi de sacrilegii. 
Pentru bani făcuse pe un seminarist să creadă că 
ei pot săl popească. Şi aii parodiat sântele taine 
ale hirotoriei, iar pe tînărul lesne crezttor "l-ai 

trimes ca preot la o comună rurală, unde câte-va 

luni dânsul a oficiat, a cununat, a botezat, etc. 

Aceşti preoţi aii fost osândiţi de către tribu- 

nalele civile, condamnaţi la închisoare şi închişi 
da Văcăreşti, 

Dar autoritatea clericală "i-a ertat, şi, cu 0r- 

'dinul No. 2.756, "i-a trimes din noi să olicieze, 
să se atingă de sântele taine, după ce fusese în 

puşcărie ca escroci şi sacrilegi. 
D. C. C. Dobrescu: In ce an? 
D. Take Ionescu, ministrul. cultelor şi înstrucțiu- 

nel publice: In 1$82. Să nu credeţi, d-lor, că a- 
cest suvenir al meit mă face să exagerez starea 

generală ; nu, am făcut statistica, — statistică de 

sigur incomplectă, — şi am aci dintro singură 

diocesă un catalog de vre-o câţi-va preoți con- 

damnaţi de justiţia pământească pentru delicte, 

caterisiţi şi în urmă ertaţi şi trimiși din noi la 

oficiul divin. Na 
Dacă dar, pe de o parte, disciplina a fost aşa.
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de slabă, dacă, pe de altă parte, Sf. Sinod a făcut 
să lâlfâie un proiect în care se arta cu atâta 
dărnicie, cum să nu sperie reforma de azi ŞI cum 
să nu pară meschină > 

Da, d-lor, vina noastră este că arm venit cam 
târzii. Mult mai uşure se putea legifera acum 
câți-va ani. Da; era mai bine ca d-voastre, li- Deralii, când eraţi la putere, să luaţi iniţiativa. Dar n'aţi fâcut'o şi v'aţi mulţumit a o figădui. Acum iar promiteţi că aveţi s'o îndreptaţi, şi iar sunt convins că nu veţi face nimic. 

Şi acum, cari sunt trăsăturile generale în cari trebuia să lucrăm ? 
In starea de azi, Biserica noastră naţională are trei nevoi: să'i redăm preotului îna'tul prestigiă pe care trebue să'l aibă, săi dăm cultura inte- lectuală şi, în fine, ameliorând starea lui materială, să ne dăm nou putinţa de a recruta personalul, pentru că azi starea materială este prea rea şi vocaţiunile pur spirituale sunt prea rari ca să ne bizuim pe ele. 
Trebue dar să ne gândim a asigura o bună disciplină, a ridica nivelul cultural, a asigura cle- rului posiţiunea sa materială, | Am r&spuns noi la aceste trej nevoi ale re- formei 2 Să ne dovediți că n'am respuns, şi numai atunci veţi putea fi în drept să criticaţi proiectul de lege. 
Am r&spuns la nevoia culturală ? Da. De unde până acum putea fi ori-cine preot, avend 4 clase seminariale inferioare, cari ŞI acelea în realitate se reduceaii la zero, noi am hotărit, ŞI aceasta numai de o cam dată, că pentru a fi preot în comunele rurale trebue să aj 8 clase de seminar; iar pentru a fi preot de Oraş trebue să aj licenţa in teologie, și sper că va veni timpul ca şi preoţii - de la sate să aiba licenţa în teologie. 

 



197 

Dar, d-lor, ca să putem obţine asemenea con- 

diţiuni, trebue să avem şi o organisaţiune de unde 
să putem căpăta asemenea titraţi, şi atunci am Zis: 

«să complectăm studiul aceior şcoli» şi am întro- 

dus în seminarii şi limbile străine, pentru-că este 

bine ca teologii să citească şi ceea ce se petrece 

în alte părţi, şi am întocmit o programă aproape 

ca programa seminariilor din Rusia. 
lată ce am făcut pe teremul cultural; dar chiar 

pe tăremul cultural mai era încă ceva de făcut, 

ceva fără de care reforma ar fi fost inutilă. V'aţi 

întrebat: care este una din cauzele pentru cari 

noi avem preoţi inferiori în calitate? Este că, cu 

cât un număr prea mare se cere, cu atât scade 

calitatea ; de aceea nu mai voim 7000 de preoţi 

intro ţară unde clasa medie este străină şi nu 

poate să ne dea mai nici un contingent de preoți. 

O reducere dar a numtrului lor se impune nu 

numai ca cestiune budgetară, dar și ca cestiune 

culturală, pentru-că, dacă cer să am preoţi ca- 

pabili, trebue să am puţini. | 

V'aţi întrebat ce se face cu seminaristul care 

a terminat seminariul, până în momentul când 

el poate să devină preot, fiind-că ştiţi ca, după 

canoane, nu se poate face preot de căt la o a- 

nume vârstă ? , „. , 

Şi de — fie spus în treacăt — episcopii noştii 

nu prea ai respectat canoanele, pentru-că eu am 

dovezi că, de la 1889 până astă-zi, peste 29 de 

ori Sa cercat de Prea Sânţiile Lor a se călca a- 

ceste canoane, şi miniştrii laici "i-ai împedicat. 

Ce se face cu acel seminarist care 1ese la o 

vestă plăpândă din şcoală, până în momentul în 

care poate să fie hirotonit ? Dacă îl aruncaţi. în 

luptele vieţei civile ordinare, dacă îl faceţi să iasă 

din sfera gândirilor spirituale și îl daţi prada gri-



198 

  

jilor şi nevoilor lumeşti, lesne puteţi stinge în el 
flacăra pe care o aprinseseţi. , 

Ei bine, noi am găsit în câmpul vieţei laice o Ocupaţie pe care “i-o deschidem, şi aceasta este cariera învețământului; şi de aceea le-am deschis largi porţile înv&țământului primar, ca să treacă prin şcoală înainte de a ajunge la preoție. (A- plause). | 
Aceasta, d-lor, pentru starea culturală. 
Acum vine cestiunea posiţiei materiale, căci, cum ziceam, este adevărat că preoţii trăesc cu vorba lui Dumnezeii, dar nu este mai puţin a- devărat că, pentru ca gândul lor să poată fi la Dumnezei, trebue să le asigurăm posiţiunea ma- terială. Am asigurat posiţiunea lor materială prin proiectul de lege? Nu numai că le-am dat tot ce am putut, dar le-am dat o leafă mai mare de cât acelea prevăzute în proiectele de legi pre- sintate de alţii, afară bine înţeles de acela care cerea 16 :/, milioane. 
In adevăr, d-lor, cu cine voiţi să comparăm pe preoții noștri în societatea română ? Ei cred că nu'i putem compara de cât cu în- vEţătorii. Câr este plătit un înv&ţător la ţară ? Este plătit cu go lei pe lună. Atât şi nimic mai mult. Ce dă proiectul de lege parochului de noul sistem, parochului cu învețătură ? Ii dă 80 'ei pe lună, îi dă dout gradaţiuni, îi dă cel puţin 17 pogoane de pământ, de multe ori îndouit, din cari 3/, sunt ale luj, ceea ce îi aduce minimum un venit de 500 lei pe an; “i dă epitrahilul. Cât este acest epitrahil? Calculaţi puţin şi veţi vedea. Pentru fie-care paroh sunt circa 1.500 su- flete, cari represintă pe un an cel Puțin 40 în- mormântări, 60 naşteri, 10 — 15 căsătorii, la vedeţi d-tre ce represintă pentru e] aceste acte religioase ale stărei civile > Căci ori cât aţi voi 
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să desfiinţaţi prin lege plata pentru aceste acte, 
plata va rămâne, căci este în moravurile socie- 
tăţei noastre. ! 

Putem merge mai departe? Nu; pentru-că a- 
tunici disproporţiunea între învăţător și preot ar 
fi fost prea mare. 

Cu toate acestea, va veni 0 vreme când sa- 
lariile preoţilor se vor mai mări. Credeţi d-voastre 
că idealul mei a fost la 8o lei pe lună? De si- 
gur că nu, şi cred că, cu cât se va ridica nivelul 

cultural şi moral al preotului, cu atât Camerile 
şi țara. le vor da mai mult. 

Pentru parochii din oraş li s'a fixat 200 lei 

pe lună, dacă sunt de sistema nouă. Puneţi două 

gradaţiuni, puneţi epitrahilul, puneţi că mai în 

tot-d'a-una el va fi şi profesor de religiune în 

învățămentul secundar, şi ajungeţi la o leată care 

este mai mare de câta unui judecător de tribu- 

nal. Dar veţi zice: «Câţi preoţi avem cu seminarul 

complect, câţi sunt doctori în teologie?» Apoi vE 

rog să nu uitaţi că reforma care se face astă-zi 

trebue să se aplice astă-zi, şi că, în loc de 3.000 

preoți, pe cari ar trebui să "i avem, astăzi avem 

7.000, şi că nu putem să lăsăm 4.000 să moară 

de foame, aşa cum propunea proiectul Mitropo- 

liţilor, care da leafa numai parochilor. Vedeţi că 

societatea civilă are mai multă milă de tagma 

preoțească ! Era deci necesar ca parochilor de 

sistema vechie să le scădem lefurile, ca săi sa- 

tisfacem pe toți, şi totuşi, calculând maximul pe 

care'| dă societatea civilă, vedem că lefurile pe 

cari le dim noi tot sunt mai mari de cât cum le 

propunea proiectul de .lege de la 1882, al cărui 

raportor era d. D. Sturdza, şeful partidului lbe- 

ral şi adânc cunoscător în ale bisericei, adenc 

cunoscător, căci de la d-sa de sigura învețat d. 

Porumbaru să ne spună că clerul român şi-ar
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putea arunca privirile peste hotar. (Aplause). Da; 
iau de martori pe episcopii pe cari d. Sturdza "i 
trata, nu cu smerenia cu care m'am presintat ei 
d'inaintea lor, dar cu autoritarismul care carac- 
terisă pe un ministru hberal, dacă nu le-a zis: 
«VE ştiu eii încotro vă sunt gândurile d-voastre», 
întrun moment de superare, negreşit. (Ilaritate). Dar acum m& întrebaţi: «Sacrificiul Statului care 
este 2» 

D. Popovici, care a cam aperat proiectul de lege, a greşit socoteala. Nu este exactă socoteala ce aţi fâcut. Eu nu ve fac nici o. acuzaţiune că socoteala d-v. nu este exactă ; d-voastră v'aţi o- cupat câte-va zile de lege și nu aţi avut vreme să ve gândi la tot; eu însă, care am avut r&s- „punderea, am fâcut toate socotelile posibile. După proiectul presintat de mine, preoţii rurali vor costa 4.294.000 lei pe an. D-voastră ați făcut greşeala punend un cântăreţ de parochie, când ştiați bine că se vor înființa la multe parochii câte doui cântăreți ; Şi aţi mai făcut socoteala greşită când nu prevedeaţi 25*/, în plus pentru un numer de 448 de preoți cari nu au pământ. Ce va produce taxa de 4 lei? După cifra dată de ministrul financelor, şi permiteţi mi să m& în- temeiez mai mult pe aceasta de cât pe cifra Sf. Sinod, nu sunt de cât 750.000 de contribuabili rurali de rit Ortodox; . deci câte 4 franci fac 3+000.000. Prin urmare, ceea-ce va trebui să dea budgetul este 1-300.000 numai pentru preoţii rurali şi încă d-voastră ați vedut că se mai poate spori numărul parochiilor. 
Acum v'aţi întrebat d-voastră care este ve- nitul comunelor rurale din țară? Este de aproape 15-000.000. Ştiţi cât cheltuesc pentru întreţinerea clerului? Lei 1.161.000 şi eu le cer să dea numai întreţinerea materială a bisericilor, adică lei 739000. 
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__WV'aţi întrebat cât costă aplicarea proiectului de 
lege pentru comunele urbane? 

Deosebit de material, lei 1,237;000 şi Statul 
dă şoo.ooo lei. 

Şi fiind-că suntem la starea aceasta materială 

a clerului, v'aţi întrebat d-voastre pentru ce în 

unele comune urbane, mai ales, s'a arstat oare- 

care nemulțumire față cu acest proiect de lege? 

Lucrul este simplu. Din cei 1.000 preoţi ur- 

bani, 371 sunt profesori, aă lefuri de cel puţin 
225 lei pe lună, deosebit de gradaţiuni. 

Va să zică 371 profesori, 140 sunt plătiţi de Stat; 

ajungem dar la mai mult de jumetate cari sunt 

bine plătiţi. Apoi sunt destule biserici cu veni- 

turile proprii, aşa că preoţii, cari au deja o si- 

tuaţiune materială nu tocmai aşa de rea şi trăesc 

cam cum vor, cred şi ei că n'a să fie tocmai 

încântați când li se creează o situaţiune mate- 

ială de şi suficientă, dar nu superioară, şi cu 

obligaţiuni de îndeplinit, pentru că toți trebue 

să avem obligaţiuni în această ţară. (Aplause). 

Ast-fel, d-lor, criticele d-voastre atât în ce- 

stiunea intelectuală, cât şi în cea materială — şi 

voii dovedi că şi în cea morală —aă pornit 

dintrun insuficient, să'mi daţi voie să întorc ter- 

menul care mi s'a adresat, dintr'un necompetent 

studiă al cestiunei. , 
Nam auzit pe nimeni cu 0 cilră, cu 0 sta- 

tistică, cu o socoteală. Este vorba de o lege care 

cere cheltueli şi mam văzut pe nimeni să se in- 

trebe, dacă lefurile acestea sunt meschine, cam 

ce lefuri Sar putea da, cât ar costa şi prin ce 

mijloace să se acopere lefurile grase. 

Tot aşa de puţin aveţi dreptate şi la partea 

morală. D-voastre pretindeţi că proiectul de lege 

știrbeşte autoritatea episcopatului ? Neapărat că
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la partidul liberal. | 
Dar, în sfârşit, ame văzut atâtea lucruri extra- ordinare! 
Am văzut, de exemplu, contraziceri adânci între d-nii Stolojan, Porumbaru și Nicolaescu. D. Porumbaru vorbind de unirea din Transil- vania ca deo pacoste aşa de grozavă! Şi d. Nico- laescu protestând ca nu cum-va, când Statul la noi S'ar confunda cu o biserică, uniţii de dincolo să nu se răcească de noi; atâtea şi atâtea contraziceri |! D-voastre ziceţi că ştirbesc autoritatea epi- scopală ! 

| In ce? D-voastre pretindeţi că numirea paro= chului, numirea preotului după canoane se face de episcop? Nu este exact, Episcopul hirotoni- seşte și incontestabil că nici odată puterea civilă nu va putea face un preot. 
ar nu este iară exact că episcopul hirotoni- seşte pe cine vrea şi că societatea civilă n'are drept să se amestece, 

In ce Stat aţi văzut d-voastre aceasta? Ei nu ştiă nici unul, Un asemenea sistem nu există nici în Serbia, nici în Bulgaria, nici în Rusia, nici în Transilvania, nici în Bucovina. Nu mai vorbiţi dar de canoane şi de ştirbirea au- torităţei episcopale; nu mai spuneţi că la noi autori- tatea episcopală nu poate suferi nici un amestec civii! la uitaţi-v& mai bine la proiectul d-lui Sturdza în care se zice că parochul se numește de, epitropi şi epitropii se numesc de cei cari întreţin biserica! Prin urmare, de unde clericalismul şi orto-7 doxismul şefului d-voastre punea pe ministru în 

argumentaţiunea este foarte curioasă, venind de 

şi €l un cuvânt; între trej competinţi -prefer pe acesta, pe acesta să'l hirotonisească, 
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Ei, d-le Fleva, ar fi un sistem şi mai simplu: 

Sistemul din Francia, unde statul civil are în fața 

sa pe Papa de la Roma. În Francia ştiţi cum 

este?... Pariez că nu. Acolo parochul se numeşte 

de către episcop cu agrementul guvernului, şi 

până ce ministrul cultelor nu spune că'l primeşte 

nu poate să] numească. Aşa de mare este dreptul 

Statului faţă cu o biserică care nu este naţională. 

Aşa că, d-lor, în nici o biserică nu Sa admis 

strania pretențiune a unor cardinali, cari nu sunt 

cardinali, cum ca parochii să fie numiţi de ei 

singuri, fără de intervenţia societăţei civile. 

V'aţi ocupat de protoerei. Cel puţin aci ca- 

noanele nu pot vorbi, pentru-că protoereii nu 

sunt cunoscuţi în canoane. Aci vă amintesc de 

ceea-ce a pretins ministrul Creţescu, la 1868. 

Ştiţi că el a refuzat de a da carte de confirmare 

unui protoereii numit de episcop şi că din acest 

conflict a eşit învingetor Statul civil, şi este firesc 

să fie așa. Dar aţi venit cu un argument foarte 

clerical şi aţi zis că protoereul e omul de în- 

credere al episcopului şi că în consecinţă nu poate 

să se amestece alt cine-va în numirea lui de cât 

episcopul. Ei bine, ştiţi cum se numeşte protoe- 

reul în Transilvania? Il alege o adunare de mi- 

reni şi de clerici şi episcopul nu poate de cât 

săl numească. o 

Ştiţi d-voastre cum propun preoţii din Bucu- 

reşti să se nuinească protoereul, acela care pre: 

tindeţi că este mâna dreaptă a episcopului? Sal 

aleagă denşii. Cei inspectați să aleagă pe in- 

- spector!! Şi atunci ve întreb: VE îngrijiţi d-stre 

de puterea episcopală, saii în realitate urmăriţi 

altceva. prin agitația d-voastre ? | 

Trec la judecată. 

Este incontestabil că, după canoane, pe Un 

cleric nu poate săl judece de. cât un cleric.
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Aceasta este incontestabil, în cât era O vreme în care clericii judecau şi pe civili. Dar credeți d-stre că peste tot această judecată a clericilor în bi- serica ortodoxă e la discreţia absolută a episco- pilor? VE înșelaţi. 
Consistoriul care judecă pe preoți în 'Transil. vania este ales de mireni şi de clerici; acel care judecă în Bulgaria este ales tot de mireni şi de clerici pe 2 ani și reînouit la fie-care an; aşa de Mult a vrut societatea civilă să “şi aibă cuven- tul să. 
Dacă aţi voi să reformaţi legea sinodală ŞI dacă voiţi să hotăriți compunerea consistoriului alt-fe| de cât e azi şi anume tot din clerici, dar cari să DU poată să fie numiţi de cât cu COnSsimţi- mântul societăţei civile ŞI pe un termen scurt, am sta la vorbă. Dar noi azi nu voim să ne ocupăm de aceasta, căci fie-care ceas Îşi-are treaba lui. Noi lăsăm puterei spirituala autoritatea absolută asupra celor spirituale. Dar nu e nici cestiune bisericească, nici cestiune sufletească suprimarea de leată; și numai asupra lefei am dat oare-care autoritate puterei civile. Puteam, d-lor, săi dăm această autoritate întreagă, cum este în Francia, unde ministrul singur judecă cât trebue săi o- prească din leafă şi pe cât timp. Nu am voit aceasta, 

Nu ne am comparat cu concordatul Care s'a încheiat în Francia, căci ve mărturisesc că dacă nu sunt Napoleon I, nici d-voastre nu sunteţi Papii cu cari el încheia concordatul. V'am zis dar un singur lucru: leafa este ceva lumesc; asupra letei pe care O dă Statul cer ca Statul să aibă un control, Dar ziceţi că preotul care ar fura, care ar comite bătaie, escrocherii, turburări, îl judecă deja tribunalele civile. Da; tribunalele civile "i dă o pedeapsă; dar 
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d-voastre voiţi ca, după ce "şi va fi făcut pe- 
deapsa, el să se întoarcă liniștit la parochie și 
Statul să continue ai plăti leafă şi să nu mai aibă 
dreptul de a se amesteca ca să facă să înceteze, 
în limitele puterilor sale, un scandal social? 
Râspunderca unei asemenea situaţiuni luaţi-o 

d-voastre ! 
Dar acum dreptul de a suprima leafa ar fi 

putut să fie o armă cu dout tăișuri şi să dege- 

nereze, în mâna unui ministru prea aspru, în 

armă de opresiune, iar în mâna unui ministru 

timid să ruginească; am vrut să înconjurăm acest 

drept cu toate garanţiile cari trebuesc date unui 

fidel, onest şi: bun slujbaş al Statului, şi am supus 

dreptul Statului hotărirei unei comisiuni în care 

partea Statului este de o treime. | 

Am poftit şi pe episcopi să concureze la apli- 

carea acestei pedepse şi am chemat între noi ma- 

gistratura independentă şi inamovibilă pe care 

noi, şi nu d-voastre, am dat-o ţerăi. 

D. 1. Lecca: Eraţi atunci în oposiţiune. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstruc- 

țiunei pnblice : Dacă d-ta îmi tăgădueşti dreptul 

de a mă făli.de actele partidului conservator de 

când eram în oposiţiune, cu ce drept vorbeşti 

d-ta de partidul liberal istoric, în care dabea ai 

reintrat ? | 

D. 1. Lecca: Am fost liberal şi am remas. D-tră 

însă aţi făcut un concordat cu partidul liberal 

şi acum altul cu cel conservator. 3 

D. Take Ionescu, -ministrul cultelor ȘI PNSIruc- 

țiunei publice: Nu facem dar nimic neobicinuit, 

anticanonic ; nimic care să excedeze puterile su- 

verane ale Statului. i | 

” Cestiunea însă mai are o faţă. , | 

D. Stolojan ne zicea: «Inţeleg ca societatea ci- 

vilă să ia parte în guvernarea Bisericei, dar cer
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ca această societate civilă să fie alt-fel represin- 
tată de cât prin Stat.» Şi atunci d. Stolojan, lăr- 
gind cadrul discuţiunei şi întinzându-l asupra în- 
tregului organism social, a finit prin a ne cânta 
minunile civilisațiunei individualiste. 

Da, d-lor, omenirea, este adevărat, nu a cu- 
noscut și nu poate cunoaşte de cât două tipuri 
de civilisaţiune : una individualistă în care echili- 
brul social resultă din contra-balansarea firească 
a diferitelor forţe, toate libere în josul lor, și 
un alt tip reglementat, în care această echilibrare 
este fixată de mai înainte prin voinţa suverană 
a Statului. 

ŞI eii sunt admirator al civilisaţiunei pur în: 
dividualiste, al acelei civilisaţiuni care a uimit lumea 
cu cuceririle ei, al civilisaţiunei rasei a-tot-pu- 
ternice care a ajuns ca 120 miloane de oameni 
săi vorbească limba şi 370 de milioane să” ur- 
meze destinele şi care azi stă în fruntea pro- 
gresului. 

Da, acesta este idealul! 
„Dar oamenii de Stat, d-le Stolojan, nu pierd interesele zilei de azi în contemplarea unui ideal pe care ştiii că nul pot ajunge.. Ei cercetează 
istoria, firea, împrejurările ţărei lor. Ei se întreabă 
Cari suat elementele de cari dispune ţara lor ŞI cu aceste elemente zidesc, nu cu altele. 

„Ei bine, elementele de cari vorbeai d-ta, mă uit pretutindeni şi nu le găsesc! 
_D-ta zici că noi, ca copiii, unde vedem o fla- cără înuindem o mână sacrilege ca să ne-o apro- prâm, nebăgând de seamă că cine pune mâna pe lumină o stinge. | Stiti 
Nu eşti drept, d-le Stolojan. it Ce exemplu ne-ai dat? Punem mâna pe şcoală? Apoi când ai văzut d-ta în România şcoli libere? “şcoli libere pe cari să le opuni la înivățămentul
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nostru de Stat. Şi d-ta ştii bine că în înţelesul 
adevărat al cuvântului, şcoli libere nu va să zică 
libertatea profesorului de a nu veni la şcoală 
să'şi facă datoria, ci libertatea în programe, în 
alcătuire, în spiritul însuşi al înv&țămentului, Căci 
dacă este vorba de disciplina corpului didactic, 
ea este şi mai severă acolo unde şcoala este Ji- 

beră, de cât în şcoalele de Stat. (Aplause). Dar 

şcoale libere, şcoale eşite din iniţiativa cetăţe- 

nilor şi pe cari să le fi strivit a-tot-puternicia 
acestui Stat care, fiţi siguri, ar fi foarte fericit 

să se scape de multe din sarcinele lui, n'am văzut, 

nu le cunosc! 
Uitaţi-vă la Atheneu. Am lucrat şi eii la zi- 

direa lui după slabele mele mijloace, dar este o 

legendă că el s'a făcut prin iniţiativa privată, căci 

n'aii eşit din iniţiativa privată de cât 300,000 
lei şi restul s'a dat de Stat, s'a acoperit prin 

o loterie la care a contribuit întreg organismul 

Statului. | 
De aceea, d-lor, când d-voastră ne trimeteţi 

să organisăm aci o societate pur individualistă, 

care până acum n'a prins rădăcini de cât în ţâ- 

„rile de origină germană şi protestantă, ne cereţi 

ca, alergând după un ideal depărtat, să uităm ne- 

voile de astăzi ! | , 

Aţi spus că Biserica rusă stă rei, fiind-că este 

o instituţinne de Stat, și ne-aţi citat pe Bogodin, 

care spune că, fără Stat, ruşii ar trece la ras- 

colnici ? Ei bine, de ce nu aţi spus şi restul pă- 

rerilor lui Bogodin? In Rusia Biserica nu stă reu 

şi cartea lui Vanutelli, pe care ne-a. citat-o d. 

Nicolaescu şi pe care sper că d-voastre aţi citit-o, 

este o dovadă deplină că lucrul nu este exact. 

Dar nu. sunt şi alte Biserici de Stat ? Şi care 

este Biserica din Europa care a înflorit mai mult, 

Care a dat mai mulți oameni mari şi stă mal
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adenc înfiptă în dragostea naţiunei de cât Bise- 
fica al cărei crez a fost votat de un Parlament 
și ai cărei episcopi sunt judecaţi pentru eresie 
de către Curțile de apel? | 

Aţi vorbit de Transilvania ! Apoi cum putea 
să fie o Biserică de Stat în Transilvania, când 
Statul nu este ortodox? Şi dacă Biserica acolo 
a mers bine, causa nu este fiind-că Statul nu s'a 
amestecat, ci pentru că populaţiunea românească 
de acolo, neavând alte drumuri deschise, toate 
capacităţile aă intrat în această carieră, toată ac- 
tivitatea naţională a mers în direcţiunea Bisericei 
ŞI a şcoalei, strâns unite în acea țară. lată pen- 
tru ce s'a ridicat Biserica în Transilvania. 

Aţi adus aci gogoriţa guvernului unguresc și 
ați pretins că are să traducă legea noastră pentru 
a strânge cu ea de gât Biserica română de acolo; 
ba încă un întrerupător, care a voit să scoboare 
discuţiunea la un nivel mai accesibil, a spus că 
ungurii ai să 'mi ridice şi un monument ca 
la un mare maghiaron! 

Dar d-voastră, d-le Stolojan, se vede că nu sunteţi în curent cu ceea ce se petrece dincolo. "Mi 
pare reă. Aţi remas cam în urmă. D-voastră, se - vede, n'aţi citit proiectul de lege al ministrului Csaky asupra înve&ţământului primar confesional din Ungaria ? Dacă l-ați. fi citit, ați fi aflat că ministrul Csaky, plecând de la acest principii că un învățător trebue să aibă minimum 300 florini pe an—şi acum este vorba Să -urce suma la 400 forini— propune ca Statul să împlinească leafa învăţătorilor cărora confesiunile nu le pot da acest minimum. 
Dar-- această dărnicie mai are un codicel— ministrul mai spune : că în acele comune în cari va da Statul de la so—roo florini pe an, Statul va putea opune veto la numirea profesorului ŞI 

p
p
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dacă acest'veto se va exercita de două Ori, atunci 
Statul are dreptul a treia oară să numească e] 
profesorul; iar acolo unde dă mai mult de roo 
Horini, Statul va numi pe profesor dintr'o listă 
cei vor presinta confesiunile. Nu au aşteptat 
ungurii proiectul nostru de lege ca să facă aceasta! 

Dar nu poate fi, d-lor, nici o asemănare între 
situaţiunea Bisericei de acolo cu situațiunea Bi- 
sericei de aici, pentru-că Statul maghiar nu este 
Stat ortodox, pentru-că religiunea dominantă de 
acolo nu este ortodoxă și pentru-că naţionali- 
tatea dominantă din Ungaria nu este naţionali- 
tatea română, şi să fiți siguri că atunci când gu- 
vernul unguresc ar voi şi ar putea să rupă ceva 
din prerogativele Bisericei române de acolo, ar 
şti cum să o facă, fără să aştepte exemplul de 
la noi. | | 

In afară de aceste critice de ordine generală, 
vine critica din întreruperi, şi anume că de ce 
n'am pus alegerea la baza sistemului nostru. Da, 
d-lor, avem de hotărit între sistemul alegerei şi 
sistemul nostru. D-voastre voiţi alegerea, noi nu 
o voim. Alegerea, d-lor, într'o societate tînără 
ca a noastră, capetă imediat un caracter de lupte 
între partidele politice. 

Vedeţi cum, chiar în alegerea Camerelor de 
comerciii, acest spirit de lupte de partid n'a putut 
să nu pătrundă. Alegerea introdusă în cler pe 
O vastă scară ar fi fost să introducem luptele po- 
litice chiar în cler. Căci vă desfid să spuneţi că 
veri-odată acțiunea guvernamentală a avut un ca- 
răcter de parţialitate politică aşa de pronunțat ca 
alegerile. 

lată de ce, puşi să ne pronunţăm între ale- 
gere şi o slabă intervenţiune a Statului, am pre- 
ferit intervenţiunea Statului. 

Şi acum, dacă de la lucrurile serioase trecem 

14 
D!SCURSURI POLITICE
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la cele-l'alte, ajungem la obiecţiunea pe care aşa 
de des am auzit-o: legea nu este constituţională. 

R&spund: ce nu este constituţional în lege? 
Numirea preoţilor? Atunci neconstituţional era 
d. D. Sturdza când... 

D. Nicolaescu: Acesta nu este un respuns. 
D. Take Ionescu, ministru al cultelor Şi înstruc- 

Hiunei publice: Dar este constituţional ca Camera 
să hotărască de numirea episcopilor, şi este ne- 
constituțional ca să se ocupe de numirea paro- 
chilor? Ce este neconstituţional? Su primarea lefuri- 
lor? Dar atunci înotăm în neconstituţionalitate de 
la 1866, de când preoţii nu se bucură de lefuri. 
Această vorbă de neconstituţionalitate este o vorbă 
pompoasă, dar goală, pe care unii o asvirlă în faţa 
adversarului lor politic, crezend că poate va avea 
timiditatea ca să se oprească înaintea ei, V'aţi 
înşelat! Noi vom păşi înainte neturburaţi, pentrucă 
avem convingerea adâncă că este de onoarea acestei 
Camere și a partidului conservator să îndeplinească 
reforma în așezământul nostru bisericesc. 

De sigur, legea aceasta, d-lor, comparată cu făgăduelile d-voastre, poate să fie nepopulară. 
Dar suntem noi aci numai să strângem popula- rtate? Nu! suntem aci ca să cheltuim popula- 
ritatea. (Aplause). Partidele politice nu se ridică 
la guvern ca să devină populare. Ele sunt aduse aci de un curent popular ca să satisfacă ne- voile țărei aşa cum le simte în adâncul conştiin- 
ței lor. Cheltuim popularitate pe fie-care zi ce trece, la fie-care reformă pe care o făptuim, și cheltuim cu atât mai repede, cu cât ne zorim mai mult să ne îndeplinim misiunea care sin- gură explică şi legitimează şederea pe aceste bănci. Ne vzăm, d-lor, dar nu regretâm această uzare. (Aplause). O. piesă de monetă, care circulă mult timp, care fertilisează ast-fe] ogorul naţional şi 
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îmboldeşte munca, îşi şterge din efigia sa, dar 
acea monctă are mult mai mare valoare de 
cât aceea intactă pe care avarul a ţinut-o în 
lada”i închisă. cu trei chei. (Aplause). 

Vorba care circulă ducând cu dânsa cele mai 
nobile gândiri se uzează şi se toceşte; dar cine 
ar schimba-o pentru măreţul imprescriplibilitate 
care, în toga sa virilă, doarme impasibil întrun 
dicţionar mort? (Aplause)). 

Aşa este și cu paitidele politice. Şi d-voastre 
ne aruncaţi acuzarea că, prin legea noastră, am 
voi să mărim forţa guvernului în alegeri ? Dar 
ne credeţi copii, d.lor. Ce fel? Noi nu ştim că, 
după retragerea * noastră, veţi veni la putere 
d-voastre? Ce fel? Noi nu ştim că, dacă de aceste 
măsuri noi vom usa cu moderaţiune şi dreptate, 
d-voastre veţi usa într'un mod violent şi imoderat? 

Dacă noi, prin această lege, ne-am fi gândit 
la alegeri şi la popularitate, am fi făcut o lege 
anodină şi cu lefuri umflate. Noi însă am um- 
blat după alt-ceva; noi am voit să răspundem 
la adevăratele nevoi ale ţărei. Şi de aceea, d-lor 
deputaţi, am convincţiunea deplină că, votând 
această lege, aşezăm pe o stâncă de granit edifi- 
ciul Bisericei naţionale. (Aplause prelungite). -



LEGEA CLERULUI MIREAN ŞI SEMINARIELOR 
— DISCUŢIUNEA PE ARTICOLE — 

ŞEDINŢA CAMEREI DE LA 17 FEBRUARIE 1893 
  

Ministrul lămurește chestiunea ajutoarelor de parochi rele- 
vată de oposiţie, - 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor și instruc=. 
Hunei publice: D-lor deputaţi, de şi cestiunea era 
mai la locul ei la art, 5, însă fiind-că a ridicat-o. 
d. 1. Lecca, cred că este mai bine să respund 
imediat. De altmintrelea, a fost o simplă omi- 
siune din partea mea că n'am vorbit de dânsa. 
în discuţiunea generală. 

Sf. Sinod, în alcătuirea sa, hotărise să fie în: 
fie-care parochie un paroch, ceea-ce ar fi dat: 
3.000 parochi. Deosebit mai hotărise 1. 300 preoţi 
ajutători. Dacă luaţi însă în parte să vedeţi după 
ce normă eraii fixaţi aceşti preoți ajutători, veți 
vedea că fusese o largeţă prea mare. La Bucu-. 
reşti 59 de parochi şi alţi ş preoţi ajutători. 

D-lor, populaţiunea Bucureştilor este 210.000. 
suflete, 45.000 suflete sunt neortodoxi: va să zică 
avem un număr de 165.000 suflete ortodoxi. Dacă 
aţi face comparaţiunea cu ori-ce altă țară, aţi 
găsi că un număr de 25 de preoţi este cifra nor- 
mală. Admit să avem noi, din causa tradiţiunilor: 
Noastre, un numer îndouit, 59; dar 59 de pa=
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rochi la populaţiunea bucureşteană este suficient; 
când însă mai adăogaţi $5 de preoţi ajutători, 
„proporţiunea cste prea mare. | 

Aşa, de exemplu, la laşi avem 21 de parochi 
şi 25 ajutători; la Ploeşti 17 parochi, 11: aju- 
tători; la Botoşani 9 parochi și 8 ajutători; la 
“Galaţi 12 parochi şi 14 ajutători; la Brăila „7 
parochi şi 14 ajutători, etc., etc. o 

Este evident, prin urmare, că această cifră de 
1.300 ajutători pe cari îi pusese Sinodul era o 
cifră exagerată, şi atunci "mi-am zis: în prin- 
cipii nu este bine ca un om, care are o mi- 
siune de îndeplinit, să aibă şi un ajutor pe lângă 
dânsul, pentru-că atunci lucrul sar reduce ca 
ajutorul să facă toată treaba şi cel-l'alt să poarte 
utiul. Un orator spaniol spunea: Noi avem în 
administraţiunea Spaniei trei feluri de funcţionari: 
funcţionari onoranţi, cari primesc leafa întreagă 
şi nu fac nimic; funcţionari ajutori, cară aii leafa 
pe jumătate şi fac ceva treabă; și alţi funcţio- 
nari candidaţi, cari nu iaă leafă de loc şi cari 
muncesc de dimineaţa până seara. Ei cred că 
această zic&toare spaniolă s'ar putea lesne să se 
aplice şi la noi; şi atunci am zis: pentru o gene- 
rațiune întreagă vom avea 3.800 de preoți supra- 
numerari la sate şi 700 supra-numerari la oraşe, 
cari fac în total 4.500 de preoţi supra-numerari, 
Vedeţi că, pe lângă 3.000 de parochi, mai avem 
un numer de 4.5000 preoţi supra-numerari, cari, 
pentru O generaţiune întreagă, pet juca rolul 
preotului ajutător despre care aţi vorbit. 

Acum, dacă se va dovedi din experienţă că 
parochul este insuficient, se vor institui şi aceşti 
ajutori, dacă va fi nevos. Voim să avem însă, 
la această regulă strictă, un paroch în o paro- 
chie; am pus o mică amendare şi anume: cum 
am convingerea că sunt judeţe în cari parochiile
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sunt prea întinsc, să daii putinţa ca, în anul ce 
ne desparte de aplicarea legei, să înmulțim nu- 
merul parochilor şi mai ales când este vorba de 
părţile muntăase: despre cari a vorbit d. Lecca. 
„Aşa -dar, d-lor, este admis că, după o gene- 

rațiune, când vor dispărea preoții supra-numerari, 
unde se va simţi nevoia de ajutori, se vor face. 

Noi nu avem de ce să ne preocupăm de a- 
ceaăta. azi.



O CHESTIE PERSONALĂ CU D. N. FLEVA 

Cu ocazia discuţiei legei clerului pe articole, în ședința 

Camerei de la 17 Februarie 1893 d. Nic. Fleva, care: se im- 

păcase cu partidul liberal, reintrând ca membru activ, aruncă, 

in toiul discuţiei, d-lui Take Ionescu oare-cari insinuări, la 

care d-sa dete următorul răspuns: 

D-lor deputaţi, ori-cine a înțeles că art. 12, 

aşa de neînsemnat, nu a fost pentru d. Fleva de 

cât un pretext ca să nedea, un hors d'oeuvre şi 

un dessert. Hors d'oeuvre, fiind-că a făcut repe- 
tiția generală a interpelărei celei mari pe care a 

adresat-o. guvernului — un dessert, pentru-că a 

adus aci spiritul de scară, Pesprit de Pescalier ; 

"mi-a răspuns peste 10 dile, în tocmai ca acela 

care aude un cuvânt ce nui convine, şi tocmai 

când se scoboară pe scară îşi aduce aminte ce ar 

fi trebuit să răspundă. (Intreruperi). 
Ei însă nu aştept momentul să m& cobor pe 

scară ca să răspund, ci, înainte de a răspunde 

la părţile absolut personale pe care a găsit de 

cuviinţă de a le aduce aici, am să isprăvesc re- 

pede cu art. 12 ca să vedeţi că din partea d-lui 

Fleva-a fost un simplu pretext.
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D-lor, art. 12 nu schimbă întru nimic situa- țiunea de azi. D. Fleva, care ştie toate şi e plin de idei politice, d-lui nu ştie ce avem azi. Acesta este apanagiul tribunilor. 
Păcatul tribunilor însă este că, pe când stau cu mintea în nor ca să transforme omenirea În- treagă, uită să se ocupe de lucrurile reale. Astăzi suntem Suvernaţi de aliniatul din urmă al art. 8 dintrun regulament votat de Sinod şi aprobat de Stat, care spune: 
«Epitropia aceasta se va compune: a) din pa- rochul bisericei ; 0) din un membru de guvern numit dintre enoriaşi, şi c) din un membru ales de enoriaşi și întărit de primărie». 
O voce: La Oraşe ? 
D. Take Ionescu, ninistrul cultelor şi znslrucțiunei Publice : lată starea de astăzi: La sate ca şi la oraşe regulamentul nu distinge. RR La 1882, când s'a propus cel d'intâiii proiect de lege, iscâlit de Mitropoliţi şi de d. Orescu, S'a propus să fie doui membri, unul ales de pa- rochienii cei maj impuşi, şi cel de al douilea numit de episcopi. | (Când s'a modificat acel proiect, s'a zis că la bisericile Statului ambii membri să fie numiţi de :guvern. | | „Veţi vedea însă de ce am făcut o deosebire intre bisericile de: la oraşe de cele de la. sate, ŞI că nu este. vorba aci de presiune electorală. La orașe plăteşte comuna, Îa sate "fiscul, ambele prin epitropii ; și când: leafa o plăteşte prin epi- tropie, trebue. să fiă bine asigurat de buna în- credințare a banului de către aceşti epitropi,. şi de aceea la comunele urbane S'a dat numai pri- marului. 

Dacă -voiam influenţa electorală aici, la oraşe O fâceam, căci de sigur nu la. sate cra greutatea
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guvernului ca. să "şi, treacă candidaţii săi la ale- 
geri, ci în oraşe este luptă. on 

De aceca am.pus la oraşe un membru ales 
de parochieni şi unul numit de primărie, iar-la sate 
unul numit de prefect şi -cel-i'alt de parochieni, 
căci am voit să introducem şi elementul proprie- 
tăresc în administraţia bisericei, ca să *] interesăm 
la progresul ei. | 

-. Aceasta a fost dorinţa legitimă a proiectului 
de lege. Se = : 

Dar acestea sunt lucruri cu desăverşire . se- 
cundare. - 

D-lui Fleva nu îi plac oamenii. cari nai idei 
“politice asigurate. 

Dar îl întreb pe d-sa: s'a îndouit veri-odată de 

d.. Carp, despre care chiar d-sa'a zis că în 20 

ani nu a avut nimic de retras? 
Atunci, cum explică d. Fleva că, impreună 

cu d. Arion, cu Djuvara şi cu .mine, în anii 

.1886—1 888, am tratat cu toţii o fusiune a noastră 

cu d. Carp? Se 
D. N. Fleva: ME iertaţi. D.. Carp căuta a me 

convinge pe mine, şi ei pe d-lui. (Aplause, 

sgomot). : 
D. Tahke. onescu, ministrul cultelor. şi instrucției 

publice:: Eu nu am. întrerupt pe d. Fleva. Ori 

cât de personal a fost. d-sa, l-am. ascultat cu 
multă atenţiune, şi r&spund imediat. 

D. N. Fleva: Cer cuvântul în cestiune personală. 

D. Take-Ionescu, ministrul cultelor și instrucțiuneă 

publice : Doui ani cât a-ţinut oposiţiunea noastră 

în acest Parlament, ne întâlneam la d. Marghi- 

loman acasă casă calculăm tactica noastră par- 

lamentară, şi “am tratat.pentru o fusiune finală 
între noi şi d. Carp. . .. : - îi 

„. Această fusiune nu-şa făcut. Ori de câte ori
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era vorba - de .discuțiunea programului, d. Fleva 
-amâna această cestiune. | | 

„Dacă d. Fleva ţine așa de mult ]a ideile po- 
litice, iar nu la grupurile politice, cum trata d:sa 
cu partea aceea de conservatori cari spune că 
nu S'aii schimbat nici-odată ? Cum trata cu acel 

„om de Stat care numai de om de concesiuni nu trece? Cum, d. Fleva, care vedea guvernul 
liberal aproape de cădere și, prin urmare, spera a "i lua moştenirea cu Carp, amâna discuţiunea 
unui program, rămânând să ajungem la putere împreună, și pe urmă să discutăm cele-l'alte ces- tiuni ? (Intreruperi'). e 

Da; s'a tratat şi intrarea în guvern a d-lui 
Fleva, şi cea întiiă tratare s'a făcut la mine acasă. 
D. Fleva era la Văcăreşti, când d. Carp a venit la mine. . 

D. N. Fleva: Ei eram la puşcărie. 
„ D. Take Ionescu, ministrul cultelor și instrucțiunei Publice : Am venit la puşcărie şi “ţi am adus resultatul. 
„-D. 1. Lecca : Aveaţi mult interes în acele tratări. D. Take Ionescu, ministeul cultelor şi instrucțiunei Publice: Da, d-le Lecca, fiind-că dacă este ceva care m'a hotărit să intru în fine într'un partid politic, este exemplul d-lui Fleva, care, de 20 ani, nu face în ţara aceasta de cât rând pe rend să atace pe toți cari se succed la guvern. (Aplause). Ei n'am fost nici-odată gelos de gloriile omu- lui, care, când vede că un mare curent popular îl duce la un triumf, crede că acel curent este al stă, iar nu al Situaţiunei. (Aplause). Nu sunt gelos de glofia aceluia care crede că Presenţa sa întrun partid are să schimbe .tradi- țiunile şi politica întreagă a acelui partid. (Aplause). “sa, care vorbeşte de ingerințe în alegeri, d-sa care a adus lui Brătianu cojocul și bastonul,
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d-sa care a adus d-lui Manu chipiul, d-lui Catargi 
cosorul, mâine-poimâine nu ştiii ce îi mai aduce, 
cum îţi închipueşti d-ta că, atunci când te vei 
găsi Ja un loc cu toţi liberalii, ai să fii acel om 
care, cu presenţa d-tale, ai să faci să se schimbe 
toate obiceiurile, toate apucăturile, şi, pentru-că 

d-ta ai să fii la putere, are să se. întemeieze li- 
bertatea - perfectă în România? (Aplause). 

Ei bine, acest gen de personalitate excesivă nu'] 
am avut nici-odată, şi nu sunt gelos când îl văd 
Ja alţii. Dar să continui istoricul. Dacă n'aii reu- 
şit tratările, este tocmai că d. Fleva nu voia să 

trateze cestiunile de program şi fiind-că nu se 

putuse face înţelegere asupra momentului intrărei 
sale în minister; d. Fleva'şi aduce aminte că, în- 

dată ce a eşit de la Văcăreşti, în seara aceea, am 

venit la d-sa ca un bun prieten, şi 'i am dat 

un consilii pe care, dacă'] asculta, ar fi făcut mai 

bine. 
D. N. Fleva: M&- mulţumesc aşa cum sunt. 

Nu'ţi invidiez posiţiunea. _ - 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrăgțiunei 

publice: Intre a mea și a d-tale este încă oar&-care - 
distanţă, aşa că poţi invidia alt-ceva. (Aplause): 

Am spus d-lui Fleva: Ai avut un triumf foarte 
mare; nici oamenii, nici partidele nu il vor 
putea uita cu inlesnire; retrage-te pentru câte-va 

luni din luptele politice. V'am dat acest consilii ? 

D. N. Fleva: Da. | 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstrucțiunei 

publice : In acea seară a venit scrisoarea d-lui 

Marghiloman de care ai vorbit. Ce spunea d. Mar- 

ghiloman? Că crede că poate să se înţeleagă. 

Va să zică erai tratări, şi toată lumea ştia că 
junimiştii aveau program, şi d. Carp n'a luat în 
Cameră o singură dată cuvântul fără ca să vorbească 

de programul d-sale.
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Era doar d. Alex. Djuvara, care credea că o 
Să schimbe în cât-va. programul junimist, însă ci 
nu "mi făceam ilusiuni că programul se va schimba; 
că numai pentru 3-—4 inși, d. Djuvara, d. Fleva, 
d. Arion și eu, ar fi voit d. Carp să schimbe 
programul stă. Şi d-lor nu „S'aă înţeles, şi..am, d-le Fleva, să "ţi aduc aminte o frasă a d-tale. 
D-ta cereai ministerul de interne, şi.d. Carp zicea 
că nu poţi intra imediat; atunci d-ta ai zis: cum o să intru eu, după ce veţi numi d-voastre toți prefecţii, tocmai. ca un om care 'este poftit într'un salon -unde toate scaunele sunt. aşezate şi care nu poate să se mişce fără a le deranja. 

D.N. Fleva: Era vorba de ministerul domeniilor. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiu- 

nici - publice: Da; dar d-ta cereai .ministerul de interne. (Ilaritate). 
Apoi, d-lor, dacă d-lui Fleva la 1888, d lui 

Fleva care fusese toată viaţa sa liberal, — ŞI. viaţa sa politică era .alta de cât cej 4 ani ai mei de Parlament, — dacă d-sale, care fusese un stâlp. puternic al partidului liberal, care fusese prima- rul Bucureştilor şi. în care mulţi vedeai :pe suc- cesorul şefului. partidului. liberal, succesiune. care a fost contestată mai mult. de cât succesiunea lui Alexandru-cel-Mare ;.dacă d-lui Fleva'i era per- mis, dupe 16 ani de politică, după ce .răsturnase cu violență partidul conservator de la 1875, cu d. Carp, Maiorescu şi toţi cei-l'alţi,. dacă d-sale "i era permis să trateze cu.d. Garp ca să intre în minister, de ce se miră de mine că, la un. mo- ment dat, am. găsit că nu puteam să r&mân -numai eu. vecinic „Ioan-fără-de-pământ, Şi vecinic jidovul ratăcitor, şi am. găsit că. mai” lesne “aşi putea trăi Cu-Oamenii aceştia de cât cu cei-Palți ? (Aplause). Dar. m'am hotărît lesne? la întrebaţi pe d. Fleva: care este prima chestiune politică asupra căreia
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am diferit de d-sa? A fost cestiunea dărei în ju- 
decată a guvernului Brătianu. Fac apel la d. Arion 
dacă, în ziua în care am luat cuvântul ca să 

combat darea - în - judecată, d. Fleva a venit la 

Cameră şi, arătând cu mâna pe d. Blaremberg, 

a zis: «lată un om care se ridică pe un piede- 

stal, şi iată altul care se îngroapă», arătându-m& pe 

mine, fiind-că d. Fleva era pentru darea în -ju= 

decată. Inţeiegeam ca d. Fleva, care toată viaţa sa 

până atunci o făcuse în sânul liberarilor, să vină 

şi să dea concursul stii şi a răsturna un guvern 

pe care nwl mai credea bun pentru țară, dar a 

veni pe urmă, după ce "i ai răsturnat, după cei 

ai facut să cadă, să vii pe urmă săi striveşti 
sub acusaţiunea de necinste, aceasta mi se părea 

ceva cam tare. Eu cred că'mi am făcut atunci o 

datorie de conştiinţă, şi pot să declar că aşi face 

tot așa şi azi și mâine şi tot-d'a-una. Dacă d-ta 

cereai ca acei oameni să fie trimiși la puşcărie, 

de ce te miri că ei am părăsit acea bancă, câ 

am părăsit-o pentru tot- d'a-una. (Aplause). 

Dar pentru că d-tale “ţi plac ideile şi istoria, 

să-ţi mai spun încă una: după ce a trecut ces- 

tiunea de dare în judecată, a mai fost o încer- 

care de unire a tutulor elementelor liberale, şi 

aceasta s'a făcut în casă la d. Dissescu, unde 

erai d-nii: |. Brătianu, Sturdza, V. Lascăr, Gogu 

Cantacuzino, D. Paladi, d-ta, D. Stătescu, Dju- 

vara, Stoicescu şi ei. Vă& aduceţi aminte ce vam. 

spus atunci: că nu o să ne putem înţelege. 

Am spus, cu toată politeţa datorită presenței 

persoanelor ce erai de faţă, că pun dou€ condi- 

țiuni sine qua non: purificarea personalului şi sta-: 

bilirea unui program de idei. 
La amendout condiţiunile aţi răspuns: non pos-. 

sumus ; ați spus că purificarea personalului se va 

face cu vremea, şi ei nu m'am putut lua după.
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un doctor așa de slab. Şi, în materie de program, aţi spus: înteiii unirea și apoi programul. 
Dar d. Fleva, care ţine la idei politice, cum a intrat în partid? Pus'a vre-o condiţiune? Ceruta ca vre-unul din oamenii înfieraţi în această Ca- meră, in modul cum “i-a înfierat, nu pentru căl- cări de libertăți publice, nu pentru greșeli, dar pentru alt-fei de lucruri, ceruta măcar eliminarea vre-unuia? A cerut partidului să recunoască _ie- gitimitatea acţiunei sale? Şi de câte ori d. Fleva căuta să mirfie asupra zilei de 1.4 Martie, nu a venit regulat Poinza Naţională şi "l-a lovit ca cu O Vergea peste degete, spunend că la 14 Martie era o bandă de tâlhari, de lachei şi de alţi oa- meni de felul acesta? Aj pus vre-o condiţiune de idei când ai intrat în partidul liberal? Absolut nici una. 

| Nu ai luat patte nici la fabricarea programului de la laşi, şi "mi se spune chiar că *] desaprobi; dar aci poate să mă înșel şi poate d-sa să mă desaprobe; ei *] cred pe cuvânt. 
ar totuşi lucrul se reduce ]a aceasta: nu are d-sa drept să mt acuse de ce nu am rămas în tOată viaţa mea politică în rolul d-sale, care este rolul unui tombeur des QOuvernermenis. Omul căruia 1 place” acest TOl, când îi se pare că se ridică un curent în contra guvernului, ori- care ar fi el, profită de Ocasiune și intră în luptă Pentru ca să și arate forțele sale musculare. Ei bine, rolul acesta de atlet a] luptelor politice nu îmi convine. Da; în 1886 am intrat cu tOȚIi în luptă Pentru-că nu mai cra de Susținut acel gu: Vern în această ţară; am intrat întrun moment de indignare. 

Dar ca să facă cine-va din aceasta o profesiune a Vieței sale întregi, un ideal al vieţei sale poli-
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tice, aceasta nu "mi place şi nimeni nu me poate 
sili să fac un lucru ce nu "mi place. (Aplause). 

Prin urmare, d-le Fleva, problema unei acţiuni 
politice nu se putea resolva numai cu d-ta singur, 
d-ta poţi să ai această ilusiune, dar eii nu o am. 

În aceste condițiuni putem să facem o programă 
foarte idealistă, foarte frumoasă, să o iscâlim, să 
înfiinţăm un jurnal care să țină câte-va s&btămâni, 
cât a durat primul nostru jurnal, să mergem la 
alegere şi să întrunim 130 de voturi din 3.000 
de alegători. 

D. N. Fleva: Aţi cheltuit 100.000 lei, aţi um- 
blat cu toţi poliţaii şi cu toţi popii d-voastre. 
(Sgomot). 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstrucțiunei 
publice : Imi rămânea să aleg în cari din aceste 
partide politice pot găsi un loc. Către mulţi din 
oamenii din partidul liberal—şi toţi ştiii că par- 
tidele grupări de oameni sunt—am avut în tot- 
d'a-una, d. Fleva o poate spune, o dreaptă sai 
nedreaptă, o legitimă saă nelegitimă antipatie pe 
care nici un fel de raționament nu putea să o în- 
vingă. D. Fleva să mărturisească dacă nu este aşa. 

D. Fleva poate să 'şi închipuiască că partidele 
se compun dintro substanță abstractă, indepen- 
dentă de oamenii ce sunt în partid, şi că, prin 
urmare, partidele nu pot să fie nici bune, nici 
rele, ele stau în vent; păcatele sunt ale oamenilor. 
Ei bine, nu este aşa; dacă nu poţi să trăieşti 

înt”o atmosferă, dacă simţeşti o profundă anti- 
patie, nimeni nu are dreptul să "ţi impună ca să 
trăieşti într'o asemenea atmosferă. O disidenţă 
la rigoare merge, a doua disidenţă te face ridi- 
col, a treia este a te sinucide. (Aplausc). 

Am găsit, d-lor, o grupare politică cu care, 
trăind doui ani de zile în oposiţie comună, am 
simţit că sa legat între mine şi densa un sim-
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țiment -de simpatie, o grupare politică ale cărei 
idei se apropiau de. ideile mele, căci nu - de geaba 
m&- numea d. Fleva: al treilea reacționar din Ro- 
mânia, o grupare politică faţă cu' care: am stat 
patru ani în reservă, jucând rolul absolut. desa- 
greabil al unui om care nu vieă să facă oposiţie 
sistematică, şi nici de guvernamental. să treacă, 
Ei bine, m'am săturat de un asenăenea rol după 
8 ani de viaţă politică. Şi când am vEzut, cău- 
tând în adencimea inimei mele, că "mi este cu 
neputinţă să m& întorc în sânul partidului din 
care plecasem, acusându'l împreună cu d-ta, d-le 
Fleva, -de şi cu mai puţină vehemență de cât d-ta, 
atunci "mi-am zis că nu mai am ce căuta acolo, 
"mi-am plătit larg o datorie către aceia cari "mi-ai 
deschis cei dinteiii uşa Parlamentului, şi apoi 
am mers aiurea. Pe când d-voastră, d-le Fleva, 
voiaţi să puneţi piciorul pe grumazul învinsului, 
gândind că din dispariţia lui va creşte gloria d-stre. 
(Aplause). 

Am intrat dar întrun partid care îmi-a făcut 
Suprema onoare de a m& chema la afacerile pu- blice atunci când, nefiind deputat, nu avea nici votul mei -de care să poată dispune. Am intrat, ŞI am intrat ca să rămân; vă rog să fie bine cunoscut aceasta. (Aplause). Am ţinut să fiu un membru util în viaţa acestei țeri. Concesiuni am făcut; am renunțat de sigur la unele idei ale tinereţei, şi m'am alipit prin comunitate de păreri la un partid unde am "găsit şi -atâţi amici per- sonali. 
„_ŞI este comunitate de păreri, d-le Fleva. Da; ideile se schimbă, legile ce votăm azi peste so ani vor fi învechite şi acelaşi partid va propune altele. 

| Ceea ce va rămâne —— Și aici am - găsit cea u 7 . 
. 

> . „. mai mare atracţie —este Sistemul, sufletul parti-
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dului. Aceasta la noi se chiamă desinteresarea 

“personală, dragostea de muncă, dorinţa de a sluji 

adevărul şi numai adevărul. | 

Lăsăm pe seama d-voastre frasele pompoase, de 

şi aceasta ne ar fi putut face mai populari; lăsăm 

popularitatea fraselor pompoase pe sema d-voastre 

(Aplause). Noi nu voim-să spunem lumei de cât 

ceea ce se poate, şi nu ne încercăm de cât la 

ceea ce se poate. 
D-voastre tot-d'a-una aruncați o mare de făgă- 

duieli pentru-că puţin ve pasă de viitor. Vreţi 

să faceţi să se nască un vent care să ve suie la 

putere, și vE e egal dacă pe urmă veţi rupe una 

câte una din promisiunile date. Şi când d-ta te 

legi de mine, un om singur, tînăr, că nu m'am 

ținut de dout-trei idei. secundare, şi "mi zici că 

am părăsit ceva din stocul mei de idei, ei mă 

leg de d-voastre, de d-voastre un partid întreg, 

cate 12 ani aţi pus în șoproanele Camerei ideile 

pe cari le afişaseţi în oposiţiune, convins că tot 

aşa veţi face şi mâine, că veţi lăsa la scară în- 

treg bagagiui de declamaţii şi de idei pe cari le 

profesaţi astăzi. (Aplause) 

15 
DISCURSURI POLIŢICE



UN RESPUNS D-LUI STOICESCU 

imputa ministrului că prin art. 15 al legei clerului — care se discuta în şedinţa de la 18 Februarie 1893 — drepturile Sta- tului vor deveni excesive şi că. tendința guvernului este de a crea 0 armată la discreţia lui, 
În urma acestui discurs, toate amendamentele propuse la acest articol se resping. 

D, Take Ionescu răspunde d-lui deputat C. Stoicescu, care 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor ȘI instrucțiune publice: D-lor deputaţi, este o a şeasea saii o a şeaptea discuţiune generală a proiectului, aceea care a făcut-o d. Stoicescu. Cum ştiam că d. Stoicescu nu vorbise în discuţia generală, pe mine nu ma mirat; mă aşteptam la aceasta şi mă aştept poate încă la una sai două de felul acesta. D. C. 1. Stoicescu: Vi se pare că n'am vor- bit în articol? Am vorbit tocmai de numirea parochilor. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei Publice: D-le Stoicescu, nimeni, nici biuroul, nici majoritatea, nici ei nu vam ZIS nimic; dar constat că aţi făcut o discuţiune generală din care rețin O descoperire istorică, care mărturisesc că nu o ŞUam, și anume: că a fost în Senatul din Fran- cla, în anii din urmă, un cardinal; am văzut episcopi, dar cardinali nu. |
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D. C. 1. Stoicescu: Episcopi am voit să zic 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiune! 

publice: Cuventul de cardinal îmi dă cheia infor- 
maţiunilor canonice luate de d. Stoicescu, căci 
această dorinţă de a cardinalisa pe acei cari nu 
sunt cardinali, am găsit-o la mulţi. Un lucru 
însă de care mă plâng este că d. Stoicescu n'a 
voit să înțeleagă cuvintele mele din discuţiunea 
generală, ei n'am asvârlit r&punderea proiectului 
de lege asupra d-lui preşedinte al consiliului sai 
asupra colegilor mei. Departe de mine una ca 
aceasta. Când întrun jurnal s'a anunţat că la o 
întrunire publică s'a spus că doctorii noştri în 
teologie ar fi fost autorii proiectului acesta de lege, 
am dat o desminţire şi am zis: Eu iau r&spun- 
-derea întreagă a acestui proiect de lege, fiind-că 
sunt autorul lui. ME mândresc că am aproba- 
rea doctorilor noştri în teologie, fiind-că me 
poate încălzi mai mult aprobarea acestor oameni 
competinţi de cât desaprobarea teologilor im- 
provisați; dar nu voiesc să lepăd de la mine 
nici O r&spundere pentru acest proiect de lege. 
Ce am zis încă? Am zis că atunci când cine-va 

- atinge o cestiune atât de mare ca aceasta, atunci 

când trebue să se presinte înaintea ţărei cu o 
asemenea lege, de sigur că numai autoritatea 

“ autorului nu este suficientă, şi atunci am împru- 
- mutat autoritatea şefului guvernului şi a parti- 
dului pe care am onoare săl represint pe a- 
ceastă bancă. 

Prin urmare, puteţi să criticaţi legea cu aceeași 
violenţă ŞI cu aceeaşi personalitate cu care aţi cri- 
ticat-o până acum şi puteţi să spuneţi la adresa au- 

"torului legei ori-ce, căci sunt la adresa mea, și că 
toate acestea pe mine m& lasă indiferent, cred că 
v'am dovedit-o. 

D. Stoicescu, tocmai la sfârșitul discursului s&ă,
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ne a spus că prin articolul 15 drepturile Statu- 
lui devin excesive şi că tendința noastră este de 
a creea o armată la discreţia guvernului. 

Mai înteiii să vedem dacă drepturile ce'i reservă 
guvernul sunt atât de mari; căci ve mărturisesc 
că de când a început discuţiunea acestei legi şi 
me ved acuzat din atâtea părţi că am făcut o 
comedie mare, incep să m& mir și eu. Ei bine, 
d-lor, veţi vedea cât este de mică această come- 
die, şi cum ponosul pe care] port este mai fără 
de nici un folos. 'Tot dreptul ce'şi reservă 
ministrul este să aleagă unul din trei cari îi se 
Vor presinta de episcopi; nici poate să pună alt 
nume, nici să refuse numirea. Este tocmai ca 
dreptul miniştrilor la numirea rectorilor universi- 
tăților; alege unul din cei trei recomandaţi de 
colegiul universitar, şi nimănui până azi nui a 
intrat în cap că ministrul prin aceasta poate să 
exercite presiune asupra corpului universitar. 

D-lor, episcopul nu are de cât să nu reco- mande ministrului pe nici unul din cei bănuiţi că ar fi instrumente de ale guvernului; adevărata 
putere în această numire nu este a acelui care 
alege, ci a celui care întocmeşte lista candidaţilor; 

D. Sturdza care, la chestie de putere guver- namentală, se pricepe mai bine de cât noi, cari venim cu un sistem anodin, d. Sturdza care re- presintă azi nu numai pe D. Fleva, dar și pe d. Stoicescu, care nu a făcut nici o disidenţă, căci cea de la /Independance Roumaine nu înseamnă “mai nimic... (laritate, întreruperi)). 
D-le Stoicescu, ei nu ve voiii arăta articolele d-voastre în cari pe bietul Brătianu | judecaţi aspru de tot; aceasta a făcut-o d. Fleva aci la tribună. (Aplause). 
O voce: Vă serviţi de vechituri. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instruc-
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jiunei publice: Cine este de vină dacă sa trans- 
format o cestiune ca aceasta în cestiune personală? 
D-voastre credeţi că eu sunt un fel de plastron 
ce se pune întrun salon de arme pentru ca în- 
cepătorii să se înveţe trăgând în el? Vă înșelaţi. 
(Aplause). Rolul plastronului nu'mi convine. 

Cum, d-lor, de 4 zile aci nu e nici cler, nu 
sînt nici canoane, nu e nimic, este "Take Ionescu, 
şi dacă răspund şi ei câte-odată, ve suptră? (In- 
treruperi, ilaritate). 

D. Sturdza, care se pricepea mult mai bine 
de cât mine cum se poate în adever lua puterea, 
primise alt sistem. 

După d-sa, numirea se face de către episcop 
după recornandaţia epitropiilor; cu alte cuvinte, 
adeverata putere o aveai epitropiile. 

Şi voiţi să ştiţi cine erau epitropii? 
Epitropiile la bisericile întreţinute de Stat, - - 

şi azi sunt toate, — era ministrul cultelor sau 
delegatul lui. | 

In loc să fie episcopul care alege trei, din cari 
bietul ministru spune: «Prefer pe A lui B», era 
ministrul şi representantul săi care recomanda 
episcopului ; rolurile eraă intervertite. Ei nu am 
voit însă să urmez acest model, tocmai pentru 
cuvintele pe cari le-a spus d. Fleva ieri și d. 
Stoicescu azi, câ nu e bine să dai cui-va o armă 
aşa de puternică în cât să se taie pe dânsul, înainte 
de a tăia alt-ceva. 

Ori-ce disposiţiune care lasă câmp prea vast 
ministrului e o disposiţiune care se poate aplica 
cu mult arbitrar şi pe care ministrul, de multe 

ori, nici nu cutează să o aplice tocmai de teamă 
să nu fie acusat de prea mult arbitrar. De aceea 
noi am lăsat exemplul d-voastre şi am căutat să 

ne inspirăm din ceea-ce există în alte ţeri. 
D-lor, sunt trei sisteme în privința numirei 

.
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parochilor : saă e alegerea de către parochieni, . şi atunci episcopul nu joacă de cât un rol de înregistrator, afară de casul când candidatul ales nu întruneşte condiţiunile cerute, în care cas pa- rochienii 'şi aleg un altul. Acest sistem se practică în Bulgaria, Serbia, Grecia ŞI Transilvania, etc, 
Al douilea sistem este acela în care numeşte episcopul singur, dar guvernul are dreptul să refuse întărirea persoanei numite. 
Acesta e sistemul din Francia, și d. Stoicescu nu face bine să vorbească r&ă de episcopii fran- 

cesi, căci adevărata istorie ne arată cum Biserica catolică a jucat în Francia un rol important, şi cum şi azi guvernul începe din noi să se împace cu Biserica catolică. 
D-lor, şi Ferry a început cultur-kampful în Francia, şi a trebuit să bată în retragere, 
In sistemul frances, episcopii fac numirea ; dar ministrul trebue să dea autorisarea, şi până ce această autorisare nu se dă, nu este cure. Sistemul din Bucovina este alt-fel : cel care plăteşte pe preot alege pe unul din trei candi- daţi, desemnaţi de episcop. Am preferit acest sistem. Dar toate sunt canonice. 
D. N. Fleva: Cine “% plăteşte în Bucovina? D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei publice: In unele părţi Statul, în altele proprietarii. Acolo unde plătesc proprietarii, episcopul pre- sintă 3 candidaţi şi proprietarii aleg. 'Tot așa este ŞI unde plăteşte împăratul ; din trei unul este ales de împărat, adică ministrul cultelor. D-lor, m'am întrebat : pe care din aceste sisteme să ] alegem? Sistemul din Francia... D. N. Fleva: La noi ce sistem a fost până acum? D. Take Ionescu, ministrul cultelor ȘI înstrucțiunei Publice : Sistemul din Francia este un sistem care dă ministrului o putere foarte mare.
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lată ce se întemplă: 
Episcopul presintă un candidat. Se refusă. Pre- 

sintă pe al II-lea, pe al III-lea ; se refusă succesiv. 
Până când? 

Eu am declarat în comitetul delegaților: nu 

mE opun la o asemenea modificare care măreşte 
drepturile Statului. Dar cer ca, în tot casul, să. 

se limiteze numărul refusurilor posibile, pentru 
ca să nu instalăm conflictul în permanenţă. 

Nu spiritul ce arătaţi aci este spiritul real al 

ţărei. Spiritul real al opiniunei publice este că. 

nu am mers destul de departe în apărarea drep- 
turilor Statului. 

“ Așa dar am eliminat sistemul frances. Să trec: 

la sistemul alegerei. Am spus, în discuțiunea 
generală, pentru ce nu primesc acest sistem. Voii 

mai arăta un argument: Nu primesc sistemul 

acesta pentru un cuvânt foarte simplu: toate ale- 

gerile la noi degenerează în afaceri cu caracter 

politic. Acesta este un adever constant pe care 
mici o dec!amaţiune nu poate să "] şteargă. Fie 
vorbă de alegerea unui decan, fie alegere la o: 

societate de credit, ori unde voiţi, totul se trans-- 

formă în cestiune de partid politic. 
"Atunci "mi-am zis : nu este bine ca, la intrarea: 

uniii preot în carieră, să indicăm poarta parti- 

sarieriei politice. 
Rămânea dar sistemul din Bucovina. Acest 

sistem,— şi să "mi daţi voe să ve spun, d-le Fleva, 

că nu aţi fost destul de bine informat, nică nu aţi 

avut timp,—acest sistem nu există el deja la noi? 

Dar. cum se fac archiereii din cari unii în urmă 
se fac episcopi? 

D. N. Fleva: Este legea sinodală. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor și instrucțiunei 

publice : Voiii ajunge şi la lege. Acest sistem 

avea avantagiul de a avea un paralelism în nu-
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mirea archiereilor, personage mai importante de cât parochul. EI dă Statului un drept foarte limitat și mai are avantagiul că: nu lasă pe societatea civilă cu desăvârşire dssarmată. 
Dar din aceasta, afacere politică poate face ministrul 2? Răspund categoric că nu. Dacă epis- copul este liberal, —şi am auzit că sunt episcopi cari spun pe faţă că sunt partisani politici, — dacă episcopul este liberal, el] are să presinte trei candidaţi liberali ; dacă episcopul va fi conser- vator, va presinta trej candidaţi conservatori, şi atunci ministrul ce poate să facă? Dar dacă epis-" copul va fi fără partid politic, cum trebue să fie un adevărat servitor al acelor sânte, o să dea trei candidați fără nuanță politică din cari minis- trul are să aleagă unul. Ei bine, ce aţi văzut d-voastră răi aci? D-voastră Susțineți alegerea ; dar alegerea este posibilă într'o ţară unde se gă- seşte un imens personal clerical ; acolo alegerea e uşor de făcut, fiind-că alegerea presupune pe un Om care este cunoscut în localitatea unde trebue să fie numit preotul ;- dar la noi unde, prin această lege, vom avea un personal strict Mecesar, cum S'ar putea ca la fie-care vacanţă să se găsească oameni cunoscuţi în localitate? Noi, d-lor, am redus numerul seminariilor tocmai ca să nu avem de cât personalul clerical necesar pentru vacanţele cari se vor produce. Ei bine, închipuiţi-vă că a eşit astă-zi din seminar unul de la Roman, altul de Ja Teleorman şi altul de la Tecuciă, ŞI este o vacanţă la Mehedinţi ; ce alegere adevărată are să se facă la Mehedinţi ? Prin urmare, tendinţa ca candidatul la parochie să fie de baştină nu maj este posibilă în sistemul legei actuale. 

In Transilvania lucrul este alt-fel ; acolo nu există seminarii ; există numai O școală de teo-
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logie, în care pot intra absolvenţii ori-cărei școale 
secundare, fie cu 8, cu 6 saii cu 4 clase, cu dife- 
renţă dacă va fi cu 8 clase, va fi numit paroch de 
clasa l-a ; dacă va fi cu 6, va eşi paroch de clasa 
II-a; dacă va fi cu 4 clase, paroch de clasa a Iil-a. 

Şi acolo toţi aceştia, după ce ai terminat şcoala 
de teologie, mai toţi intru în înveţământ, se duc 
înveţători prin sate, şi când este un loc vacant 
de paroch, atunci vă puteţi închipui că sunt 20 
sati 30 de candidaţi; dar la noi unde vedeţi po- 
sibilitatea la alegere ? 

D-voastre comparaţi mereii biserica Transil- 
vaniei cu biserica de aici; nu este comparaţia 
posibilă, fiind-că alta este situaţia societăţei ro- 
mâne de acolo; acolo parochul nu se ocupă nu- 
mai de biserică, căci de biserică atârnă şcoala, şi 

din această causă mai ales importă şi este posibil 
ca personalul clerical să poată fi în realitate ales. 
Adăogaţi că acolo alegerile clericale sunt singurul 
exerciţiu cetățenesc la care românii iai parte, şi 

lesne veţi înţelege cum laicii cu adevăr se in- 

teresează de aceste alegeri și cum ele daii bune 
resultate. 

Dar la noi nu vedeţi d-voastre că nu se intere- 

sează nimeni de alegeri de cât dacă aii şi pentru 
ca să le dea caracterul politic ? 

In Bucovina, unde biserica este tot așa de bună, 

dacă nu mai bună ca în Transilvania, biserica a 

trăit cu sistemul propus de noi, fără să se zică că 
este lipsită de spiritul de naţionalitate şi indepen- 

denţă. Ei bine, ceea-ce este bun în Bucovina, d-le 

Fleva, ceea-ce este bun la noi pentru archierei, 

de sigur că este bun şi pentru preot. 
Şi apoi, d-lor, în fapt, în cele mai multe casuri 

mare să fie nici măcar alegere din partea minis- 
trului, pentru-că episcopul are să recomande unul 
şi ministrul va numi pe cel recomandat. Numai
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când ministrul ar refusa pe acela, se va mai întocmi lista de trei. Atâta tot; şi d-voastre, liberalii, vă miraţi că Statul, care vine cu punga lui să facă o îndreptare, revendică pentru societatea civilă acest drept foarte natural și care nu implică in sine cea mai mică inichitate? (A plause).



RESPUNS D-LOR N. FLEVA ŞI GR, PEUCESCU 

Tot cu ocasiunea discuţiunei pe articole a legei clerului d, 
Take Ionescu respunde atât d-lui N. Fleva, care pretindea că 
legea aceasta va distruge respectul către religie, anihilând senti- 
mentul de dragoste dintre popor şi preot, — cât şi d-lui Gr. G. 
P&ucescu, care, deşi partisan al legei noui, vedea o măsură ne- 

dreaptă în înfiinţarea dărei de 4 lei pentru fie-care locuitor 

de la sat. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instruc- 
țiunei publice: D-lor deputaţi, în contra art. 39 
s'au făcut două feluri de critici. Critica d-lui P&u- 
cescu pornită dintr'un sentiment generos, şi anume 
din solicitudinea sa pentru clasele.mai puţin avute, 
şi criticele d-lui Fleva, care a găsit şi aci oca- 
siune să ne repete: că facem lucruri neconstitu- 
ţionale, că tindem la distrugerea respectului către 
religiune şi .la anihilarea sentimentului de dra- 
goste care trebue;:să existe între preot şi popor. 

D-lor, trebue mai întâiu să fac dreptate de 
această din urmă critică. Când zice d-sa că taxa 
este neconstituțională, că, înființând birul popi- 
tului saii mai bine birul popei, se tinde la slă- 
birea respectului datorit bisericei, d. Fleva dove- 
deşte încă odată că nu 'şi-a dat osteneala ca să 
vadă ce s'a mai propus în această chestiune, mai 
înainte de noi; căci, dacă toţi miniştrii şi toate 
majorităţile rend pe rând, au fost pentru impu-
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nerea unei asemenea taxe, atunci ori-cine poate să şi pună întrebarea: să fi fost toată lumea ne- constituţională, saii părerea d-lui Fleva asupra constituţionalităţei este greşită? Căci neapărat, de câte ori lupţi în contra lumei întregi, de atâtea ori îi dai dreptate să se întrebe dacă nu cum-va mesori cu o mesură strimbă, 
Apoi din 6 proiecte cari sau propus în această ţară în privinţa reformei clerului, trei, cari au avut iscălitura unei majorităţi, ai propus înfiin- țarea acestei taxe, ba încă în condițiuni mai grave; ŞI, ca să dovedesc acesta,—voliă discuta în urmă meritul intrinsec al taxei, acum voiă numai să elj- minez din spiritul d-voastre ideea că ceea-ce se propune ar fi 0 inovaţiune și o lucrare anticonsti- tuțională — le voii lua pe rând. 
D-lor, înt&iul proiect, iscălit de mitropoliți, de d. Alex. Orescu, de d. Th. Rosetti, etc., era un pro- ect a cărui aplicare în ţară costa, împreună cu chel- tueltuelile de material, 4.110.000 lei în toată ţara, Oraşe şi sate. 

| Ce propunea acel proect pentru ca să facă față la acele cheltueli? Propunea, d-lor, în art. 14, contribuţiunea parochienilor se fixează la 12 lei şi 10 bani pe an. în oraşe, la 6 lei în sate. Va să zică, proiectul primitiv, care propunea o cheltuială de 4 milioane, fixa o taxă de 6 lei în sate şi r2:lci în Orașe şi dacă facem soco- teala acestei taxe, veţi vedea că ea ar fi produs mai mult de cât cele 4 Milioane cari erai ne- cesare pentru aplicarea proiectului; cu alte cu- vinte, se făcea o reformă În care toate resursele absolut toate, necesare la întreţinerea bisericei naţionale, atât ca personal cât şi ca material, se trăgeaii din această taxă pusă numai asupra or- todoxilor, ba încă mai remânea un prisos, A venit un al douilea proiect de lege' din ini- *
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țiativă parlamentară, din partea majorităţei libe- 

rale, iscălit de d-nii: Ştefan Nei, Codrescu, Vasile 
Lascar şi alţii. | 

Acest proiect de lege costă tot cât proiectul 

mitropoliţilor, şi are atâta ameliorare-asupra proiec- 

tului mitropoliţilor că, văzând că taxa pusă de 

Senat dă o sumă mai mare de cât era nevoe, a 

redus taxa de la șase la trei lei pentru comu- 

nele rurale, păstrând suma de 12 lei pentru co- 

munele urbane. Al treilea proiect din inițiativă 

parlamentară propus de majoritatea din 1859, și 

însuşit de câtre deputaţii din minoritatea liberală 

proiect care a mers în comitetul delegaților, şi 

ai căror delegaţi erai d-nii: C. Cesianu, Boldur- 

Voinescu, N. Argintoianu, Nanu şi alţii şi care 

proiect costa în aplicarea lui 5.170.000 lei, adică 

cu un milion mai mult de cât cele precedente 

propune o taxă de 6 lei pe an în comunele ru- 

rale şi ro lei în cele urbane. lată care este tre- 

cutul în această privinţă. | 

D. C. Cesianu: Eă, care sunt semnat în acel 

proiect de lege, am recunoscut greşala, şi de 

“astă dată m'am pronunţat contra." 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor și instruciunei 

publice : Ei nu pot întreba în parte ce gândesc 

azi pe cei ce aii subscris acel proiect. Aţi putut 

recunoaşte greşala, dar faptul există. | 

Trec la proiectul nostru. Acest proiect, cum 

| aţi amendat d-voastre şi cum îl aţi votat până 

acum, costă pentru aplicarea lui, împreună cu 

cheltueli de material, suma de iei 6.600.000. 

Dacă scădeţi cheltuelile de material, cari sunt 

850.000 şi ceva, va să zică numai ca plată “de 

personal proiectul costă 5.750.000. VE întreb, şi 

vedeţi că m'am luptat merei cu unii deputaţi 

cari găsesc lefurile mici, ve întreb pe d-voastre : 

este o operaţiune serioasă de a vota un proiect



238 

  

de lege care costă la personal,—nu mă ocup de material, —suma de 5.750.000, şi numai a asvirli aceasta ca, pe urmă, ministrul de finance să facă ce crede el cu cale? Nu este o operă serioasă. Ministru de finance, la urma urmei, nu este nici el un făcător de minuni. 
Ministru de finance ştie un lucru, 
D. N. Voinov: Nici cel al cultelor nu este un făcător de minuni. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor ȘI înstructiunei publice : Dacă aş putea face o minune, ar fi aceea de a presinta un proiect de lege fără să impun nici O sarcină. 
D. 1. Lecca: N'ar fi fost o minune. D. Take Ionescu, ministrul cultelor și înstrucțiunei publice: Ba ar fi fost a opta minune. 

“D. ministru de finance știe lucrul următor: că budgetul cheltuelilor a crescut, că cheltuelile noastre ai sporit foarte mult prin diferite îmbu- nătățiri aduse ramurilor organismului public, între cari budgetul ministerului instrucției publice a avut O mare parte. Şi d-ta, d-le Dobrescu, care întrerupi, eşti nedrept că nu recunoşti că în această ţară toate partidele au fost, în ceea ce priveşte instrucțiunea, foarte darnice, şi că ori de câte ori vom constata un rci în înveţămînt, O stare rea, nu trebue so aruncâm asupra par- cimoniei Parlamentului, 
Prin urmare, budgetul instrucţiunei publice a sporit în ş ani, şi va Spori regulat în fie-care an. Pe de altă parte, budgetul general al Statului sporeşte şi el din an în an, din causa marilor lucrări de utilitate publică cari de sigur nu sunt "iSsprăvite,: Când a căzut partidul: liberal de la Putere, erau peste 300.000.000 votate pentru lucrări publice de executat ; de atunci s'a mai „Votat şi altele şi se vor mai vota încă, căci toți



239 

suntem convinşi că nu am isprăvit cu lucrările 
noastre de utilitate publică. 
- Lucrările de utilitate publică represintă împru- 
muturi, împrumuturile, anuităţi ; prin urmare, o 
cifră de cheltueli în budgetul Statului. 

Afară de aceasta sunt alte cheltueli ale Statu- 
lui cari merg crescend, Sfidez că un ministu al 
instrucțiunei publice să se poată presinta cu un 
spor mai mic de 1.500.090 pe an. Aşa este aven- 
tul, aşa este sporul la care nu se poate da înapoi, 
aşa în cât această cartă, forţat este impusă ţărei 
de acum înainte. 

Mai sunţ o serie de lucrări cari se impun. Toţi 
doriţi localuri pentru şcoalele rurale; aceste con- 
strucţiuni vor costa vre-o 80 milioane. Că ele 
se vor plăti de Stat sai de comune, ce importă? 
Tot din avuţia publică se vor face şi anuităţile 
vor apăsa asupra erei. Vreţi învăţămînt obligator 
în ţeară; aceasta ne va duce cu vremea la un 
budget al învețământului primar între 18 şi 20 
milioane. Dacă lucrul este aşa, să vedem şi con- 
tra-parte, adică cum am putut noi să sporim în 
5 ani cheltuelile publice fără să ne adresăm la 
contribuabil. Lucrul e simplu: s'a făcut conversiu- 
nea datoriei publice, s'a stins agiul şi, prin urmare, 
numai de aici s'a scăzut cheltuelile Statului cu 
vre-o 8.000.000 pe an; s'a arendat din noii dome- 
niile Statului şi veniturile aii crescut cu 4.500.000; 
restul represintă crescerea normală şi firească a 
avuţiei naţionale în ţeară. 

Era dar absolut cu neputinţă ca, pentru o sin- 
gură ramură a organisărei sociale şi pentru o sin- 
gură care până acum nu fusese înscrisă în bud- 
getul Statului, să pot cere cifra întreagă da la re- 

„sursele Statului. A cere d-lui ministru de finance 
să găsească 5 milioane, ar-fi fost a amâna re- 
forma mulţi ani de aci înainte şi cu siguranţa
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absolută că va trece din amânări în amânări. Trebue atunci ca ministrul care cere cheltuiala să găsească şi mijlocul de a o acoperi în parte, și atunci am zis: Să fac o deosebire între co- munele rurale şi cele urbane, nu ca să avantagez comunele urbane, dar pentru altă consideraţie. In comunele urbane avem o populaţie neorto- 
doxă foarte numeroasă, și de acea nu am voit ca, punend o taxă specială în comunele urbane, cum pusese proiectele anterioare, să avantagem indirect pe populaţiunea neortodoxă din comunele urbane. Atuncea am zis: La comunele urbane să ad- mitem principiul ca cheltuiala să se facă de co- mună. (Întreruperi). Care e cheltuiala pe care o va lua comunele urbane prin această lege? Chel- tuiala de personal e 1.240.000 lei și ori-cine în- ţelege că aceasta e cheltuiala minimală, căci de multe ori comunele urbane vor plăti pe preoți mai mult de cât am pus noi în proiect. Apoi am zis: de oare-ce Statul avusese până acum În Sarcina lui fostele biserici monăstiresci cari acum trec asupra comunelor urbane, e drept ca Statul să vină şi cu o parte de contribuţie, şi am zis că Stalul va veni cu o subvenție de șoo.ooo lei. Poate că am fi putut subvenţia aceasta să o facem mai mică, şi de Sigur dacă cine-va din d-stre ar fi propus reducerea ci, nu m'aşi fi opus. Trec acum la comunele rurale. Cât costă apli- carea legei în ce priveşte personalul? 4 milioane și ceva. Atunci întreb: în această cheltuială cu cât poate să vină în ajutor tesaurul public? Şi am zis cu 1.300.000. Dar cele alte 3 mili- Oane? Aici erau două sisteme; sai ziceam: Sta- tul plătesce numai pe -preotul_paroch şi comuna va plăti pe supra-numerari şi cântăreţi ; iată un Sistem ; Sai ziceam: înfiinţez o taxă asupra con- tribuabililor ortodoxi din comunele rurale şi cu
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acea taxă voiii acoperi o parte din cheltueliie ge- 
nerale. Şi atât e de adevărat că între aceste două 
sisteme nu am o preferinţă marcantă, e că voiii 
propune chiar un amendament, dacă însă aceasta 
v& satisface pe toţi, alt-fel nu. lată dar socoteala: 
4.300.000 costă cheltuiala de personal a parohii- 
lor rurale; 1.300.000 am putut să obțin de la 
resursele generale ale Statului. Să nu credeți însă 
că există vre-o luptă în această privinţă între 
miniştrii de culte şi de finance. Cu toţii ne dăm 

seama de ce se poate face. 
Tot ei, şi dacă nu eii, succesorul mei, are să 

vină de pe această bancă, cu legea învățămen- 
tului primar, a celui secundar şi a celui superior, 

să ceară sacrificii pentru înveţăment. 
Dar un departament care ar înghiţi 6 mi- 

lioane din resursele ţărei nu poate să mai urmă- 

rească nici unul din alte progrese sai îmbună- 

tăţiră în cele-Valte ramuri ale departamentului sti. 

Lucrul este simplu şi lesne de înţeles. 
In ce priveşte această taxă, am avut o dublă 

alegere. Puteam să fac o zecime asupra imposi- 
telor directe comunale.... 

Voci: Foarte bine. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei 

publice: Aşteptaţi puţin, şi nu veţi mai zice aşa. 

Dar iată cusurul acestui lucru. Noi trebue să 

zidi localele şcoalelor rurale sai comunale? Ne- 

apărat că comunale. Nu este cu putinţă să cereți 

ca Statul, care îu România plăteşte pe învățătorii 

primari, ceea ce nu se obişnueşte în nici o altă 

țară de cât în Francia, unde totuși comunele daii 

o milioane subvenție, să plătească tot; cel puțin 

clădirea localelor trebue să o pună în sarcina co- 

munci. 

Ani luat tabelele de veniturile comunale şi am 

zis: 8o milioane represintă o anuitate de 5 mi- 

DISCURSURI POLITICE _ 
4 6
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lioane. Cu ce vor plăti comunele această anuitate? Am făcut o socoteală foarte simplă. Cum anui- tatea are să sosească treptat-treptat, veri-o două şi Jumătate milioane sperăm că se vor putea acoperi din sporul firesc al veniturilor în timp de 15 ani, în cari se vor inscrie anuităţile. Dar cele-Palte dou: şi jumătate milioane 2 Nea- părat din o zecime. Numai aşa vor putea face faţă comunele la sarcina ce-le vine din înscrierea anuităţei pentru construirea localelor. Totul se ţine. Este un sistem, O Organisaţiune ; nu € nici fantasie, nici capriciă. 
Deci, ce să punem ca dare pentru acoperirea acestor 3 milioane, .bine înțeles dacă . voiţi ca legea să fie aplicată? 
"Mi-am adus atunci aminte de un mare precept fi- nanciar, şi anume că: dintre toate impositele, cel mai r&ă este acela care se suportă mai grei de către contribuabili, şi cel mai bun este cel care se suportă mai uşor. 

e asemenea cel mai greă imposit este cel NOU, și cel mai lesne este acela cu care ești obişnuit. Sunt și alte multe principii teoretice în materie de finance ; dar omul de Stat ştie că ceea ce mai ales turbură pe contribuabili este noutatea unui Imposit. Desfiinţează un imposit cu care publicul este obișnuit şi înlocueşte”l cu altul în care în realitate ar plăti maj Puțin, și publicul va f ne- mulţumit. 
Toate acestea, bine înţeles, dacă impositul cu care publicui este obişnuit se încasează cu în- lesnire ŞI nu sleeşte veri-o forţă de producţiune. i bine, am găsit la noi În ţară, şi nu numai la noi, principiul unei taxe pentru cult. lată Transilvania, țară mai săracă de cât noi: ei bine, taxele pentru cult merg până la 2 fiorini de cap, ceea ce face 4 lei, 30 bani.
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Chiar în Bucovina, unde preoții sunt plătiți 
din fondurile religionare, totuşi există o mică 
taxă până la maximum de 48 kreiţari, tocmai 
ca să păstreze tradiţiunea. Luaţi satele catolice 
din Moldova, în cari se plătește une ori 6 franci, 
pentru cult, de cap de familie ; luaţi protestanții . 
din Bucureşti cari şi ei aă o taxă a cultului. 
Dar Ja noi nu sunt taxe...(Intreruperi) 

Dar şi la noi în ţară există o taxă; mi s'a 
spus insă că este o taxă benevolă. Ei bine, ei 
vE spun cam ce fel de benevolă : vine candidatul 
seminarist la parohie, la sat, şi întră în toc- 
meală cu locuitorii ; se învoeşte să dea fie-care 
atâta de cap de familie, atâtea baniţe de producte, 
atâtea zile de muncă, face contract şi îl iscăiesc; 
dar mulți din câţi au iscălit nu dau nimic și 
preotul nu le face proces. 

“Ei bine, acest refus schimbă el faptul că con- 
tribueşte, că putea foarte bine să plătească această 
taxă pe care ai promis'o neforțaţi? 

Mai mult de cât atâta; această taxă de 4 lei 
la ce se reduce? În realitate la fie-care trime- 
stru are să se plătească câte 1 lei. 

Prin urmare, până ce vom putea să trans- 
formăm unele din impositele noastre actuale în- 
run imposit proporţional asupra venitului, unde 
aşi dori ca acei cari astăzi critică această taxă 
de 4 lei să fie tot aşa de Gerbinţi în susţinerea 
impositului proporţional, căci eii, d-le Fleva, îl 
voii -susține, şi pentru atunci v& daii întâlnire 
d-le Fleva. 

D. N. Fleva: En attendant. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor și instrucțiunei 

publice : En altendant, mă mulţumesc cu impositul 
pe care îl găsesc la noi în ţară, 

După toate cercetările fâcute în toată ţara, 
căci cestiunea nu este numai de o comună, media
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care se plătește de locuitor acum este mai mare, 
şi noi, punând o taxă de 4 lei, am pus'o mai 
mică de cât ceea ce se plăteşte astă-zi. Dar oare 
această taxă este destinată ca să r&mână pentru 
tot-d'a-una ? De sigur că nu; şi, cu ocasiunea 
reformărei impositelor directe, se va reforma şi 
această taxă. 

Dar, d-lor, mai mult de cât atât; pentru ca 
să dovedesc—și aci mă adresez mai cu seamă 
la acei membri din majoritate cari, în buna lor 
credinţă, S'aii ridicat în contra acestei taxe—ca 
să dovedesc că această taxă a trebuit s*o punem, 
în lipsă de alte mijloace, vă voii propune o altă 
soluţiune. 

De sigur, este mai impopulară posiţiunea mi- 
nistrului când propune oare-cari taxe de cât po- 
sițiunea deputaţilor cari cer să se Ssuprime, și nu 
mE plâng că este așa, căci, dacă ar fi alt-fel, 
atunci pe această bancă ar fi prea mulți trandafiri, 
și ocupanţii S'ar putea perpetua fărâ să se useze 
şi fâră să prea simţă spinii. 

Iată singurul lucru pe care] aşi putea propune: 
Taxa de 4 lei ru se va percepe de la contri- 

buabilii din comunele rurale cari at voi să ia 
asupra lor plata preoţilor supra-numerari şi a. cântăreților din acea comună, aşa cum sunt fi- xate prin această lege. Mai întâii, d-lor, să vă arăt avantagiile acestui lucru. Cu timpul preații supra-numerari vor dispare, așa că chiar dacă taxa 
nu Sar transforma în alt imposit, ea de fapt ar [i destinată să dispară şi n'ar rămâne comunei ca greutate de cât să plătească pe cântăreți. 

Al douilea, noi credem că taxa de 4 lei este O taxă ușoară; dar chiar dacă sar găsi comune cari să zică că această taxă nouă nu le convine şi că preferă să mărească accisele, n'ar avea de cât So facă şi să ia asupra-şi această sarcină.
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Dacă această idee poate satisface pe acei dintre 

onor. membri ai majorităţei cari se tem că a- 

ceastă taxă si nu se eterniseze, chiar când Statul 

nu ar mai avea nevoe de ea, voiit propune această 

modilicare. Mai departe nu pot merge, căci a 

merge mai departe sunt convins că ar fi a r€- 

mâne şi acest proiect de lege ca încă o încer- 

care avortată de a face ceva în direcţiunea înăl- 

țărei şi îmbunătăţirei clerului mirean. Ei, d-lor, 

am convingerea adâncă, și dacă'nu o aveam nu 

veneam cu acest proiect de lege, am convingerea 

că legea este necesară şi credeţi-mE că n'am venit 

cu ea împins de dorința de a primi mulţumiri, 

mulţumiri cari au fost mai rnulte de cât credeţi ; 

nici de dorinţa de a putea spune la întrunirile 

publice : noi vam dat lefuri ; ci de dorinţa de 

a face un început în direcţiunea ridicărei Bise- 

ricei noastre. Ei bine, fără aceste taxe nu puteni 

face astă-zi nici un început. Camera este suverană 

să hotărască dacă vrea saii nu să se facă acest 

început. ,



LEGEA CLERULUI MIREAN ŞI SEMINARIILOR IN SENAȚ 
—— CHESTIA PREALABILĂ — 

  

ŞEDINŢA SENATULUI DE LA 13 APRILIE 1893 —Incidentul Mârzescu— 

Venind la ordinea zilei legea clerului mirean, votată de Ca- mera deputaţilor, d. senator Gh, Mârzeseu, înainte d'a se citi raportul de luare în considerare, ceru cuvntul în chestie preala- 
ilă: «Doresc să ştii, zise d. Mârzescu, dacă biserica creştină 

ortodoxă de răsărit, în momentul ce se discută legea asupra 
clerului mirean şi seminariilor, are sau nu are un Primat> — 
de oare-ce [, P. $. $. Mitropolitul Primat Iosif Georgian, își 
dedese demisia cu câte-va zile mai inainte, pentru motive de 
sănetate, 

La această întrebare d, "Take Ionescu respunse prin urme- 
toarele cuvinte : 

D-lor senatori, d. Mârzescu este un om foarte Srei de mulțumit. Când Sa discutat respunsul Ja Mesagiul Tronului, dq, Mârzescu, voind să do- vedească că eu ŞI alţii ca mine am făcut rtă că 
şedinte, ne Spunea că nu vom fi în Stare, sub reşedinţa bătrânului Lascar Catargi, să aducem într'o lege a clerului un Spirit larg şi liberal ; Jar astă-zi, când experienţa va dovedit că sub Preşedinţa bătrânuluj președinte al consiliului este cu putință tin&rului Ministru al cultelor să aducă
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intro reformă, sai mai bine zis într'o ameliorare 

a clerului, un spirit larg şi liberal, d. Mârzescu 

se plânge în contra bătrânului ministru că de ce 

nu a reținut mai sdravăn ardoarea juvenilă a cola- 

boratorilor sti, şi de ce, cu evlavia sa, n'a îm- 

pedicat ceea-ce. d-sa numeşte un scandal social, 

o anarhie hotărită. 
Nu m€ super, căci ştiii că și aceste cuvinte 

ati tot atât de puţină greutate logică ca şi în- 

treruperea de adineaori că ași compromite pe 

înaltul prelat cu care vorbeam; căci, d-le Mârzescu, 

pentru a compromite pe cins-va saii o causă, 

trebue să fii mai înteii compromis tu însuţi. 

D-lor, este inutil a încăleca pe lucruri așa de 

mari, pentru a propune un lucru aşa de mic. 

Ce a propus d. Mârzescu? D-sa pune cestiunea 

prealabilă de a nu se discuta acum proiectul de 

lege pentru ameliorarea soartei clerului mirean, 

fuind-că nu avem Mitropolit Primat, şi d-sa, tră- 

g&nd de ptr legea, ajunge la conclusiunea că 

Mitropolitul Primat, fiind-că este preşedinte al 

Sf. Sinod, este singurul represintant al clerului 

înalt al ţărei şi pe câtă vreme Mitropolitul Primat 

nu va veni să ocupe locul s&ă de senator, atâta 

timp Senatul trebue să se oprească a discuta O 

lege votată de cea-laltă jumetate a suveranităţei 

naţionale, de Adunarea deputaţilor, şi să aştepte 

până când Mitropolitul Primat va voi să vină 

la Senat. Toate acestea, d-le Mârzescu, sunt de 

geaba. Ştii că aţi cercat nu numai d-voastră, 

care sunteţi foarte obicinuit cu cestiunile  cleri- 

cale, dar at cercat şi alții să pună în balanţă 

contra legei clerului şi autoritatea Mitropolitului 

Primat. 
Dar toate aceste încercări ai făcut un fiasco 

final. 
D-lor, retragerea Mitropolitului Primat datează
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de multă vreme, cu mult inainte de redacţiunea proiectului de lege asupra clerului mirean; L. P. S. S. de multă vreme a insistat pentru a'Şi da “demisiunea și a îneca ultimele vanități omenești în liniştita retragere a unei mănăstiri. D-voastră aţi încercat să faceţi pe naivi să creadă că era vorba de o protestare a Mitropolitului Primat în contra proiectului de jege asupra clerului mirean, şi, de sigur cu acea ușurință cu care oamenii cred tot ceea-ce li se spune când vorbele vin de la un partid care le promite o apropiată spoliă a oliciilor publice, sau găsit și- oameni de bună- credinţă cari au putut să creadă că întradevăr Mitropolitul Primat se retrage din causă că nu Vrea să voteze un proiect de lege în contra căruia protesta conştiinţa sa. 
Asupra acestui lucru V'aţi înşelat, Mitropolitul Primat va dat desmințire prin circulara publi- cată prin Monitor, şi a autorisat pe membrii Si- nodului să declare aci că este partisan al proiec- tului de lege, aşa cum a eşit din sânul comite- tului de delegați. Mitropolitul Primat m'a auto- Hsat ŞI pe mine să fac încă O declaraţiune. D. G. Mârzescu: Cu beneficiul de inventarii ? D. ministru a] cultelor şi instrucțiunei. publice, ake Ionescu : Beneficiul de inventarii se pune, d-le Mârzescu, după cum aj sai nu dreptul să te încrezi în cuvintele aceluia care ți le raportează. D. G. Mârzescu: Cer cuvântul. ministru al cultelor ȘI înstrucțiunei publice, Tahe Ionescu : Aşa, aşa. Şi aşi ruga pe d. Mârze- scu să bine-voiască sâ'mj spună din ce prece- dent trage acest beneficii de inventarii. _D. G. Mârzescu: Mitropolitul Primat â vorbit ȘI cu mine. Să ne punem faţă în faţă cu banca prelaţilor. 

i D. ministru a] cultelor şi înstrucțiunei publice,
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Take Ionescu: Mitropolitul Primat ma autorisat 

pe mine, torturatorul Mitropolitului, pe mine care'| 

am făcut, ziceţi, să imiteze pe Carol Quintul, m'a 

autorisat, zic, să mai declăr că din câți miniştri, 

de culte a avut ocasiune săi cunoască şi să tra- 

teze cu ei, nici unul nu s'a purtat mai politicos 

şi mai reverenţios cu densul de cât actualul mini- 

stru de culte. (Aplause). 

Dar neapărat că este alt-ceva care ve doare. 

Aţi calculat pe un conflict între ministrul culte- 

lor şi înalții prelați. Şi aţi crezut că, ca un bun 

partid liberal carei ia armele ori de unde le 

găseşte, chiar atunci când ar fi negarea cca mai 

absolută a principiilor lor, veţi putea să brodaţi, 

să coaseţi cu bibiluri pe această neînțelegere 

dintre ministrul cultelor şi banca prelaţilor, şi 

să ne desemnaţi ţerei nu numai ca oameni cari 

pun taxe pe copii şi pe ferestre, după cum se 

zicea mai zilele trecute, dar ca oameni cari răs- 

toarnă din fundament religiunea strămoşească, În 

contra părerilor înaltului cler. 

Şi când aţi descoperit că nu este aşa, şi că 

din cei $ delegaţi 3 erai episcopi, atunci nea- 

părat că, ca tot omul căruia nu i-a rămas nimic 
y 

île de cât să facă gură, atunci reducendu-ve 

numai la a face gură, ați căutat să inventaţi 

alt-ceva. 
Mitropolitul Primat au își dă demisiunea fiind- 

că nu'i place legea, căci contrariul ?l-a declarat 

însuşi şi s'a publicat prin jurnale. Mitropolitul 

Primat nu voeşte să vină. Ei bine, voiţi să'l 

“aducem cu sila să declare părerea lui asupra pro- 

iectului de lege? 
Cu sila nu se poate aduce Mitropolitul Primat. 

În acest moment, d-lor, nu este vacanţă mMi- 

tropolitană. Până când M. S. Regele şi guvernul 

nu vor accepta demisiunea Mitropolitului Primat,
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până atunci nu este Vacanță mitropolitană. Şi nimeni nu poate forţa pe Mitropolitul Primat să vină să ocupe locul la Senat, pe care nu voeşte să'l ocupe. Noi nu cunoaștem nici un mijloc co- ercitiv pentru aceasta. Aşteptăm să veniți d-voastre la putere ca să Săsiți şi mijlocul ca să aduceţi cu sila pe Mitropolit la Senat, 
Dar până atunci v& întreb pe d-voastre, cari ve intitulaţi un fel de liberali: după ce doctrină constituțională sati liberală, Parlamentul, când legi- crează într'o materie oare-care, trebue să aștepte cât O vrea unul din membrii Camerei sau Sena- tului să bine-voiască să ocupe locul săi? După ce doctrină aţi Săsit d-voastre că, dacă Mitropolitul sau chiar toţi prelaţii ar refusa să vină la Senat, Parlamentul este Oprit în opera sa legislativă? Voiţi să dovediți alt-ceva: că legea noastră calcă Constituţiunea ; o veţi face-o şi vă vom r&s- punde, şi sper că cu același succes. ar să spuneţi d-voastră că Parlamentul ţărei e împedicat în opera lu; legislativă din faptul că unul din membrii Senatului, chiar când ar fi și Mitropolit Primat, lipseşte, vt mărturisesc că în 5 ani de oposiţiune ați câştigat so ani înapoi, aţi ajuns înderăt de anu] 1830! _C aceea rog pe onor. Senat să închidă dis- cuțiunea asupra acestui incident. (A plause).



ACEEAŞI LEGE 

— DISCUŢIUNEA GENERALĂ — 

ŞEDINŢA SENATULUI DE LA 21 APRILIE 1893 

In discuţiunea generală care a durat şapte zile, opoziţia liberală 
criticând proectu! de lege, Ministrul se vede nevoit să dea 
cele mai desluşite esplicaţiuni şi să arăte şi graba cu care 
acest proect e așteptat de ţară. 

Senatul, luminat de cuvintarea Ministrului, închide imediat 
discuţia generală şi intră în discuţiunea pe articole: 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei 
publice : D-lor senatori, obicinuit, când iai cuvântul 
în Parlament, să spun în mod sintetic şi scurt 

observaţiunile mele, asupra cestiunilor în discu- 
țiune, sunt silit să fac, de la început, mărturi- 
sirea că îmi va fi greu să pun şir în cuventarea 

_ mea de astă-zi, după canonul de 7 zile (aplause) 
la care am asistat cu toţii, şi în care fără de or- 
dine în idei şi fără de nici o sintesă s'a criticat 
proiectul de lege, făcându-se mai mult istoria 
papismului pe jumătate, istoria naţională pe sfert, 
istoria relaţiunilor dintre. Biserică şi Stat în Ro-



mânia şi mai imperfect; iar critica propriii zisă 
a proiectului de lege, în treacăt şi cu multă ne- 
cunoştinţă de causă, cu dificultate am putut ajunge 
să relac în mintea mea gândirea adversarilor 
proiectului de lege. 

De sigur, d-lor, nu numtr în această critică 
intermezzo executat de d. Mârzescu. Acest inter- 
mezzo a fost foarte spiritual,—d. Mârzescu. are 
tot-d'a-una spirit,—a fost însă foarte lung, ceea 
ce nu este o calitate parlamentară ; dar pretind 
că discuțiunea ar fi întreagă între partisanji şi 
adversarii legei, chiar dacă ar arde la d-nii stenograti 
notele luate după acel discurs, care nu este de 
cât un întermezzo şi care, prin urmare, rămâne 
un episod care a înveselit puţin acele 7 zile foarte 
Ostenitoare, dar care nu a schimbat şi nu poate să schimbe în nimic posiţiunea noastră şi a ad- 
Versarilor nostri. 
„Tot aşa de puţin, d-lor, voiii putea să urmez 

pe d. D. Sturdza în apelurile pe cari le-a făcut 
atât la Suveran cât şi la Biblie. 

(Alteța Sa Regală Prinţul Moștenitor întră în 
sala şedinţelor). 

D. D. Sturdza a găsit de cuviință să închee cuventarea sa, foarte lungă şi foarte detaliată, 
prin citirea a două paragrate din Evangelie: unul la 
adresa episcopilor, a episcopilor partisani ai pro- iectului de lege, altul la adresa ministrului. Episcopilor le-a vorbit de Sf. Petru care sa lepădat de trei ori de Domnul nostru Isus Christos 
ȘI care la cântatul Cocoşului şi-a adus aminte şi i-a părut r&ă că s'a lepădat de trei ori. 

Am auzit şi cui trei invocaţiuni ale d-lui Sturdza, dar nu am auzit cântatul cocoşului. Se vede că, 
din causă că cocoșul a fost absent, nu s'aii spe- riat Prea Sfinţii Prelaţi şi nu s'au crezut că ai căzut în posiţiunea Sfântului Petru,
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Dar, d-lor, când d. Sturdza a vorbit de Sf. 

Pctru şi a comparat pe episcopii cară susțin proiec- 

tul de lege cu Sf. Petru în momentul în care 

sa lepădat de Domnul nostru Isus Christos, d. 

Sturdza nu a făcut de cât să presinte sub o formă 

ceva mai parlamentară ceea ce îmi spusese mie 

în secţiuni—şi ei sunt foarte mulțumit că d-sa 

a mai parlamentarizat puţin ceea ce a spus în 

secţiuni—în fond însă acolo, ca și aici, a fost o 

adevărată ameninţare din partea d-lui Sturdza. 

In secţiuni a spus că dacă am căpetat asen- 

timentul episcopilor, "l-am căpătat buzdugănind 

pe fie-care episcop în particular şi ridicând at- 

mosfera la 100 grade temperatură, adică ceva 

mai sus de cât atmosfera la care pot respira 

fiinţele viă ; iar în Senat d-sa, nemulţumindu-se 

cu buzdugăneala ministrului— ceea ce ar Îi fost 

o alusiune imprudentă şi personală la acel mi- 

nistru de culte care în adevăr buzdugănea pe 

episcopi —s'a mulțumit a compara pe episcopi 

cu Sf. Petru, care s'a lepădat de Domnul nostru 

şi şi-a dat aerul ca din înălțimea amvonului s&it 

laic să arunce anatema asupra prelaţilor. 

Sunt sigur că prelaţii aii fost tot aşa de puţin 

turburaţi de aceste anateme, ca şi noi când, vor- 

bindu-ne de Varava, ne-a comparat cu Pilat care 

trimete pe Christos la răstignire, și a încheiat 

zicându-ne cu patos: d-lor miniştri, nu răstigniţi 

Biserica ! 
Dar ia să citim şi noi din Sf. Scriptură, dacă 

este vorba să găsim acolo apreciarea acţiunek 

liberalilor din Parlament. D. Sturdza ştie că sai 

mai scris şi altele în Sf. Scriptură. Așa de exemplu 

în Sfântul Matei găsim : 
«Atunci Isus a vorbit poporului şi discipolilor 

sti şi a zis: «Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul 

lui Moisi; deci toate câte ef:vE vor zice să pă-
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ziţi, păziţi şi faceţi, iar după faptele lor nu faceţi ; că ei zic, dară nu fac.» (Aplause). 
ȘI mai la vale: 
«Vai vouă, cărturarilor și fariseilor făţarnici ! că voi curăţiți partea cea din afară a paharului şi a blidului; iar din întru sunt pline de răpire şi de nedreptate.» 
În acelaşi paragraf, d-lor, aţi mai vedea lucrurile urm&toare : : 
«Vai vout, cărturarilor și fariseilor făţarnici ! Că voi vă asemâănaţi mormintelor celor văruite, cari se arată frumoase pe din afară, iar pe din lăuntru sunt pline de oase de Morți şi de toată necurăţenia.» (Aplause)). 
lar mai la vale iată ce se zice, d-lor: «Atunci de vă va zice care-va : Jacă aice este Christos, sai acolo, să nu credeți. Că se vor ridica Christoşi mincinoşi şi proteţi mincinoși, Şi vE vor arăta semne mari şi minuni, ca să amăgească de va fi cu putinţă şi pe cei aleşi.» (Aplause) Acum, d-lor, este această invocaţiune la locul Sci ? 

2. Gh. Mârzescu : De ce nu mai întoarceţi o pagină ? 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi 2nstrucțiunei Publice : Voi întoarce, d-le Mârzescu, o pagină când voii veni la d-v., aveţi răbdare. VE voii dovedi imediat că această citaţiune este invocată la locu] său, | | D-lor, presintaţi proiectul acesta de lege sub ast-fel de culori, în Cât, vă mărturisesc, că, dacă aşi fi un om deșert şi dacă nași şti să chibzuesc ei în privinţa puterilor mele, atât m'aşi fi în- 

A Sâmfat din criticile d-v.. că maşi fi încăput pe 
y A 

. . 2 vu uşă câud am venit aci, M'aţi presentat ca autor al unei reforme religioase, ca un Luther sai Calvin de la Dunărea de jos, m'aţi presentat ca



  

un om care a seuduit din temelie o Biserică 
care are 19 secole de istorie; ba încă domnul 
Sturdza în secții a zis că sunt Orphei, care cu 
vioăra lui domesticea dobitoacele, uitând chiar 
că nu cu dobitoace am avut şi am că a face aci 
în Senat, 

D-lor, nu sunt nici Orpheii, nici Luther, nici 
Calvin, şi când cine-va nu'şi simte puterea de a 
ridica asemenea pietre, bine ar face să urmeze ca 
mine, să şi mesoare umerii, cum zicea Horaţiu, 
şi prin urmare să nu pretindă că face ceea ce 
nici nu a făcut, nici nu este în stare să facă. 

Dacă dar, d- lor, aceste exageraţii asupra în- 
semnătăţei legei nu m& supără, este în criticile 
d-lor ceva în contra căruia protestez, este critica 
că am venit cu un proiect de lege pieziş. De ş 
ori am însemnat că sa zis acest lucru, —ca să 
însemnez am învăţat de la d. Sturdza, care, ştiţi, 
însemnează și numără, și lucrul nu este fără folos,— 
dar de ş ori numai eri,„—căci nu știi de câte 
ori s'a spus şi în secţiune, unde m'a canonit trei 
zile,—d-iui intruna a zis: «Nu veniţi cu o lege 
pe faţă, ci veniţi cu o lege piezişe». 

Ce va să zică o lege piezişe ? Ce va să zică 
a legifera întrun mod. pieziş 2 Numai a nu pune 
pe titlul legei că această lege abrogă cutare arti- 
cole din legile precedente ? 

De sigur că nu, căci dacă cine-va citeşte vre- 
un articol din legea aceasta şi cunoaşte şi legile 
precedente, vede lesne dacă prin el sa abrogat 
sau nu ceva. O lege piezişe este aceea care in- 
troduce o anume mâsură, care modifică o stare 
existentă fâră a o anunța de loc, care pune un 
mititel articol care mare ce căuta în acea lege, 
înfăşurându'l în niște cuvinte întortochiate şi ne- 
lămurite, cari îl strecoară înr'un mod —P. S.S. 
Episcopul Dunărei de jos îmi zicea scamator
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vulgar ; eă “acest cuvânt nu mil pot permite ca 
ministru, dar, în sfârşit! se vede că clericii au 
cuvinte pe cari noi laicii nu le putem pronunța, 
noi cari suntem nevoiţi a vorbi cu oare-care 
politeță—strecurând, ziceam, un articol care nu 
era prin nimic anunţat prin acea lege, strecu- 
rându'l de se poate, prin amendament în comi- 
tetul de delegaţi, fără chiar a spune că s'a făcut 
o modificare; întrun cuvânt, a face să treacă 
lucrul fără a prinde de veste lumea, ast-fel ar 
(1 pieziş. 

D. Gh. Mârzescu: Aşa aţi făcut. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor și instrucțiune 

publice: Vreţi să vă dati un model de legiferare 
piezişe ? | ai 

Să luăm un exemplu. lată să ve arăt dela d. 
Sturdza o legiferare piezișe. La 1882, înaltul 
cler al ţ&rei presentase un proiect de lege pentru 
ameliorarea soartei” clerului mirean — cu acest 
proiect de lege voii face tot paralelismul proiec- 
tului mei, pentru că acesta este Singurul proiect 
posibil emanat de Ja Sfântul Sinod, singurul care 
a căpetat aprobarea partidului liberal, de şi a murit pe drum între Cameră şi Senat, ca și alte reforme liberale — şi proiectul episcopilor 
propunea fixarea lefei preoților şi înfiinţarea unei 
taxe pe contribuabili, această taxă care nu ve. mai place astă-zi, și hotăra numărul parohilor, 
numărul preoților, etc., dar nu spunea absolut 
nimic asupra modului cum aveai să se numească 
preoții în România. Proiectul a fost citit în Senat, 
după regulamentul Senatului sia numit 0 comi- 
Siune care să “| examineze ŞI să ”] transforme 
În proiect de lege; acea comisiuns şi-a făcut lucrarea și nu s'a introdus numirea preoților. A mers proiectul în secţiuni, într'o secţiune s'a ales d. Sturdza delegat, în acea secțiune nici un amen- 
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dament în privinţa numirei preoților, iar în co- 
mitetul delegaților, al cărui raportor era d. Sturdza, 
în un articol, unde n'are ce căuta, sa furişat un 
mititel aliniat, care regulează- modul de numire 
al preoților în România în mod cu mult mai 
autoritar ca proiectul nostru, un aliniat în care 
se revendică dreptul Statului cu mai multă pu- 
tere de cât cum am făcut noi în acest proiect, 
şi totuşi în expunerea de motive a d-lui raportor 
nici o vorbă despre această introducere a unui 
aliniat mititel într'un articol neaşteptat, nepre- 
gătit, un aliniat care resolvă o cestiune pentru 
care s'a făcut atâta larmă la proiectul meă de 
lege! Aceasta va să zică a legifera în mod pie- 
ZIŞ. Şi aceasta,—ca să ducem cestiunea mai sus,— 
este interesant, căci ne destăinueşte şi o cestiune 
de psichologie politică. 

Sunt dout mijloace de a guverna o ţară: este 
mijlocul celor cari se bucură numai de liniştea 
externă, cari, căutând numai să nu aibă protestaţiuni, 
nu cutează să ia de frunte nici o reformă în 
Stat, cari se ascund după iniţiativa parlamentară 
când chiar este vorba de a se_înarma ţara, cari 
pun pe deputați să facă propuneri chiar când 
este vorba de chestii internaţionale, cari profită 
de un proiect de lege al prelaţilor şi-pe_tăcutele 
strecoară în un articol un aliniat. _mititel prin 
care se resolvă marea cestiune a drepturilor Sta: 
tului. Acest mijloc are pentru densul liniștea es- 
ternă, cu acest mijloc nu aveți turburări. în_pri- 
vința impietărei Statului în materie de Biserică, 
cu acest mijloc puteţi. să faceţi 200 de legi de 
taxe comunale ridicate, fără ca nimeni să se ri-. 
dice să r&scoale poporul. Aceasta însă este fără 
măreție, căci este fără curagiii, aceasta nu este 
demn de un mare. partid: (Aplause). | 

Este şi un alt mijloc de a guverna: de aşi 
DISCURSURI FOLIT:CE 47
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făuri în capul săi un întreg sistem de idei, a păşi cu densele înainte cu risicul de a lăsa pe drum popularitatea de avi ŞI viaţa de mâine, cu convingerea însă că atunci când se va face apel la judecata sănătoasă, la simţul potolit de. pati- mile zilei şi luminat numai de interesul general, atunci se va recunoaşte dreptatea şi vei avea lau- rii cei curați, iar nu laurii ce se capstă în răs- Pântie. (Aplause). 
Dar, d-lor, ca să faceţi aceasta a doua politică, politică, care nu se turbură de neliniștea externă, trebuie alt-ceva. 
Trebuie, d-lor, căci în tot-d'a-una este echi- libru. Ca să nu te turburi de neliniştea din afară, trebuie să ai liniştea din năuntru, liniştea conştiin- ţei tale -şi a celor ce te susţin. De aceea, cei cari guvernează cu mare linişte în afară, cei cari de teama celei mai mici turburără nu vin de cât cu legi anodine saă piezişe şi duc în aparență O viață paradisiacă, ia cercetaţii în viaţă-le din năuntru: acolo veţi găsi turburarea conștiinței Suvernanților și patimile cele mai josnice col- căind în mijlocul partisanilor. „Între aceste două politice, alegerea noastră este făcută, De aceea, d-lor, între aceste două politice, d-nul Sturdza a virit un mititel aliniat ca să dea dreptul societăţii civile la numirile preoţilor, şi nâ țipat nimeni. Noi Pam pus pe faţă în un ca- Pitol întreg: «despre numirea şi îndatoririle preo- ților», şi ţipă unii. Consecința : proiectul d-lui â thurit în cartoanele Senatului, proiectul nostru a €Şit vii din desbaterile: Camerei şi va eși VIă şi din desbâterile dy, şi din sancţiunea Iogală. - 

Adevăr că așa s'a petrecut lucrurile la 1882? lată acel. mititel aliniat introdus la art. '9. Vi] Voli Citi pentru a vedea cât de puţină legă-
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ură e între articol și acel aliniat: «Nu e per- 
mis a se hirotoni preoţi de cât pentru paro- 
chiile regulate pe bazele de mai sus şi numai în 

casul când acele parochii ar r&mânea vacante». 
lată acum şi aliniatul 2: «Numirea de parochi 

saii alţi clerici se face de episcopi, după propu- 
nerea epitropilor sai ctitorilor adresată protoe- 
reului judeţului». 

Ve întreb acum, d-lor, ce caută aliniatul 2 într'un 

articol care vorbeşte de câte hirotonii să se facă; 

apoi, ce legătură poate fi între aliniatul acesta şi 

aliniatele urm&toare, şi cum se face că atunci când 

se introduce cestiunea numirei preoților —şi vE 

voiii ar&ta mai la urmă cât de autoritară era-—ra- 

portorul nu spune nici un cuvent de aceasta, dar 

absolut nici unul în raportul s&ă. 
Aşa dar, d-lor, restrângându-se lucrul la ade- 

veratele lui proporţii şi înlăturând acuzaţiunea 

pe care nu putem să o suferim un moment ină- 

car, că am fi mers adică pe cale piezişe în cestiunea 

aceasta, să măturăm deocamdată terenul discuţiu- 

nei de unele lucruri străine cari nu pot avea loc 
aci şi cară nici de cum nu pot sta în picioare. 

A spus d. Sturdza, de exemplu, că dacă oare- 

cari drepturi se vor recunoaște puterei civile în: 

materie de biserică, acele drepturi trebuie să le 

deferim Suveranului, iar nu miniştrilor. Când d-sa 

a vorbit aşa, n'a vorbit ca liberal, nici ca om 

care stă pe terenul Constituţiei noastre. In adevtr, 

d-lor, pe terenul Constituţiei noastre nu există nici 

un drept al Suveranului fără iscălitura ministrului 

responsabil, căci pe terenul Constituţiei noastre 

stă principiul iresponsabilităţei Coroanei, irespon- 
sabilităţei Suveranului. — Şi când aţi făcut apel, 

cu un gust foarte mediocru, după părerea mea, 

end * pe “rând ta “Suveran ca 'să nu sancţioneze 

proiectul de lege, aţi făcut prin aceasta un lucru
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constituţional, fiind-că Suveranul are dreptul de veto; când ați cerut însă ca o lege să dea drepturi Suveranului în afară de responsabilitatea miniștri- lor, aţi cerut un lucru anti-constituţional, căci, după Constituţie, Suveranul nu poate face nimic fără iscălitura miniștrilor, căci Suveranul e abso- lut iresponsabil; singuri numai miniştrii plătesc în Statele constituţionale. Din acest punct de ve-. dere, d. Sturdza, care, ca ministru al cultelor, şi-a. pus semnătura d-sale pe actul cel maj religios, pe Evangelia din ziua de Paşti, — obicei care de. la bătrânul Bizanţiii numai de noi sta moştenit, —. alături cu semnătura M. S, Regelui, pentru a dovedi negreşit că în Statele constituţionale nu. poate fi iscălitura Suveranuluj fără contrasemnarea. ministrului, a făcut o operă nu numai anti-liberală, dar chiar anti-constituţională când a susţinut îna-- intea d-voastre că se poate ca o lege să dea drep- turi Suveranului în afară de responsabilitatea mi- nistrului săi constituţional. Vedeţi, d-lor, că cererea d-lui Sturdza e imposibilă de admis. mai spus d. Sturdza că proiectul nostru de: lege Porneşte dintr'un spirit de ostilitate pentru. Biserică şi, ca să dovedească aceastea s'a legat de O frasă a mea şi de una a d-lui Filipescu, rostite în discuţiunea ce a avut loc în Cameră. De Sigur că €e tot-d'a-una un mijloc uşor de a arăta că cine-va n'are dreptate, trunchiând spusele: cui-va, făcendu-te că nu pricepi şi cercând ast-fel să induci în eroare pe alţii. D-sa, în adevăr, a. spus că eii am declarat în Cameră ca din eflo-. rescenţă religioasă ce a avut loc în secolul nostru. două doctrine filosofice S'ai transformat în re- ligie. Şi atunci d-sa, cu cunoștințele d-sale filo-. sofice, mi-a zis că în afară de creştinism nu există. altă religie şi că nu poate fi alta de cât religia.
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creştină. Auzindu'l ast-fel, mi-am închipuit că d. 
Sturdza a uitat istoria. — 

Alta este din punctul de vedere al creştinis- 
mului că numai o religiune este adevărată și 
toate cele-"lalte falşe, și alta din punctul de ve- 
dere al istoriei să spun că nu există altă religi- 
une de cât una singură. Nu am spus la Cameră 
că cutare religiune este adevărată, dar d. Stolojan, 
care se trudia să 'mi dovedească necesitatea re- 
ligiunei prin o sintesă filosofică greşită, îmi vor- 
bise de dualism în univers, forță şi materie, şi 
punea faimoasa întrebare: «cine a pus în mişcare 
materia ?», atunci lam îndreptat şi “i-am ar&tat 
că în ultima sintesă nu există nici conceputul 
forţei, nici conceptul materiei, ci amendouă sunt 
reduse la conceptul mişcărei. Am adaus că nu 
este nevoie de atâta filosofie ca să vedem că 
religiunea este indestructibilă, că studiarea isto- 
rici ne dovedeşte pe deplin această indestructi- 
bilitate şi, ca ilustrație, 'i-am ar&tat cum chiar 
sistemele filosofice cele mai contrarii spiritului 
religios se transformase în religiuni la unii din 
discipoli. 

D-lor, d. Sturdza nu'şi dă seamă de cuventul 
religiune ; religiunea, d-lor, nu va să zică o 
anume credinţă, căci atunci nu am avea atâtea 
sute de religiuni în trecut şi prezent. 

Religiunea este_ori-ce concepţiune a univer- 
sului, care stabileşte o legătură între lume şi noi, 
care, legând rostul şi soarta omului de ordinea 
universală, face posibilă rugăciunea şi cultul. 

De aceea, cu mult mai multă înţelepciune, 
confratele d-lui Sturdza în liberalism, şeful unui 
alt partid liberal, Gladstone, când a fost întrebat 
cum Împarte religiunile din lume, a răspuns că 
le împarte în dout:. religiunile care admit in- 
tervențiunea providenţei și religiunile cari nu admit
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intervenţiunea provedinţei şi în faptele omeneşti, 
Prin urmare, religiune cu cult şi religiune fără cult, 
religiune în care rugăciunea are un adevărat în- 
ţeles şi religiune în care nu are înţeles. 

Dar, d-lor, ia să examinăm mai de aproape 
acest proiect de lege. Ce face el în realitate? 
D. Sturdza, ca să ne dea cheia proiectului de 
lege, a luat-o prea de departe şi ne-a făcut istoria, 
a luat-o de la Cantemir, a citat câte-va rânduri 
pe cari le-am citat şi ei în Cameră, a trecut la re- 
gulamentul organic, la Divanul ad-hoc, şi de aci 
a citat O frasă cu gura pe jumetate, anume că 
între cele-l'alte dorințe ale Divanului ad-hoc era 
şi intrarea clerului mirean în Sf. Sinod, a citit-o 
cu gura pe jumătate pentru-că o asemenea pro- 
punere s'a făcut şi în partidul liberal şi nu a 
căzut când s'a făcut programa de la Iaşi de cât 
cu 2 voturi, așa că d. Sturdza, vrea să menajeze 
viitorul ; dout voturi se pot schimba aşa de lesne. 
Ast-fel dar, d. Sturdza trecend cu ușurință peste 
toate acestea, a ajuns la legile lui Cuza şi le-a 
declarat anti-canonice ; apoi a trecut la 1866, 
unde ne-a vorbit o jumătate de ceas despre mo- 
dul -cum fusese redactată Constituţia înterii şi de 
cum s'a schimbat în urmă. Mărturisesc că cre- 
deam că are să iasă ceva din toate acestea. An 
cerut desbaterile Constituantei ca să caut în dânsele, 
dar n'am găsit de cât un lucru: că de unde pro- 
iectul Constituantei spune că clerul mirean va & 
plătit de comune, Constituţia a lăsat să se hotă- 
rască acest lucru de.... d. Sturdza zice : de auto- 
ritatea sinodală ; eu, care nu pot fi aşa liberal ca . 
d-nul Sturdza şi ştiti că dacă este vre-un principii 
stabilit în țările libere, este că cheltuelile cari se 
fac de ţară nu pot fi hotărite de cât de țară, Voli zice: să se hotărască de Cameră şi Senat, lar nu de autoritatea sinodală.
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Apoi a trecut la legea din 1872. 
Pentru-ce toate acestea? Din toate aceste ex- 

puneri făcute de d. Sturdza, ce argumente, fie 
pro saii contra, ai eşit în privinţa acestui proiect ? 
Nu am văzut nici unul. 

Măcar dacă ar fi argumentat ca d. Mârzescu, 
că canoanele fac parte din Constituţie şi că, prin 
urmare, dacă sar fi găsit un singur canon care 
să se opună la această lege, s'ar putea zice că 
legea e anti-constituţională. 

Dar d. Sturdza a spus nu numai că canoanele 
nu fac parte din Constituţie, dar că canoanele 
numai acelea cari sunt de esența Bisericei sunt 
neschimbabile, dar nu şi cele-l'alte, remânend ca 
noi să hotărîm ce e de esenţă şi ce nu e de esenţă. 
Aşa în cât din tot acest studiii istoric nu vâd ce 
a scos d. Sturdza, dar ved ceea-ce a uitat să ne 

spună. A uitat să spună că la 1872, când s'a făcut 
legea sinodală, partidul liberal "şi-a spus cuventul, 
şi că acel cuvânt era altul de cât acela pe care 
îl spune astă-zi d-sa în numele partidului liberal. 

lată ce era interesant, dacă era vorba de o 
istorie politică a legilor eclesiastice din această 
ţară. Şi atunci d. Sturdza ar fi putut să ne arate 
cum primul proiect al generalului Teil făcea ca 
episcopii să fie aleşi numai de Sinod, bazându- 
se pe canonul al treilea de la al VIl-lea Sinod 
ecumenic, care afurisea pe episcopii la alegerea 
cărora luaseră parte laicii ; cum sai admis mai 
în urmă şi laicii, în număr egal cu episcopii, traşi 
la sorți din Cameră şi Senat; cum în Senat acest 

proiect a fost modificat în sensul ca alegătorii 
laici să fie aleşi, şi cum în Cameră, în urma 

unui amendament susţinut de d-nii Blaremberg, 

Pogor, Menelas Germani, de întreg partidul li- 

beral şi de Kogâlniceanu,—d. Mârzescu, de sigur 
că nu îl va desminţi!— Camera cu un vot de
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majoritate, 44 contra 43, a introdus sistemul ca 
la alegerea episcopilor să ia parte întreg Senatul 
şi Camera, adică într'o proporţiune infinit supe- 
rioară membrilor clerului înalt. lată ceva mai 
interesant de spus de către d. Sturdza de cât 
aprecierile d-sale în privinţa celor făcute de Cuza 
la 1864. Şi atunci, d-lui Sturdza “i-ar fi stat 
foarte bine ca, în calitate de şef al partidului li- 
beral, să reamintească memoria lui ISogâlniceanu 
şi să r&spundă P. S-tului Episcop al Dunărei de 
Jos şi IL. P. S. Mitropolit al Moldove: ŞI... eram 
să zic P. S-tului d-lui Mârzescu ilaritate), să 
le r&spundă în privinţa canoanelor ceea-ce spunea 
un liberal adevărat, d. Kogâlniceanu, în privinţa 
canoanelor când lupta în Cameră şi câştiga bătălia 
cu un vot, zicend: «Tot atât de puţin întemeiat 
e și cel d'al douilea argument al d-lui ministru 
al cultelor, adică, că alegerea episcopilor, fie prin 
Domn, fie prin adunări laice, este contrară ca- 
noanelor, şi aci am diferit de opiniune cu d. 
ministru. Canoanele inviolabile sunt acelea cari ai aface cu dogmele, iar nu cu Organisaţiunea 
exterioară a Bisericei, cu administrarea, cu rela- 
țiunile sale exterioare cu Statul şi cu societatea laică. Acestea toate variază după tipuri, după împrejurări, după ţări, după starea societăţilor, 
ŞI, Spre a dovedi aceasta, n'am trebuință de cât da vă ar&ta că, în privinţa organisaţiunei Bise- ricei şi mai ales în ce se atinge de modul de numire sai de alegere a capilor Bisericei, fie- care țară işi are deosebitele şi adesea chiar con- trazicetoarele sale legi şi așezăminte». 
„ŞI dacă mai studia d. Sturdza analele libera- lismului în această materie, era să mai fi ştiut că în Cameră d. Chițu, în numele partidului |i- beral, întrunind 29 voturi, susţinea introducerea
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derului mirean în Sinod şi făcea din aceasta 

calul de bătae şi programul partidului liberal. 

Dar, d-lor, am trăit să vedem un lucru şi mai 

extraordinar, am trăit să vedem partidul liberal 

susţinând canoanele întregi şi drepturile clericale 

în contra autorităţei Statului, şi episcopii, mai 

moderni şi mai liberali de cât domnia lor, apă- 

rând prerogativele Statului în contra partidului 

liberal. (Aplause). Din această istorie, dar, cred 

că n'a rămas nimic care să ne poată încălzi. ŞI 

atunci se reduce lucrul la o simplă examinare 

cu sânge rece a proiectului. de lege. 

Ce face proiectui de lege? Şase sunt »unctele 

pe cari le hotărăşte acest proiect de lege. Int&iii, 

numerul preoţilor; în al douilca rend, modul de 

numire al preoţilor; în al treilea rend, condi- 

țiunile de admisibilitate ale preoţilor ; fixează 

disciplina clerului, regulează cestiunea recrutărei 

preoţilor prin reforma seminariilor şi ia mesuri 

pentru întreţinerea clerului mirean. 

Nu cred că am omis ceva în această grupare 

a măsurilor din acest proiect de lege. 

Să le luăm pe rând, şi să vedem dacă în una 

din densele s'a călcat în ceva—voiă întrebuința ex- 

presiunea d-lui Sturdza—esenţa religiunei, dacă 

s'au violat în ceva acele canoane cari sunt de 

esenţa religiunei şi cari, cum zicea d. Kogâlni- 

ceanu, sunt singurele inviolabile, dacă prin aceste 

mesuri Sai satisfăcut, pe cât era posibil, nevoile 

Bisericei şi dacă e cu putinţă astă-zi a se face 

mai mult. Aceasta e întreaga cestiune şi de r&s- 

punsul nostru la această cestiune va depinde de 

sigur hotărîrea d-voastre. | 

Intâiii, fixarea numărului preoţilor, înainte de 

toate, d. Sturdza a zis: «Rei ai tăcut că nu ai 

consultat Sinodul şi că ai declarat aci că nu ai 

consultat pe nimeni». Credeţi că trebuia să con-
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sult Sinodul ca să ştii câţi preoţi sunt în ţară ? Sinodul şi-a dat parerea în trei renduri, când a făcut legea de la 1882, legea de la 1886 și la 1888, când a fixat parochiile. Vrea să zică, opiniunea S-tului Sinod în această privinţă o aveam întreagă. Aveam şi opiniunea d-lui Sturdza în proiectul de lege de la 1882, dacă trebue să admitem că În materii eclesiastice trebuc să tratăm, ca de la autoritate la autoritate, cu d. Sturdza ca ŞI cu S-tul Sinod. 
Având aceste date, am alcătuit ŞI ei acest proiect de lege şi nimeni nu poate cere ca re- presentanţii naţiunei, cari hotărăsc de cheltuelile ei, să ia opiniunile acelora pe cari îi consultă pe d'intregul, fără a le Supune la oare-care discer- năment. 
Câţi preoţi: avem în țară astă-zi ? Avem 7 mii şi mai bine de preoți. Aşa că, după calculul făcut chiar de d. Sturdza și care îl găsim că nu e prea exagerat, avem în comunele rurale un preot la 120—1r30 familii, şi în comunele urbane un preot la 140—150 familii. 
Acesta e un număr exagerat ? Că e un numer exagerat, ve voiu da o mul- ţime de dovezi. Inteiă, mărturisirea făcută de Sinod că în 20 de ani de aci înainte nu ar trebui să se mai hirotonisească preoţi; apoi, exemplul dintr'o țară vecină care a regulat cestiunea eclesiastică acum câţi-va ani, Bulgaria, unde se spune că va fi un preot de la 200—300 case, ceea-ce represintă mai mult de cât 200 familii. Am mărtu- risirea d-lui Sturdza de la 1882 când fixa ca mi- nimum cifra de 200 familii şi înţelegeţi că cine- va când zice minimum nu zice media, şi atunci când calculezi pe O medie de 250 familii, eşti în spiritul autorului proiectului de lege.
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Ei bine, în spiritul acestui autor am fi -avut 

ţoo parochii urbane şi 3500 rurale. Cât dă proec- 

tul mei de lege? 300 în oraşe, probabil 350, după 

ce vom revizui alcătuirea şi, cum am declarat 

Prea Sânţilor prelați că îmulțim cu 400 numerul 

parochiilor rurale, vor fi 3200 rurale. 

Va să zică, între cifra propusă de d. Sturdza 

la 1882 şi cea propusă de mine astă-zi, diferenţa 

este foarte mică; dar între ceea-ce vrea d. Sturdza 

astă-zi când este în oposiţiune și proiectul de 

faţă, diferența este enormă. (Aplause). Eu fac 

însă un proiect de lege care să se aplice, pe când 

d. Sturdza face discursuri cari nu se pun în a- 

plicare şi cari nu obligă la nimic pentru-că d-sa 

găseşte o mulțime de asemenea discursuri în 

trecutul partidului d-sale, unde aproape nimic nu 

Sa aplicat din ceea-ce sa promis. 

D. Sturdza vrea o parochie pentru fie-care bi- 

serică, prin urmare vrea 600 de parochii în ora- 

şe şi 6160 în comunele rurale; cu alte cuvinte, 

vrea o parochie la 170 familii în oraşe şi una 

la 130 familii în comunele rurale. 

Neapărat că această socoteală ne este absolut 

cu neputinţă nu numai ca mijloace materiale, dar 

încă ca este şi de prisos, pentru-că întrece chiar 

cererea Sf-lui Sinod care era pentru 4000 de preoţi 

la ţară şi 600 la oraşe, adică d. Sturdza dă 2000 

de preoţi mai mult. Această dărnicie a d-sale pe so- 

coteala financelor Statului aşteptăm ca atunci când 

va fi la putere să o realiseze. Noi nu putem face 

acest lucru, noi nu putem face cheltuelile pe cari 

le propune d-sa, pentru-că nu voim să punem 

birură. Aşteptăm, zic, ca d. Sturdza, venind la 

putere, să facă aceste cheltueli, ca tot d-sa să pue 

şi birurile, şi atunci îi promitem că, cu ocasiunea 

aceea, nui vom sparge pietrele pavagiilor ca 

să'| primim cum ne-a primit d-sa pe noi. (Aplause).
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Numtrul parochiilor propus de noi, d-lor, este archi-suficient. Cut vedeţi, am luat de basă lu- crarea S-tului Sinod şi am zis: a fixat Sinodul 300 parochii urbane şi 2800 rurale? Le admit pe toate. A fixat și S-tul Sinod şi regulamentul S-tului Sinod că la fie-care parochie nu trebue de cât un preot? Admit şi aceasta. Dar ce fixase S-tul Sinod în plus şi n'am admis? Fixase 300 preoţi ajutoare în orașe şi 1.300 la ţară. Asupra acestor preoți ajutători am zis lucrul următor: nu pricep ca lao anume însărcinare să fie 2 oameni, unul care să nu facă nimic şi altul care să lucreze prea mult; căci ştii din experienţă că aceşti faimoşi ajutători se traduc în muncitorii cari lucrează totul, iar titularul în realitate nu face nimic; preter dar să îimulțim numărul pa- rochiilor de cât să am pe aceşti ajutători, şi de aceea am zis în lege că vom putea îmulţi pa- rochiile în unire cu S-tul Sinod, până la aplica- Tea acestei legi. 'Mi-am făcut chiar, d-lor, calcu- tul financiar cu ipotesa că vom îmulți cu 400 numtrul parochiilor rurale. 
Pr S.S, Episcopul Dunărei-de- Jos : Cereţi însă numcrul de 400 familii pentru o parochie..... D. ministru al cultelor: O să ajung şi la cri- tica Prea S. Tale, câci acum am discutat cu d. Sturdza, care "mi-a făcut o critică în această privinţă mai mult sai maj puţin de priceput. Este oare, d-lor, această cifră a preoţilor su- ficientă? Este. Comparaţi-o cu numărul preoţilor din alte țări ortodoxe, ca: Rusia, Bulgaria şi Transilvania, ŞI veţi vedea că acest număr de preoţi este suficient, 

| Am făcut, d-lor, o lucrare Statistică şi m'am întrebat: 300 familii la țară câte suflete repre- sintă? Nici 1500. Ei bine, luaţi după statistică ȘI vedeţi câţi morţi, câte cununii, câte botezuri
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sunt la 1şoo de suflete? Nu veţi găsi de cât4o 
morţi, 60 naşteri şi ceva mai puţin de cât 20 
cununii, aşa că ipotesa Pr. S. S. Episcopului Du- 
nărei-de-]Jos că o să moară 4 oameni de odată 
în 4 părți ale parochiei şi nu o să aibă timp să: 
îngroape din pricina ministrului cultelor, care nu 
a dat destui preoți, este o ipotesă la care nu pot 
să daii nici un r&spuns, pentru-că nu pot să iaii 
în cercetare... 

D. ministru de externe: Poate în timp de choleră 
să nu ajungă. 

D. ministru al cultelor: La choleră nu se ajung 
nici doctori, nici nimic, şi ştiţi bine că este o 
anume epidemie în care nu se ajung nici îngro- 
pătorii şi, ca săi ai, trebue să cauţi oameni cari 

au scăpat odată de pestă.  —— 
D-voastre însă ziceţi: «aceste cifre nu vor fi de 

ajuns»; bine, dar ce împedică în viitor îmulțirea 
parochiilor, dacă experiența ne va dovedi că ele 
nu sunt de ajuns? Ne rămâne câmp larg să fa- 
cem experienţă ori când, pentru că avem un mi- 
nimum de 25 ani până să ajungem a avea nu- 
merul preoților fixaţi prin acest proiect de lege; 
până atunci avem imensa cantitate de preoți supra- 
numerari cari ajung aproape la numărul de 4500: 
în această ţară, cu cari veţi putea satisface toate 
nevoile, aşa că într'o experienţă îndelungată de 

câţi-va ani se va putea vedea dacă numărul preo- 

ților trebue să fie îmulţit şi, în caz afirmativ, 

de sigur nimeni nu va refusa îmulţirea lor. 
Şi aci, daţi-mi voe să vă spun un lucru, pe care: 

îl voii repeta şi la lefuri: Noi suntem generaşi,. 
nu voim să nu vă mai lăsăm nimic de făcut când 
veţi veni d-v. la putere. | 
_D-v. voiţi să facem totul, să organisăm totul 

in mod. definitiv, legile noastre să nu aibă nică 

un cusur, să r&mână «arama cea neatinsă».
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Ei bine, noi nu avem pretenţiuni aşa de exa- Serate, noi ne ştim oameni foarte failibili, facem legi după nevoile zilei şi după putinţele zilei, și vE lăsăm pe d-v., mai meşteri, să daţi ultima Zugrăveală şi ultima poleială operelor noastre, să îmulţiţi numărul preoților, să măriţi lefurile, etc. când veţi ajunge la putere, — de și, dacă aşi con- sulta experienţa trecutului d-v., m'aşi cam îndoi despre aceste resultate. (Aplause). 
Prin urmare, d-lor, cred că am dovedit cu prisos că numărul preoţilor este archi-suficient. Şi numărul preoților nu poatea să crească nu numai din pricină de parale, dar şi dintr'un punct de vedere mult mai înalt: un preot trebue să fie un om cultivat, ar trebui chiar să fie cel mai cultivat din toată parochia lui, şi pentru ca să am un preot cultivat trebue să mă adresez la elementele cele mai vigu- rOase şi cele mai sănătoase ale populaţiunei; şi când d-v. veţi cere populaţiunei noastre să vă dea un numer îndoit de preoți, puteţi să ştiţi cu Sigu- Tanţă —aceasta este o lege de mecanică care se aplică și în sociologie — că calitatea, nivelul inte- lectual şi moral va scădea. 

Prin urmare, ca să aveţi preoți cum trebue, ci trebue să fie puţini, şi ca să aveți preoți puţini. și buni trebue să:j plătiţi bine. Aceste cestiuni se ţin unele de altele, ele sunt verigele unuia şi aceluiași lanţ; o lege care nu ţine socoteală de acestea, de numtrul mic, de capacitate şi lefuri mari, acea lege este născută moartă. Prea $. Episcop al Dunărei-de- Jos, care a criticat legea mai mult ca un legist de cât ca un epis- COp, neapărat ca un legist neexperimentat, "mi-a Spus că las 17 oraşe fără preoţi şi fără biserici. VE mărturisesc că în înteiul moment m'am întrebat, considerând neapărat respectul care tre- bue să'l port unui episcop, dacă “mintea mea n'a
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fost oblăduită în momentul când am făcut soco- 
teala, dar am găsit că nu a fost oblăduită. Am 
găsit încă că Prea Sfinţia Sa a luat această afir- 
maţiune a sa din aliniatul 4 care prevede, în vii- 
tor, norma după care se vor mai putea face parochii 
şi care zice că norma va fi aceasta: ca în co- 

munele urbane să fie un minimum de 400 familii 
pentru fie-care parochie. A uitat însă Sfinţia Sa 
că aliniatul 1 vine înaintea aliniatului 4, și în acel 
aliniat se zice că parochiile făcute de Sf. Sinod 
se păstrează. Prin urmare, Sf. Sinod nu a putut 
să lase 17 orașe fără preoți! 

Aliniatul 4 vorbeşte numai de ceea-ce se va 
„face în viitor; atunci ar putea r&mâne 17 oraşe 

fără preoţi, dar cu o condiţie: punend aliniatul 

4 înaintea aliniatului |. Această intervertire a fă- 

cut'o Sfinţia Sa şi ast-fel a ajuns să şteargă 17 

oraşe după harta ţerei, ca în urrnă să poată plânge 

ca Eremia pe ruinele Ierusalimului român şi să 

ne arate pe noi ca pe împărații Babilonului. 

_P. S. S$. Episcopul Dunărei-de- Jos: VE voii de- 
monstra că este adevărat ceea-ce vam spus ei. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei 
publice : Ai vrut să ne arăţi ca pe împtraţii Ba- 
bilonului şi ai produs o babilonie în spirite ! 

Aşa dar trec la al douilea lucru, condiţiunile 

de admisibilitate a preoţilor. Aci nu a criticat 

nimeni, şi cred că cu toţii aţi vezut că bine am 

cerut ca parochii rurali să aibă cel puţin clasele 

seminariale şi parochii urbani facuitatea de Teo- 
logie, şi declar că dacă soarta, va face ca să avem 

tot noi ocasia să îndeplinim și o a doua ame- 
liorare a clerului mirean, vom merge mai departe, 

căci idealul nostru este ca, cu vremea, şi patochul 

rural: să fie tot teolog, cum este în Bucovina. Alt- 
fel nu cred că am remediat pe deplin la nevoile 

clerului roimân, ci aim făcut ceea-ce se putea face
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astă-zi şi sper că vom avea ocasiunea să facem şi această a doua îndreptare mai târzii. (Aplause). 
Al treilea, d-lor, e numirea preoţilor. Aci s'a făcut discuţiune mare, foarte mare. Care este sis- temul proiectului de lege? Proiectul de lege pune la numirea preoţilor concursul celor două puteri din Stat, al puterei spirituale, adică a episcopilor, şi al puterei laice, adică a Statului. Este vre-o Biserică, întreb, în care aceste dou puteri să nu concureze la numirea parochilor? Eu acea Bise- rică nu 0 cunosc ŞI VE aştept să "mi-o ar&tați. P. $. S. Episcopul Dunării-de- Jos: A fost |a noi în ţară. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor și instrucțiunei publice : ME iertaţi, nu a fost şi vE voiă arăta imediat ; niţică răbdare şi veţi vedea. Este vre-o biserică — ei nu mă ocup de Bisericile în cari Statul plăteşte, ci de toate-——în care puterea epis- copală singură să desemneze pe paroch? Nu cu- nosc această biserică. 
In Grecia, Serbia, Bulgaria, Transilvania, Rusia, parochul este ales de poporeni; în Bucovina pa- rochul este numit prin dreptul de presentaţie al patronilor, va să zică concurează cele două puteri. In Francia... aţi recunoscut cu toţii că canoanele acelea ecumenice și ale sinoadelor locale și ale Sfântului Vasile sunt comune Bisericei de apus şi de r&sărit, căci acestea sunt dinaintea secolului 

al IX, de când nu se făcuse despărțirea celor dout Biserici; va să zică, în ceea-ce priveşte drep- tul canonic, toate canoanele din biserica r&săritului 
există și în apus, toată deosebirea este că acelea cari ai venit în urmă în Biserica apusului, Bise- rica r&săritului nu le-a primit; cum, de exemplu, canoanele de la 'Trenta, Constanţa, Florenţa şi Vatican. 

Şi cum se face în Francia numirea preoților?
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Cum a primit Papa, acel care se pretinde păzi- 
torul cel mai straşnic al Bisericei? Episcopii nu- 
mesc pe parochi, dar se adaogă: „toutes fois 
leur choix ne peut tomber que sur des personnes 
agrces par le gouvernement“, adică episcopul 
numeşte pe parochi, dar alegerea episcopilor nu 
poate să cadă de cât pe persoane agreate de gu- 
vern, cu aite cuvinte numeşte episcopul în înţe- 
legere cu guvernul. Dar aceste cuvinte în înfelegere 
cu guvernul, cari aă făcut atâta sbirlire, le-am 
inventat ei? Legea sinodaiă de la 1872 la art. 
25 spune: „Fiecare mitropolit şi episcop va 
avea câte un archireii locotenent. Aceştia se vor 
alege de către Sinod în înţelegere cu guvernul“. 
Am copiat identic ceea-ce este prevăzut pentru 

archierei și nimeni nu poate pretinde că ceea-ce 
societatea laică a avut drept canonicește să facă 
pentru archierei, cari sunt prinții bisericei, n'are 
dreptul să facă pentru parochi. Aceasta este inad- 
misibil. Dar aţi criticat totul, şi fiind-că într'o- 
broşură şi în discursul mei de la Cameră sa 
invocat novela 123 a lui Justinian, P. S. S. Epis- 
copul Dunărei-de-]Jos în desacord cu d. Sturdza, 
care nu uită că a fost representant al Statului şi 
care vrea să mai fie, şi ori-cât ar vrea azi să 
asvârle din drepturile Statului fiind-că este în o-: 
posițiune, tot mai vrea să păstreze ceva, a negat: 
valoarea novelei şi ne-a citit dintro carte din 
Francia asupra evoluţiunei drepturilor de patronat 
în Occident, etc., etc. Dacă Prea Sfinţia Sa, în o- 
rele de neocupare cu cele sufleteşti, ar voi să'mi 
facă onoarea să m& primească la Sfinţia Sa, să'i 
ar&t ceva mai bine cum a evoluat dreptul de 
patronat în Occident, aşi putea să'l duc până la 
cel din urmă document în această privinţă, bilul 
depus acum în Camera lorzilor, aşi putea să'i 
arăt dreptul de patronat cum se exercită în Austria, 

DISCURSURI POLITICE 18
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unde sunt diferite legi asupra dreptului de patro- 
nat, după cum aparţine Coroanei, sai particula- 
rilor, cum sunt deosebiri imense: particularii aă drept să aleagă numai unul din trei candidaţi 
presentaţi de episcopi, Statul are dreptul să aleagă din toţi candidaţii cari se presintă ; să'i arăt cum se câştigă dreptul de patronat, cum se prescrie dreptul de patronat... Este un studiti interesant pentru un legiuitor pe care îl] preocupă cestiu- nile istorice. | 

Dar P. S. S. îmi spune că dreptul de patronat n'a fost primit în Biserica orientală... 
P.S. S. Episcopul Dunărei-de- Jos: N'a fost. D. Take Ionescu, ministrul cultelor Și înstrucțiunei publice: Am să vE dai o dovadă că a fost primit. lată cum vrea să raționeze P. S. S. Ne zice: «în urma novelei lui Justinian» — Şi acest raţiona- ment “l-aţi luat din Șaguna, care în urmă şi el a făcut alt-fel—c<în urma novelei lui Justinian, s'a ţinut sinoade, şi Şaguna spune că în acele sinoade nu s'a consfințit novela lui Justinian, deci...» Dar nu Cum-va avea nevoie să se consfințească ? D. Mârzescu vă va spune imediat că împeraţii O- rientului legiferaii chiar în materie de dogme, necum să ceară consfințirea unui Sinod pentru novelele lor administrative ! Şi d. Mârzescu ve va spune că în Orient: 

«Biserica a rămas subordonată Statului. Aşa vedem pe împerați că numesc pe episcopi; mai mult de cât atât, îi vedem făcend legi chiar a- supra Bisericei, asupra Constituţiunei sale. Ei, ca | împeraţi, convocai și presidau consiliile şi, sub InSpiraţiunea lor, episcopii hotărai cestiunile și curmau controversele teologice; și, lucru vrednic de toată luarea aminte, vedem pe împărați că reglementează până şi credinţa, fără ca să mai facă apel la intervenţiunea vre-unui consilii».
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Tot d. Mârzescu vă va spune cum împăratul 

Justin a regulat leturghia; tot d. Mârzescu ve va 

arăta că «clerului de răsărit nu'i displăcea ames- 

tecul împăraţilor» şi tot d. Mârzescu ve va spune 

că atunci când sa scos o broșură: «Studiul Si- 

nodului despre Lerarchie şi instituţiunea sinodală 

a Bisericei de resărit» în care se pretinde că com- 

paraţiunile cu Transilvania sunt rele, căci în T'ran- 

silvania s'ai călcat canoanele prin imixtiunea 

puterei laice, a ceşit din creerii ambilor mitro- 

poliţi un studii anti-constituțional !» 
In fine, tot d. Mârzescu prevesteşte Sinodului 

împreună cu Evanghelistul Matei : «Din cuvin- 

tele tale te vei îndrepta şi din cuvintele tale te 
vei osândi» ! 

Dar, d-lor, aceasta mat fi destul, căci autori- 

tatea d-lui Mârzescu o cam contestăm; să vă 

dau altă autoritate. Ziceţi, d-v., că novela na 

fost primită, dar să vă citesc și eii o autoritate 

religioasă, căci nu este. nevoie ca să fie cine-va 

interpelator vecinic asupra celor clericale . ca să 

ştie şi el ce se petrece în Biserică—o autoritate 

pe care P. S. S. Episcopul Dunărei-de-]Jos trebue 
să o cunoască: «Acta Patriarchatus Constanti- 

nopolitani», ediţia Miller şi Miclosich. Tomul I, 

“probabil şi Tomul al II. P. S. S. trebuie să "] 

aibă în biblioteca sa ; P. S. S. trebuie să citească 

curat latineşte, căci este licenţiat în teologie. lată 

:.ce citim acolo: 
«Dreptul patronatului sau al ctitoratului paro- 

chial "l-a întemeiat în Biserica creştină răsăriteană 

împeratul Justinian, carele în novela 123 legiueşte 

etc., etc. Mai târzii împărtăşi Biserica dreptul 

“acesta şi acelora cari nu au fondat, ci numai ai 

restaurat o Biserică decăzută şi ai: înzestrat'o 

cu cele trebuincioase pentru susţinerea ei şi a 
clerului ei, şi în urmă chiar şi acelora cari n'aii
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fondat, restaurat, dotat singuri o Biserică, ci 
cari au contribuit numai o parte mai însemnată 
la fondarea, restaurarea, dotarea Bisericei». 

Şi pe urmă P. $. $S., făcând apel la d. Mâr- 
„Zescu, care a înveţat logica şi o mănueşte ca 
advocat, ar mai afla un lucru: că din toate argu- 

- mentele, acela care pleacă de la o negare e cel 
mai slab, şi argumentul lui Şaguna, când a spus 
că nu există patronatul în Biserica de r&sănit, e un argument care în logică nu prea are mare valoare ; de almintreli, însuşi Şaguna a avut oca- siunea să dovedească că nu prea spusese exact în acea carte destinată mai mult la polemică cu autoritatea civilă. In adevăr, există chiar azi în Sibiu Biserica numită Josefina, care avea de cti- tor pe baronul Popp; acesta, mai în urmă mu- rind, a lăsat lui Şaguna dreptul săi de patronat şi Şaguna nu s'a sfiit să exercite dreptul de pa- tronat, şi a numit direct pe paroch pe basa acestui drept, de şi în Transilvania parochii se aleg de popor. 

P. S. S. Episcopul Dunării-de-]os cunoscend : actele patriarchiei din Constantinopole, la care î| trimit, îşi va face o idee mai exactă de drep- turile de patronat şi, dacă îl interesează această cestiune, poate să ştie că şi în România adese- Ori S'a exercitat acest drept de patronat. Aşa, Biserica brâncovenească îşi avea parochii s&i nu- miţi de colonelul Bibescu, care avea obicei să „facă concurs între diferiți candidați seminarişti, înainte de a numi pe vre-unul din ei, concurs care consista în a se putea încredința care din ci cântă mai bine, pentru ca pe acela să'l numească. Tot asemenea Grigore Ghika Vodă, Domnul Moldovei, care. şi-a .perdut capul pentru apărarea Bucovinei, da hrisoave în care se spunea : «Hotărîm şi Domnia mea prin acest hrisov



277 

atât Mitropolitul ţărei cât şi alţii ori-cine cari 
vor fi după vremi să nu cuteze nimenea a avea 
volnicie de a se amesteca ca să pue sau să scoată 
egumen atât la aceasta de mai sus numită mo- 
nastire cât şi la metoacele ei. Fără numai ren- 
duiţii epitropi ce se vor afla după vremi să fie 
volnici a purta de grije spre a pune egumeni pe 
cari vor socoti mai vrednici şi a scoate pe ne- 
trebnici şi nevrednici». 

Ba mai mult, d-lor, acest ordin al principelui 
era dat în sânul Divanului faţă cu toţi boerii, și 
Mitropolitul ţărei mai adaogă şi densul, pentru 
acei cari ar nesocoti ordinul Măriei sale, urmă- 
toarele cuvinte : 

«Să moştenească bubele lui Ghiezi şi sugru- 
marea ludii, să fie gemând şi tremurând ca Cain, 
săi înghiţă pământul de vii ca pe Dathan şi 
Aviron, fierul, pietrele, să putrezească şi să se 
risipească, iar trupurile acelora să stea întregi şi 
după moarte nedeslegate». 

Ei, însă, care n'am autoritatea canonică a Mi- 
tropolitului Moldovei, ca să fac aceeaşi anatemă 
pentru cine va necinsti dreptul de patronat, re- 
cunoscut, după cum vedeţi, de Biserica noastră 
în timp de 15 secole, cer însă, cel puţin, ca, atunci 
când susţin dreptul acesta de patronat, să nu fim 
comparaţi cu Pilat, care prefera pe Varava lui 
Christ, pe câtă vreme noi nu facem alt-ceva de 
cât să r&mânem în temeiul şi buna rânduială a 
Bisericei de răsărit (Aplause). 

Mărturisesc: că sunt cam lung, d-lor senatori, 
în cuvântarea mea, ştiţi însă că domniile-lor o 
săptămână întreagă ne-ai ţinut pe loc şi aii stat 
de capul nostru. 

Să vedem acum, d-lor, ce propunea d. Sturdza 
la 18822
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D. P. P. Carp, ministru al domeniilor: O să 
îți dăm doctoratul în teologie. (Ilaritate)). 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiune; 
publice : D-lor, sistemul de a veni cu un articol 

„așa formulat: «parochul se numeşte de epitrop 
în înţelegere cu guvernul» e sistemul conservator, 
care denotă curagiii, căci îşi spune părerea chiar 
cu risicul de a fi neînțeles de acei induși în eroare; 
Sail cari sunt interesaţi a nu înțelege. Să vedem 
acum și sistemul liberal, mai ascuns, mai Înce- tinel, fâră a spune clar lucrurile cum. se petrec. 
lată, în adevăr, ce zice d. Sturdza : «parochul se 
numește de episcop după recomandarea epitropiilor», 
şi epitropiile sunt cine? La bisericile Statului — ŞI azi toate devin întreţinute de Stat !—este mi- nistrul cultelor ; iar la cele-Palte biserici parochul 
va fi recomandat de epitropia care se compune din paroch—în cazul acesta el nu poate lua parte, căci nu există încă, căci asupra lui se face ale- gerea,—un delegat al episcopului şi un altul ales. Deci doui inşi: unul al puterei civile şi altul al episcopului. Din doui cine va învinge? De sigur delegatul puterei civile. 

Dar nu este destul. Când legifera la 1882, d-l. Sturdza ştia bine că regulamentul sinodal, atunci ŞI azi în vigoare, zicea: «unul ales şi altul nu- mit de guvern», că, prin urmare, dacă proiectul de lege trecea la Cameră, lesne sar A putut—iat în comitetul de delegați—reveni la compunerea 
epitropiilor conform regulamentului sinodal, adică un membru ales şi unul numit de guvern, şi atunci aveam că parochul se numeşte de episcop după recomandarea guvernului. 

Ei primesc aceasta, căci, de unde astă-zi epi- scopul numeşte persoane şi ei pot să pun un veto, îmi daţi atunci un mai mare drept, m&
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puneţi pe mine la început, îmi daţi o putere mult 
mai mare de cât cer ei. 

Cred, d-lor, că am terminat cu numirea pa- 
rochilor. Ce să mai vorbesc de protoerei? Aţi 

recunoscut că nu sunt în canoane, şi nu ştiii 

cum puteţi pretinde ca Statul să rămână desar- 

mat, ca faţă cu aceşti 32 de oameni din ţară, cari 

pot în ori-ce moment să facă turburări, să stea 

Statul liniştit când ei ar eşi din sfera lor de 
acţiune. Ar fi absolut imposibil. 

Trec acum la alt punct, la comeunerea con- 
sistoriului eparchial. 

Aci nu am mai fost criticat că am fost prea 

stlbatic cu Biserica, hu, aci sa spus numai că 

ministrul a fost neîmblânzit la Cameră şi sa 

făcut mieluşel la Senat: D-lor, acest apel la va- 

nitatea mea nu mă mişcă. Prefer să mi se spună 

că mam făcut nimic, Cam bătut în retragere, că 

m'am înfricoşat, de cât să perd o lege pe care 

o cred bună. 
Dar nici aceasta nu este exact. Ei am spus 

deja la Cameră: înţeleg ca să stăm la vorbă 

dacă este să luăm oare-care garanţie în privința 

compunerei consistoriului eparchial; dacă nu se 

iai garanţii, atunci voiu să am dreptul mei 

întreg ca prin anume comisiune disciplinară să 

dai pedeapsa suprimărei letei. Şi aci în Se- 

nat, în acord cu clerul înalt, am ajuns la 

un sistem în care, după cum o voii dovedi, 

luăm garanţiile pe cari le credem necesarii ca 

să avem un consistoriii eparchial, care să fie che- 
zăşie şi societăţei civile, că nu se vor mai stre- 

cura preoţii vinovaţi. ŞI atunci cu bună-voinţă și 

şi cu dragoste am renunţat la comisiunile mele 

disciplinare în cari intraă laici. 
Inainte de a mă întinde mai departe, voii spune
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mai întâi că este nevoe de o reformă În această privinţă. 
VE inchipuiţi lesne, d-lor, că ministrul în această discuţiune este foarte desarmat. Prea Sf. Sa a putut să ne facă scamatori, dar P. S. S. se re- presintă pe sine, este un senator care vorbeşte şi poate uşor pe ministrul laic din înălţimea sa să | ia peste picior. 
Dar ei, ministru respunzător de cuvintele melc, ei care îmi dai seamă că pe deasupra luptei dintre noi, luptei cu caracter pur politic, cum voii dovedi, e ceva mai presus, este respectul care trebue să'l aibă toţi pentru instituţiunile țerei, chiar când ele nu ar fi bine representate, ei sunt dator să pun streajă gurei mele, eu nu trebue să spun nici pe sfert din ceea-ce ştii. 
De aceea, d-lor, din voluminosul dosar de certe În Sinod, aşa cum nu se fac în Parlament, de judecăţi nedrepte şi scandaloase, eii n'am să iaii de cât două fapte din eparchia P. S. S.. Cu- noaşteţi pe părintele Florea ? 
P. $. S. Episcopul Dunărei-de- Jos: Care Florea ? D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstrucțiunei publice: Părintele Florea Alecu, care a fost dat în judecata Curţei cu jurați pentru jefuire şi care a fost achitat de juraţi, dar care a fost condamnat de membrii Curţei, de Hănţescu şi Prodan la despăgubiri civile pentru rănirile ce făcuse cu ocasia jefuirei; se vede că aşa convinsese pe magistrați verdictul de achitare al juraţilor, în cât i-au dat o desaprobare condamnând pe acusat la despăgubiri civile. Tot acest preot a făcut trei luni de închisoare, condamnat definitiv pentru ultragiii. 

Ei bine, acest preot slujeşte şi azi! Alt fapt: Anul trecut, un preot, al cărui nume este inutil a vi?] spune, preot de la Galaţi, a fost
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prins întrun scandal, s'a încheiat proces-verbal, 
şi procesul n'a mers mai departe, fiind-că s'ai 
desistat părţile. Ei bine, acest preot depindea de 
doui stăpâni, de mine, ministrul cultelor, pentru- 
că era şi profesor, şi de P. S$. S. Episcopul Du- 
nărei-de-]Jos, pentru-că era preot şi director al 
cancelariei episcopiei sale. Ei, ministrul laic, mi-am 
făcut datoria, "l-am dat afară din şcoală; P. 
S. S. însă "l-a menţinut! (Aplause). 

P. S. S. Episcopul Dunărei-de- Jos : Nu mai este 
director. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei 
publice : D-lor, vă pot arăta multe de asemenea ! 
Dar, când vă voiii arta preot care a fost con- 
damnat pentru crime şi a r&mas preot, un altul 
care s'a bătut în biserică, fapte pentru care ca- 
noanele prevtd pedepse grave, şi a remas pe loc; 
când vă voiii artta preot care s'a făcut cârciumar, 
care a lăsat haina bisericească şi s'a îmbrăcat cu 
haina mireană şi care azi e preot; preoți cate- 
risiţi, al căror recurs a fost respins de Sf. Sinod 
şi asupra cărei decisiuni s'a revenit a doua zi; 
când vă voii spune.... dar ce să vE mai spun? 
de la început am zis că dosarul acesta este mare 
şi că trebue să tac. 

Cred că sunt de ajuns cele ce am spus, pentru 
ca să înţelegeţi că îmi este peste putinţă mie, 
ministrul laic, să pun iscălitura mea pe un proect 
de lege care ar cere ţărei un sacrificiu de câte- 
va milioane fără ca în același timp să iai ga- 
ranţii că asemenea lucruri nu ai să se repete. 

Am spus, d-lor, la Cameră, că dacă este o 
parte a proiectului de care este legată demnitatea 
mea şi cer Parlamentului cu insistenţă să 0 vo- - 
teze, este partea relativă la disciplină. Am spus 
şi o repet: eii alt-fel.nu pot să iat respunderea 
acestei legi! Alţii când vor veni la putere pot
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să ia această răspundere dacă vor voi, ei nu! 
(Aplause). 

ŞI un mare episcop a zis înainte d'a muri: 
am avut disciplina în mâna noastră multă vreme, 
dar, fiind-că n'am ştiut so păstrăm, vor veni 
laici: şi ne-o vor lua. (Aplause). | 

Acum, d-lor, la toate aceste nevoi ce -propu- 
sesem eu? Luasem de exemplu, ce se face întro 
țară în care puterea civilă are să trateze nu cu 
Biserica naţională,—căci ni se zicea că cu Bise- 
rica internaţională e mai greii de tratat,—şi unde 
asupra pedepsei suspendărei lefei autoritatea laică 
singură hotărăşte, ba asupra cuantumului decide 
singur ministrul și n'are de cât respunderea dina- 
intea Parlamentului. Nam voit însă să merg așa 
de departe, pentru că am ştiut că n'avem O edu- 
cațiune politică care să ne permită aceasta. De aceea, urmând exemplul numai în parte, dedesem 
cui-va dreptul d'a suprima şi suspenda leafa, dar 
nu ministrului. De aceea creasem un tribunal 
Special, mixt, care să aibă a judeca numai asupra 
lefei. Asupra acestui punct însă am ajuns cu P. S. Lor la o înțelegere, înţelegere care — nu ascund—a ştirbit cu mult dreptul puterei laice aşa după cum se votase art. 17 la Cameră; dar totuşi, fiind-că am ajuns la o înțelegere, m'am felicitat şi am cedat. Şi rog pe P. $. Lor să spună dacă n'am pus în aceste tratări un spirit de împăciuire... 

Voci de pe banca prelajilor : Aşa este. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor Și instrucțiunei publice : Dacă am făcut ca să triumfe un spirit de împăciuire şi am lăsat la o parte ori-ce deşer- tăciune copilărească, a fost ca să se realiseze o- dată legea aceasta, care are să rupă cu trecutul urit al slăbiciunilor de până acum ! (Aplause). Şi fiind-că, d-lor, m'am înţeles cu prelaţii, d. Sturdza
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se supără şi îmi zice: Dar ma fost unanimitate. . 

Dar canoanele s'aii votat cu unanimitate ? Eu nu 

ştii de cât o singură Adunare care să fi lucrat 

cu unanimitate, aceea este Camera Poloniei, şi. 
ştiţi că nu “i-a mers bine! 

Şi iată la ce ne-am unit; am păstrat consis- 

toriile cu trei clerici; aci era punctul important, 

căci Biserica aceasta pretinde că laicii nu pot să 

judece pe clerici ;—a pretins altă dată chiar că 

nu pot laicii după canoane să judece pe clerici 

nică în cestiunile de drept comun; dar dacă am 

merge după canoane, aşi putea să vă artt şi eit 

unul care merge şi mai departe, care zice că 

urebue 6 archierei pentru ca să judece un preot; 

acesta este canonul 12 al Sinodului de la Car- 

tagena, şi atunci consistoriile azi în fiinţă ar î 

anticanonice.— Am păstrat dar trei clerici şi am 

regulat numai numirea lor, dând şi societăţei 

laice partea ei de influenţă, cum este şi în Tran- 

silvania şi în Bulgaria. In "Transilvania consisto- 

riile sunt compuse din 8 clerici aleşi de Sinodul 

eparhial care se compune din */; mireni şi numai 

11, clerici; în Bulgaria consistoriul se. compune 

din 4 clerici aleşi pe doui ani de un număr egal 
de alegători clerici şi mireni şi reînouit la fie- 

care an pe jumătate. 
Deci, asupra acestei cestiuni a modului nu- 

mirei celor trei clerici nu este ceva neobicinuit, 

după cum Sa susținut. 
Legea de asemenea hotărăşte ca în decisiu- 

nile în ceea-ce priveşte leafa, lucru de alt-fel cu 
totul lumesc şi care n'are relaţiune cu Biserica, 

ministrul să esecute sentința. S'a zis: nu primiți 

dreptul de ertare, deci sunteți anticanonidi. Ştii 

că este canonul Sf. Vasile care prevede dreptul 

de ertare, dar mai este și un alt canon, canonul 

35 al Sinodului din Cartagena, care zice: «Să
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nu se mai puie mâinile pe capul celor cari se pocăesc» ! Se vede că deja se abuzase prea mult de dreptul d'a pune mâna pe capul pocăiţilor! Tot așa mai ştii că sunt eri ortodoxe unde episcopii nu pot erta. 
„Sa mai zis că de ce St. Sinod să nu poată judeca de cât în caz de caterisire şi s'a susţinut că și aceasta este anticanonic. 
Dar azi tot aşa este, d-lor. Citiţi articolul 44 din regulamentul Sântului Sinod. 
S'a zis că este anticanonic ca Sântul Sinod să judece numai forma, nu şi fondul, adică fap- tele însăşi. 
Ei bine, Pr. S.S. Episcopul Dunărei-de- Jos, de trei ori în Sântul Sinod, şi Pr. S. S. Mitro- politul Moldovei asemenea-—ar fi fastidios să vă citesc—au declarat că Sinodul nu are să se ocupe de cât de forme, iar nu de fond. Ştiţi de ce? Pentru că cazul era foarte extra-ordinar ŞI con- damnaţii nu puteai scăpa de cât cu forma. (Aplause). Sa mai zis un lucru: că, Odată sentinţa ca- sată, cum de trece judecata la eparchia vecină ? Ei, este anticanonic aceasta ? Ve rog să citiţi canoanele Sinodului din Cartagena 134 şi 136 şi veţi vedea că nu este anticanonic a apela la episcopul vecin. | Vedeţi, d-le Mârzescu, că am ŞI eti aci toate canoanele, de şi într'o carte mai mică şi care nu este roşie ca a d-voastre. 

__ Dar, d-lor, este Oare aceasta o garanţie că Judecata va fi mai serioasă ? De sigur că da, pen- tru-că până azi indulgenţa este r&ul de care a suferit Biserica. 
| Să-"mi daţi voe însă acum să fac o mică pa- ranteză. Discursul Pr. S, Episcopului Dunărei-de- Jos a avut un_înţeles, un înţeles cam ascuns, cam încurcat în câte-va cuvinte franţuzeşti, din-
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tre cari unul nenorocit, dar totuşi un înţeles. 
Pr. S$. S. şi-a împărţit rolul cu d. Sturdza ; amân- 
doui aii făcut demagogie, dar fie-care în alt sens. 
D. Sturdza a luat partea pungei şi, darnic ca 
omul care impune cheltueli aitora şi când e vorba 
de biruri face meetinguri în toată ţara sfătuind'o 
să strige: «jos guvernul care pune biruri», nu 
se mulţumeşte cu lefurile pe cari le dăm preo- 
ţilor, iar Pr. S. Sa a luat o altă parte: Pr. S.S. 
a pus în lumină partea acoperirei cu mantia 
episcopală a acelora cari greşesc, şi prin aceasta 
şi-a urmat rolul pe care ' are în Sinod, fiind-că 
nam găsit un acuzat la Sinod căruia să nw'i 
fi luat apărarea Pr. S. Sa. Acolo ca şi aici a zis: 
«Cum ? A caterisi un preot? nu înţelegeţi că este 
al omori materialiceşte ?» 

Şi în loc să se gândească la partea morală a 
bisericei, s'a gândit la partea materială a preo- 
tului ! Ei bine, nu, nu este a omori un om când îl 
depărtezi ca nedemn de la ale Bisericei. (Aplause)). 
Şi de aceea tot adaogă: omul este om, el e 
supus greşelelor!! 

Va să zică, lucru foarte uşor şi foarte comod 
pentru d-voastră: disciplină, nu; însă parale 
multe, da. 

Se poate! dar aşa se guvernează şi se vor- 
beşte la întruniri, nu în parlament. (Aplause). 

Trec la seminarii. Aci mi s'a zis că suprim 
seminariile. Ce va să zică a suprima o şcoală? 
A suprima un profesor sai pe elevi? De sigur 
pe elevi, căci, dacă eii cu mzi puţini profesori 
pot să'ți dai acelaşi număr de elevi, de ce te 
plângi ? În seminariile noastre de astăzi, care 
este numărul elevilor? La 1876 erai 2900 de 
elevi. Pentru ce? Pentru-că nu se ducea la se- 
minar numai cine vrea să se facă popă, ci cine 
vrea să înveţe carte, pentru-că nu erau alte şcoli,
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şi de la 1876 până astăzi a scăzut la 550. Ei 
bine, cine nu înţelege că 550 de copii încap în 
16 clase ce eti păstrez şi că, dacă punem 50 
copii pe ciasă, încap 8oo de copii ? Va să zică, 
vE dăruesc 250 elevi mai mult de cât există 
astăzi. Dar tară de la profesori ; de unde astăzi avem 86 profesori, vor fi mult mai puțini, ceea 
ce face o economie budgetară foarte simţitoare, de care nu cred că are să se plângă în ceva 
Biserica. 

Dar, d-lor, câţi seminarişti cu cursul superior dădeau seminariile d-v. pe cari le plângeţi ? 17 pe an! 
„ Dou& seminarii complecte, aşa cum le orga- nisăm noi, vor da cel puţin 80 pe'an; va să Zică, avem cu totul alt-ceva de cât ceea-ce daţi d-v. 

Dar este destul 8o pe an? 
Când aţi spus singuri în Sinod că 20 de ani ar trebui să nu mai hirotonisiţi preoţi, voiţi ca eu, ca Corpurile legiuitoare, să fabricăm mereii la seminarişti, cari nu ştiă să "şi câștige viaţa alt-fel de cât ca preoți, atunci când pe de altă parte le-am închis robinetul, ca să nu poată intra în cler? 
Aceasta ar fi o greșeală de Stat, pe care noi nu voim s'0 facem.. 
I. P. S. 5. Episcopul Dunărei-de- Jos: Nu Sinodul a Spus aceasta, ci numai unul singur. | D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiu- aci publice: De alt-fel, d-lor, toţi miniştrii ai voit să împuţineze numărul seminariilor. Am aci pro- iectul d-lui Theodor Rosetti, care nu a mers la Cameră, dar este iscălit de Majestatea Sa Regele, prin care seminariile se împuţinează, cum le îm- pPuţinăm şi noi. 
Alt-ceva ce am mai făcut? 
V'aţi plâns de dualism! Aci să ne respundă d.
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Mârzescu dacă primeşte ca seminariile să fie luate 
de sub controlul ministerului instrucţiunei publice. 

Aţi mai spus că nu am făcut nimic în programe. 
Dar, d-lor, vreţi să fiii ultra-chenotomit? Ce, 

voiţi să pun: ştiinţe noui? Am pus o limbă streină, 
care lipsea, am pus pedagogia care lipsea, şi tre- . 
buia pedagogia ca să pot face pe seminariști în- 
văţători, căci dacă nu ştiii pedagogia nu poţi să'i 
faci învăţători. 

Acum, cum se vor împărți studiile, aceasta nu 
se face prin Camere, aceasta e cestiune de pro- 
gram analitic. 

Dar d. Mârzescu zice: aj suprimat Tipicul. 
Aceasta, d-lor, este o cestiune de regulament; 

profesorul de religie va face cu elevii practica de 
“Tipic la biserică. 

Dar de ce ai pus şcoala de aplicaţiune? mai 
zice d. Mârzescu. 

Aceasta trebuia să se pună în lege, căci cum 
voiţi ca seminariştii să fie şi preoţi şi înveţători 

în acelaşi timp fără şcoală de aplicaţiune, mai a- 

les când am pus în program un curs special de 
pedagogie? 

D. G. Mârzescu: Aţi mai pus ceva, jocul. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor și înstrucțiu- 

mei publice : Da, am pus gimnastica şi jocurile 

gimnastice, pentru că nici preoţii nu trebue să 

se sustragă de la această regulă generală, că să- 

nătatea mintală este în cele mai multe casuri 
strâns legată cu echilibrul sănătăţei fisice. 

D. ministru al domeniilor : Menus sana în cor- 
pore sano. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiu- 
nci publice : De multe ori se întâmplă mens însana 
în Corpore sano, vice-versa mai grei. 

Acum trec la cestiunea materială. 
La cestiunea materială jocul d-v. este foarte
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uşor; de cât, d. Sturdza a alunecat şi de unde avea un joc foarte uşor, de unde ar fi putut zice: «Nu daţi d-v. parale, o să dau eu mai mult», d-lui ne-a propus un sistem. 
Ei, acum se schimbă lucrul. 
Dacă d. Sturdza se mulțumea cu o critică ne- gativă, nu r&spundeam lucruri mari, dar când d-sa se pune pe un sistem cu totul opus siste- mului nostru, sunt dator să discut cu d-sa. 
D. Sturdza, d-sa care face multă socoteală, de ŞI mi S'a spus, nu ştii dacă nu mă înşel, că de multe ori d-sa greşește adunările (ilaritate), aci a cam greşit'o. 
In adevăr, d. Sturdza a calculat cât costă proec- tul nostru de lege şi nu a calculat bine, de şi a ajuns aproximativ a spune că costă vre-o 6 milioane. 
Aşa este, 6 milioane două sute de mii, deo- sebit de întreţinerea bisericilor care costă ŞI ca un milion şi care este în sarcina comunelor. Când însă a fost de a împărţi aceste cifre în- tre comunele urbane şi cele rurale, aci d. Sturdza S'a inşelat, “ 
Cât costă proectul ce”] propune d-lui vom vedea în urmă, tot. atunci vom vedea dacă, ca dreptate şi echitate, proiectul d-luj este mai bun ca al nostru. 

Pot să vt spun acum că proiectul d-lui, cal- culat cifră cu cifră, costă 10,330,000, indepen- dent de intreţinerea bisericilor. 
Va să zică cu 4 milioane 300 de mii în plus de noi; cifra merită să ne oprim puţin asupra ei. Ei iau această cifră ca bună, să vedem însă dacă cel puţin proiectul d-lui Sturdza este: supe- IIOr, ca concepţiune şi ca echitate, proiectului nostru; căci atunci când cine-va cere 4,300,000 mai mult de cât ceeace se dă prin proiectul nostru,
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trebue să "şi întemeieze această cerere pe o su- 
perioritate ca concepţiune. 

Ei bine, concepţiunea d-lui Sturdza este foarte 
extraordinară. D-l Sturdza zice: «Toţi preoții de 
astă-zi, fie că sunt cu studii, fie că sunt fără studii, 
să aibă lefuri egale». Iată întâiii o inichitate, căci. 
nu este drept să plăteşti tot una pe omul care 
ca să ajungă acolo a pus un capital în viaţa lui 
de 15 saii 16 ani de muncă, cu omul care nua 
pus acest capital. 

Al douilea, d-nul Sturdza zice: «Eă fixez lefurile 
acum pentru tot-d'a-una». Nici aceasta nu este 
drept, căci un proiect de lege bine alcătuit tre- 
bue să fixeze lefuri mai mari pentru viitor când 
numărul se va reduce, şi mai mici azi. 

Al treilea, d. Sturdza chiar în cel mai depărtat 
viitor va lăsa jumătatea preoţilor de oraşe, filialii 
d-sale, cu 1oo lei pe lună şi jumătatea preoților 
de sare cu lei şo pe lună, lefuri absolut insuficiente 
ŞI cu cari nu se poate întrevedea ridicarea Bi- 
sericei. Şi să se noteze aceasta chiar în cel mai 
depărtat viitor, chiar când toţi vor avea titlurile 
cerute de lege. 

Al patrulea, d. Sturdza mai face un lucru, zice 
să le dăm acum o treime de lefuri, peste trei ani 
o a doua şi peste 6 luni şi pe a treia. Acest pro- 
cedeii de guvernământ al d-lui Sturdza de a lega 
pe moştenitorii la guvern a plăti sume mari pe 
basa numai a creşterei viitoare a veniturilor, îl 
desaprob, căci nu se pot pune în cumpână de 
o parte cheltueli positive şi de altă parte nesi- 
gure şi neştiute sporiri ale veniturilor Statului 
peste 9 ani! Aceasta este o politică neadmisibilă, 
şi mai bine aștept să vină d. Sturdza la putere 
peste 9 ani ca să fixeze d-lui din nou lefurile. 

D-nul ministru al domeniilor P. P. Carp: Aşa 
am calculat noi, că o să vie la guvern peste 9 
ani. (Ilaritate).
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D. ministru al cultelor T. Ionescu: Dar acum să 
vedem, noi cum am fixat lefurile. 

D-lor, în privinţa fixărei lefurilor sunt dout 
greutăți mari; cea: dintâi este că nu poţi să le 
fixezi mai mult de cât resursele ţărei şi al douilea 
este că nu poţi să le fixezi astă-zi lefurile așa cum 
ar trebui să fie, fiind-că astă-zi nu ai aface cu nu- 
m&rul preoţilor cari trebue, ci cu un numer îndouit 
de cât trebue. Cum a resolvat d-nul Sturdza în 
anul 1882 această problemă, atunci când era la 
putere? Cu totul alt-fe! de cât astă-zi când este 
în oposiţiune. La 1882 a zis: «Dau preoților pa- 
rohi urbani câte roo lei pe lună»—vă rog să 
rețineţi cifrele — «preoţilor parohi rurali câte 50 
lei pe lună, iar celor-l'alţi nimic, absolut nimic.» 
Aceasta era soluţiunea d-lui Sturdza când era la 
putere. Pentru a acoperi aceste cheltueli, punea 
un bir de 6 lei pe an la sate şi de 12 la oraşe 
şi fiind-că acest bir producea mai mult de cât 
cheltuelile, prisosul să fie făcut venit. Acesta este 
sistemul liberalilor la putere. Acum să vedem 
sistemul liberalilor în oposiţiune. Incarcă budge- 
tul României pentru tot-d'a-una cu un număr de 
7000 preoţi ultra de prisos şi'i plăteşte cu 200 
de lei la oraşe şi 1oo la sate. Vedeţi cum cresc 
lefurile când trec de la guvern la oposițiune? 
Şi aceste cheltueli nu le acoperă cu nici un im- 
posit, dar le înscrie în budgetul Statului şi cere 
proniei cereşti și ministrului de finanţe să gă- 
sească mijlocul de'a plăti. Neaptrat că nu putem 
să primim asemenea sistem. Dacă însă d. Sturdza 
admite că veniturile Statului o să sporească, 
eii îl întreb dacă nu ştie d-lui că sunt și unele 
cheltueli ale Statului cari sporesc astă-ză întrun 
mod continui, şi mai sunt şi 180 milioane rentă 
de emis pentru lucrări votate de partidul liberal, 
mai Sunt şi câte-va milioane, nu multe, votate
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de noi, sunt lucrări cari nu sai făcut şi cari 
trebue să se facă, aşa de exemplu: continuarea 
clădirilor învăţământului secundar şi superior, dru- 
mul de fier de joncțiune de la Palanca şi 'Turnu- 
Roșiu, canalisarea riurilor, facerea de căzărmi, 
înarmarea ţ&rei; acestea p'aă să coste nimic? D. 
Sturdza vrea să ne taie degetele să nu putem 
face nimic, să ne reducă la foamete, căci nepu- 
tend să ia guvernul cu asalt, cum s'a încercat, 
acuma vrea să | ia prin foamete. (Aplause), Aceasta 
nu este cu putinţă. 

Noi am făcut cu totul alt-fel de socoteală, noi, 
am Zis, trebue să stabilim budgetul cultelor aşa 
în cât suma de sacrificii pe care o cerem ţărei 
să fie aproape egală cu suma de sacrificii pe 
care va avea să o facă ţara mai târzii când se 
va aplica sistemul normal. 

Atunci, d-lor, am zis: lefuri mari pentru preoții 
cari vor însuşi condiţiunile de capacitate şi vor 
fi mai puţini la număr, şi lefuri mai mici pentru 
această epocă de transiţiune, căci nu pot lăsa 
pe din afară 4000 preoţi, cum făcea d-nul Sturdza 
la 1882, fiind-că la 1882 d-nul Sturdza era sigur 
că oposiţiunea de atunci nu o să turbure pe 
aceşti preoți, dar dacă noi azi îi vom lăsa pe 
din afară, nu suntem siguri că d-sa n'are să'i tur- 
bure contra noastră ; atunci ne-am zis: în oraş 
parohului îi dăm 200 lei leafă la început şi două 
şșradaţii, ceea-ce "i sue leafa la 280 lei pe lună 
când va avea titlu cuvenit, dacă nare titlu cu- 
venit mai puţin, preotului supra-numerar şi mai 
puţin ; la ţară parohului 80 lei şi cu dou€ gra- 
daţii 100 lei, deosebit de cele 34 pogoane pământ, 
căci este un preot pe două biserici — şi ideea de 
a merge un paroh la mai multe biserici este şi 
ideea Sf. Sinod; da, ideza preotului ambulant de 
care vorbia P. S. S. Episcopul Dunărei-de- Jos
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ca o inovaţie modernă, am căpătat-o din legea 
Sf. Sinod.—— Am făcut aceste calcule și am ajuns 

la conclusiunea că de unde azi, la oraşe între- 
ţinerea celor 1000 preoți, deosebit de cântăreţi, 
costă 703,000 lei, întreţinerea preoţilor licenţiaţi 
în teologie, când vor fi toți şi vor avea cel puţin 
o pradaţie, va costa 840,000 lei, un spor supor- 
tabil din vreme în vreme. De asemenea, de unde 
leafa tuturor de la ţară, cari sunt 6500, costă 

3,000,000, a celor 3200 va costa 3,700,000. 
Ast-fel că acest budget, care se presintă azi cu 
6,000,000, independent de întreținerea bisericilor, 
nu se va urca de cât maximum până la 7,000,000 
când legea va mişca în plin, și cu numărul de 
preoţi voit şi cu condiţiunile de capacitate ce- 
rute. 

Sunt aceste lefuri suficiente? Evident că da. 
Nu poate cere preotul ca să facă lux, preotul 
trebue să ţie aceeaşi posiţiune în Stat ca şi pro- 
fesorii, cum un profesor la ţară are 90 lei pe 
lună şi gradaţie, parohul cu 80 lei, gradaţie şi 
34 pogoane pământ, plus venitul epatrahirului, 
care se urcă la 60%/, din leafă, ajunge la o leafă 
minimum de 200 lei, ceea-ce pentru un om, care 
trăeşte la ţară cu modestia unui apostol al Bise- 
ricei, este îndestulător. La oraşe, am pus pe pa- 
roh cu 280 lei, cu venitul epatrahirului, care'i 
îndouişte leafa, şi cu putinţa dea fi profesor de 
religie la şcoalele secundare; iarăşi nu se poate 
zice că am lăsat pe parohul urban în o posi- 
iune incompatibilă cu marea sa misiune. 

lată ceea ce am făcut în privința budgetului. 
Când d-nul Sturdza zice că nu ne ajung pa- 

ralele se înşeală. Noi am făcut o deosebire, 
ne-am zis: budgetul parohiilor rurale se sue la 
4,500,000 lei; 3,o00,o0o lei îi încasez din taxa 
de 4 lei și 1,500,o00 dă Statul; budgetul paro-
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hiilor urbane este 1,600,000; lei 600,000 aproape 
îi dă Statul, restul comunele. 

Şi dacă nam pus un sistem de taxe special 
în comunele urbane, este din causă că aci avem 
o populaţie eterodoxă însemnată pe care nam 
voit să o distragem de la această sarcină. 

In definitiv dar, acest proect de lege al nostru 
este mult mai studiat şi mai cumpănit de cât d. 
Sturdza a pretins că nu este. 

Acum daţi-mi voe ca să încheiă. N'avem pre- 
tenţiunea, —și cu aceasta termin,—să fi făcut o 
operă grandioasă, oră o operă neperitoare. Ne- 
am găsit faţă cu o problemă socială deschisă în 
această ţară de veacuri, agravată prin unele pro- 

misiuni nerealisabile şi cari puteai să "devină 

terenul unor agitaţiuni cu atât mai nesănctoase 

cu cât se adresau la acea clasă a societăţei, care, 

în ori-ce Stat bine organisat, trebue să fie teme- 

lia ordinei şi conservărei naţionale. —Am crezut 

că cu o zi mai curând, cu risicul poate de a 
părea meschini în reforma noastră şi a turbura 
pe cei neobişnuiți cu o disciplină serioasă, cu 
risicul de a rupe şi a perde ceva din succesul 
efemer al fraselor goale, să aducem în desbaterile 
d-voastre acest proiect spunendu-vă: iată încă o 

reformă, încă o chestiune socială asupra căreia 

cuvântul s'a zis. Dar acum, spus-am ei cuvântul 

cel din urmă? Şi da şi nu. Reformele cele bune 
sunt acelea asupra cărora poţi avea siguranţa că 

însişi adversarii t&i le vor respecta când vor 

veni la putere. 
Ei bine, această siguranță o am, şi cu toate 

declaraţiunile d-v.,„—urma va alege,—sunt con- 

vins că, atunci când veţi veni la putere, veți res- 
pecta opera noastră. 

Se poate să mai adăugaţi pe ici-pe colo câte-o 
fereastră, să mai măriţi lefurile, dacă circum-
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stanţele finanaciare vor permite, ori să mai 
înmulțiți numărul preoților, dacă nevoile şi expe- 

! rienţa dovedesc aceasta ca necesar; ceea-ce insă, 
cu încredere şi deplina convingere a datoriei îm- 
plinite, vE pot afirma, este că va veni vremea 
când se va recunoaște că basele acestei legi tre- 
bue să rămână neclintite; iar d-v., ajunşi odată 
la cârmă, îi veţi aduce prin aplicarea ei omagiul 
ce n'ați ştiut să il aduceţi azi când sunteți în 
oposiţie. (Bravo, aplause prelungite).



  LEGEA CLERULUI MIREAN DIN NOU LA CAMERĂ 
  

ŞEDINŢA DE LA 12 MAIU 18983 
  

Votându-se de către Senat cu oare-cari amendamente pri- 

mite şi de Ministru, legea clerului mirean Sa întors din noii 

la Cameră, care, luată in desbatere, este combătută de câtre 

d. Em. Porumbaru, ca representant al oposiţiei liberale. D-sa 

atacă modificările aduse de Senat art. 15 şi 17, conchizend 

că, «pretinsele îmbunătăţiri aduse legei, nu sunt în realitate 

de cât o Zristă itanie». 
D. Take Ionescu răspunde acestei acusaţiuni în câte-va 

cuvinte, după care, Camera votează toate articolele modifi- 

cate de Senat şi legea în total se admite cu 62 voturi pentru, 

contra a 6. 

D. Take Ionescu, ministru al cultelor şi instruc- 

țiunei publice: D-lor deputaţi, ultima declarare a 

d-lui Porumbaru m& obligă să fii foarte scurt. 

E adevtrat, d-le Porumbaru, că proiectul s'a mo- 

dificat la Senat. Nu e vorba de micile modifi- 

cări de detalii; de aceea probabil și d-voastră aţi 

aşteptat un articol însemnat înainte de a face ob- 

servarea d-voastre. Dar de ce sa modificat proiec- 

tul? Eu am convingerea, şi am spus-o şi la 

Senat, că Sa modificat în re, însă nu în r&u în 

înţelesul în care credeţi d-voastră că e râul, ci în 

rău în înţelesul nostru, adică în bine în înţelesul 

d-voastre. Partea cea mai însemnată a proiectului 

de lege era art. 17, disciplina. ŞI incontestabil că
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acolo am făcut foarte largi concesii. Dar de ce le am fâcut? Dacă d-voastre, oposiţia liberală, ați fi bine-voit să vă asociaţi cu noi în acest proiect de lege, în loc de a ne face Oposiţia pe care ne aţi făcut-o, punendu-vă pe un teren ultra- clerical, poate că nași fi făcut concesiile pe cari le am făcut, — aveţi mărturisirea vinovatului. — „ Dar faţă cu atitudinea d-voastre, am crezut po- litic şi cu minte ca să facem aceste concesii, şi le am făcut prelaţilor.. 
D. C. C. Dobrescu-Prahova : Va să zică, sco- „Pul proiectului d-voastre era de a lovi într'nşii? Take Ionescu, ministru a] cultelor şi instruc- Jiunei publice: Scopul proiectului nostru era de a introduce în cler o disciplină serioasă; Ne am mulţumit cu mai Puțin, şi, dacă experienţa va dovedi că nu e destul, va fi tot-d'a-una vreme de a ne întoarce. Cât despre cele-Palte explicări pe cari mi le cere d. Porumbaru, nu pot să îi dai nici una. 

În adever, d-lor, la Senat acesta este textul - asupra căruia ai căzut de acord cele 2 puteri cari erai faţă în faţă şi trata asupra legei cle- rului mirean. Dar d-voastre ziceţi: Aţi cerut un lucru imposibil; ați creat un condominiu în care nu se ştie cine are să aibă ultimul cuvânt. Foarte bine v'a respuns episcopul de Râmnic: când sunt 2 puteri față în faţă, cari nu pot lu- cra de cât prin bună înţelegere, în _tot-d'a-una ajung să se înțeleagă. 
Acesta este adevărul politic şi istoric. Amen- doui cedează şi ajung la înţelegere din momen- tul ce nici unul nu poate fără cel-Palt. > Voiţi exemple? 

e la 1804 există concordatul în Franzia. Numirea parohilor se face în Francia absolut ca la noi în acest proiect de lege, de către episcop, 

 



    

  

m
 

297 

cu condiţiune ca persoana propusă de episcop să 
fie agreată de guvern. 

Şi acest sistem durează de la 1804 fără greu- 
tăţi, căci greutăţile religioase în Francia nu vin 
de la numirea parohului:.. 

D. N. Fleva: La noi de la numire. 
D. Take Ionescu, ministru al cultelor şi înstruc- 

țiunei publice: In Francia societatea civilă este nu 
numai anti-clericală, dar chiar anti-religioasă. 

Un alt exemplu: în Statele-Unite, după Con- 
stituţiunea lor, care na fost nici-odată modifi- 
cată, nici preşedintele republicei nu poate disolva 
parlamentul, nici parlamentul nu poate să facă 
nimic preşedintelui şi miniştrilor şi, cu toate a- 
cestea, de şi nimic nu se poate face fără consim- 
țimentul acestor două puteri, cu toate acestea n'a 
fost de cât un conflict, şi acela numai de câte- 

va ore; ambele părți ai transigeat când aii ştiut 
că una nu poate să suprime pe cea-laltă. 

In fine, aceasta nu este numai legea mea, ci 
şi a înaltului cler, şi acesta este imensul ei a- 
vantagiii. 

Lucrul poate să supere pe d. Porumbaru, dar 
în politică nu poți să joci tot-d'a-una la câștig. 
Eu recunosc că, din partea oposiţiunei liberale, 
campania putea să fie cu succes; a eşit fără succes; 
nu este vina mea. Se întemplă să păgubeşti chiar 

în tactica cea mai bine condusă. Acestea sunt 

cuvintele pe cari le aveam de zis.



MODIFICAREA LEGEI SFINTULUI SINOD 

(ŞEDINŢA SENATULUI DE LA 14 MAIU 1893) 

Unii din |. P. S. S. episcopi denunţând modificarea art. 2 (alin. ultim) din legea Sfintului Sinod ca un pas spre r&stur- narea religiei şi proferând chiar ameninţări, Ministrul cultelor inlătură mai întâi gândurile rele şi apoi dă cele mai clare explicaţiuni asupra necesităţei proiectului de modificare. Proiectul se admite nemodificat. 

D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, Take Ionescu: D-lor senatori, dacă dintre membrii cu titlul academic ai Sfintului Sinod n'ar fi luat cuventul de cât P. S. S. episcopul Dunărei-de- Jos, sunt convins că, în urma discursului sti, ca o dreaptă și legitimă îmbunătăţire a proiectului de lege, aţi fi propus un amendament că nu se cere absolut nici un titlu, nimic pentru a intra, nici 
în archierie, nici în episcopat. 

Aceasta era conclusiunea logică care s'a des- chis, de sigur, în minţile noastre ale tutulor. Din 
fericire pentru partea titrată a episcopatului, a luat cuvântul şi P. $. $. episcopul de Râmnic. 

Aşa că, trecând foarte repede şi atrăgendu-vă Numai atențiunea asupra unora din spusele P. S. S. episcopului Dunărei-de- Jos, nu voii discuta
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legea şi nu o voii căuta să o explic de cât faţă 
cu P. S.S. episcopul Râmnicului. 

In adevăr, d-lor, am notat, în treacăt, de la 
p. S. S. episcopul de Galaţi, protestarea în contra 
secularisărei; denunţarea că a început deja a se 
răsturna religiunea; că primul pas a costat,—de 
rendul acesta ni s'a spus lucrul în româneşte, este 
un progres; nu sa mai spus în franțuzeşte,—că 
al douilea pas e deja făcut,— legea aceasta,—că 
al treilea va veni în curând şi al patrulea şi el, 
și atunci se va răsturna religia ortodoxă şi va fi 
pusă pe a zecea linie. 

Acestea toate ca înaltă înţelepciune şi ca înaltă 
cugetare. | 

Acum” şi ceva ca creştinească simţire, Mini- 
strul e de rea credinţă!... Va veni momentul, în 
care guvernul va regreta!... Adică guvernul are 

de gând să aleagă pe cine-va Mitropolit ca să “i 
îndeplinească anume scopuri particulare; dar gu- 
vernul se înşeală; acela nu le va indeplini când 

nu vom fi la putere. Dar s'ar găsi alții cari sunt 

gata să le îndeplinească,—fie că partidul este la 

putere, fie că ar fi în oposiţie,—dacă le-am da 

mână de ajutor la zile de nevoie; pe când acela, 

care este alesul nostru, acela pe care "| bănueşte 

p. S. S. dea fi alesul nostru, este om care, când 

am fi în oposiţie şi 'i-am cere să facă ceva contra 

guvernului viitor, va găsi, în credinţa lui cre- 

ştinească şi curăţenia lui sufletească, o stavilă la 

aceste porniri. 
Voci: Cine este acela? 

"D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, 

Take Ionescu: Intrebaţi pe P. S. S. care l-a vop- 

"sit dinainte. 
Aceasta ce presupune? | 

Vorbesc ca simţire creştinească; presupune în- 

tâiu: dintrun creştinesc şi episcopal duh de a
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examina purtarea oamenilor, — la guvern și la partid dorinţa de a da scaunul Mitropoliei nu unui episcop în stare de a 1 duce, ci unui par- tisan hotărit de a plăti cu recunoştinţă votul prin turburările ce le ar face urmaşilor noștri politici. Aceasta presupune,—iarăşi ca simţire creşti- nească,—pe banca prelaţilor şi a candidaţilor, fie la episcopie, fie la Mitropolie, un fel de promp- titudine la această tocmeală: (Aplause). 
Dă'mi votul să mă suiă ca să ți fac trebile politice şi să frec pe adversari! Simţire creşti- nească ! (Aplause). 
Al douilea, ne a mai spus că'i place să se lupte cu rivali puternici! Ei ştiam că episcopii nu aii tocinai această dorință de a boxa. (Aplause). Am introdus jocurile şi gimnastica în semi- narii, dar vă mărturisesc că ie am introdus cu gândul de a le desvolta mușchii, iar nu instinc- tele belicoase; dacă însă aşi fi ştiut că fără jo- curi și gimnastică deja este o creştinească por- nire de a te lua la trântă dreaptă şi de a te trânti cu acel care este maj puternic, şi aceasta este pornirea sufletească a unuj episcop titrat, ași fi şters tot şi aşi fi pus în seminarii numai post, chiar fără unt-de-lemn şi flagelaţiunea ca în evul-medii, ca să mai astâmpărăm puţin aceste porniri de boxare şi de jonglerie ce sau furişat în episcopat. (Aplause). - am arătat înțelepciunea politică; vam ară- tat simțirile creştineşti; nu este destul însă: să VE arăt acum simţul patriotic. 

_<ĂA intrat turburarea în biserică şi are să con- tinue această turburare în biserică » Ei, d-lor, aci de sigur a venit partea cea-l'altă, partea amenințărei. Credeţi că, dacă ni se spune că a intrat turburarea în biserică, întrun moment de turburare personală o să se turbure și con-
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ştiinţa noastră, care, având asupră-ne de a men- 
ţine ordinea în Biserică şi în Stat, avem şi ho- 
tărirea şi puterea să le menţinem pe amendout 
şi le vom menţine?! (Aplause). 

Nu este nici o turburare nici în Stat, nici în 
Biserică, şi povăţuesc pe toţi cari ar vrea să o 
facă să se gândească mult înainte de a o cerca, 
pentru-că nu numai că ori-ce turburare se va 
sparge mult mai lesne de cât cred, dar dacă e 
vorba de regret, o vor regreta-o foarte amar 
(aplause), şi vor vedea cât aii greşit, atunci însă 
când nu se mai poate pune nimic la loc. 

Cine are nevoie de avertisment, poate să | ia 

drept un avertisment, căci este. (Aplause). 
" Acum, d-lor, ia să lăsăm aceste lucruri şi să 

nu mai luăm din discursul P. S. S. de cât un 

singur punct foarte interesant, la care aşi putea 

să r&spund cu o vorbă din S-ta scriptură. P. S. S. 

zice că s'a introdus politica în Biserică. Et ve- 

zend ca P. S. S. episcopul Dunărei-de-]Jos pro- 

testează în contra politicei în Biserică, adică 

protestează în contra capilor Bisericei cari fac 

politică, vă mărturisesc, "mi-am zis: este aci un 

fel de schimbare la faţă de care sunt fericit, şi 

“urez ca acum după Paşti şi înainte de Rusalii 

aceasta să fie de o bună vestire, şi de aci înainte 

să dea D-zeii să vedem cu toţii că, în sferşit, 

este pocăire completă şi nare să se mai facă 

politică de capii Bisericei. 
Şi acum, d-lor, ia să venim la cestiunea noastră, 

care este absolut în afară de toate aceste lucruri. 

Despre ce este vorba? Şi aci voii discuta cu 

p. S. S. episcopul de Râmnic, a cărui pornire 

în această cestiune o recunosc de absolut sin- 

ceră, de absolut-plecată dintr'un mare devota:nent 

pentru Biserică şi absolut lipsită şi desbrăcată 

de ori-ce fel de consideraţiune personală ; des
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brăcată, căci, după litera legei, —litera, nu spiritul şi adevăratul ei înţeles,—după slova legei, slovă pe care un episcop altă dată—am şi ct iafor- maţiunile mele,—grozav tot spunea că are să o impună ca adevărată interpretare a legei, După slova legei, d-lor, nici episcopul de Râmnic, nici episcopul de Huşi, amândoui absolut meritoși ai uneia dintre cele mai bune facultăţi de teo- logie, și de sigur cu mult maj bună de cât unele din cele cari dai titlul de licenţiat,—o ştiţi foarte bine,—nu ati tocmai titlul de licenţiaţi. In di- plomă este scris magistru. 
P. S. S. Episcopul de Huşi: Ceea ce e mult mai mult de cât absolvatorii, 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instruciunei publice: Da, o ştii; după mine acest titlu are chiar o echivalență mai mare de cât licenţa ; dar după slova legei, ambii P. S. episcopi nu ar fi putut fi eligibili, şi, dacă sar & interpretat legea după slovă, iar nu după spiritul ei, am fi ajuns ca numai O singură persoană să fie eligibilă la demnitatea de Mitropolit și atunci, de sigur, sar fi schimbat şi modul de a pune cestiunea astă-zi. Prin urmare, eu recunosc din capul locului că episcopul de Râmnic este foarte  desin- teresat când combate legea, precum şi P. S. epi- scopul de Huşi este tot aşa de desinteresat. P.S. S. Episcopul Dumărej-de- Jos: P. S. epis- copul de Huși nu combate legea. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor și instrucțiunei publice : Ştii foarte bine aceasta, de oare-ce este delegat. Când vam dat dovadă de atâta năucie în cât să nu ştii cine sunt cei 5 delegaţi ai proiectului de lege ? 
G. Urdăreanu : Aceasta este prea adevărat. - ministru al' cultelor şi instrucțiunei publice,
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Take Ionescu: Prin urmare, d-lor, desinteresare 

complectă. 
Acum, d-lor, ia să ne întrebăm: Este mai bun 

proiectul de lege de cât legea actuală, saii nu? 
Era nevoie de proiectul acesta de lege, saii nu? 

In legea actuală, pentru a se ajunge la dem- 

nitatea de archiereii, adică a face parte din cei 8 

din cari se pot alege episcopii şi Mitropoliţii, 

nu se cerea nici un titlu, absolut nici unul; scă- 

pare din vedere care se explică istoriceşte. 
In legea de la 1872, presintată de generalul 

Tell, nu se pusese nici o condiţiune de titlu. D. 

preşedinte al Senatului, d. Cantacuzino, a propus 

un amendament atunci, prin care a cerut ca, 
pentru alegerea de episcop, să se ceară titluri 

peste 20 ani de la 1872. Şi cum articolul, la care 

a propus d. Cantacuzino acest amendament, nu 

vorbea de cât de episcopi şi Mitropoliţi, iar nu 

de archierei, când a venit în discuţiune art. 21, în 

care se vorbea de archierei, s'a uitat să se reproducă 

aceleaşi condițiuni de titluri la archierei. 

Răul practic este că, dacă remâne legea de 

astă-zi în vigoare, la fie-care alegere de archiereii 

se poate alege ca archiereii un netitrat, şi când 

ar veni vorba de a alege episcopi, pe aceştia, 

după lege, nu poţi a îi alege de cât dacă sunt 

titrați, şi tot după lege nu poţi a "i alege de cât 

dintre archierei, ceea ce ar constitui o absolută 

imposibilitate. 
Prin urmare, modificarea legei din 1872, chiar 

dacă n'ar avea de cât acest punct, devine indis- 

cutabilă. Nu se poate să spui că vei face epi- 

scopi titraţi dintre archiereii cărora nu le ceri să 

fie titraţi; că evident, atunci n'ar fi de unde să 

se ia episcopi la vreme de nevoie; iată un punct. 

Al douilea punct, Ja enumerarea titlurilor legea 

din 1872 nu vorbeşte de cât de licenţiaţii şi doc-
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torii în teologie; dar mai sunt şi alte titluri în teo- 
logie cari sunt echivalente și trebuiati puse pe ace- 
eași linie cu licențiaţii şi doctoratul în teologie. 

Dar mai departe, d-lor, când doreşti să aj 
într'o carieră oare-cari oameni cu anume capa- 
citate de titluri, de unde începi, de la sferşitul sai de la începutul carierei? 

Incontestabil că de la începutul carierei, şi nu este nici drept, nici cu minte să deschizi oame- nilor o carieră, fără ca în acelaşi timp să le laşi putinţa de a se ridica; poţi să fii cât se poate de sever la începutul carierei ŞI să zici: «nu te primesc ; apucă-te de alt-ceva»; dar când "l-ai lăsat să intre în carieră, trebue să ?] lași să meargă înainte în acea carieră. Aşa s'a făcut, d-lor, şi în acest Stat şi în toate Statele, în toate carierele; de exemplu în armată: înainte militarii puteai să ajungă la toate gradele fără şcoală militară ; sa făcut lege.în care s'a zis: nu pot ajunge sub-locotenenţi de cât cei cari au trecut şcoala militară de oficeri sai şcoala de sergenţi de la Bistriţa; dar odată eşiţi oliceri, fie din şcoală, fie fără şcoală, s'a mai pus oare vre-o condiţiune: pentru înaintare până la cele maj înalte grade? Absolut nu; şi a ajuns ast-fel oficeri fără ni o şcoală până la gradele cele maj de sus. Ei bine, dacă d-voastre vă temeți şi credeţi că este greii de a avea episcop netitrat peste preoţii titrați, cui ve voii întreba: de ce nu aţi făcut aceeaşi gură şi contra comandantului de la Plevna și a altor generali absolut netitraţi cari comandaii peste locotenenţi, căpitani şi maiori titrați şi cu. şcoale militare foarte Superioare? Şi neapărat că lucrul e cu mult mai grav ca colonelii şi generalii cu nici un fel de studii de carte să comande peste oficerii_cu carte, şi încă în resbel, acolo unde sunt în joc interesele cele maj mari ale Statului,



305 
  

siguranța şi viaţa luptătorilor. Tot aşa, d-lor, 
este şi în magistratură; ca să ajungi la Casaţie, 
se cer titluri; înainte nu se cereau; dar nu cum- 
va că există vre-o lege care să spună că, pentru 

-a ajunge preşedinte la Casaţie, trebue să ai cu- 
tare diplomă şi să pună ast-fel pe membrii Cur- 
ței de Casaţie netitraţi într'o stare de inferioritate 
față cu cei titraţi, unora permiţendu-le şi altora 
negându-le dreptul la înaintare? Nu; şi bine a 
făcut legea, căci nu se putea face alt-fel. 

Dar este vorba de legea clerului! Ei bine, ce 
am zis ei într'Ensa? La aliniatul întâi: că, pentru 
ca să ajungă cine-va paroh, trebue să fie titrat; 
şi aliniatul al douilea: că se exceptează de la a- 
ceastă condiţiune toţi cei chirotonisiţi înainte de 
promulgarea acestei legi; prin urmare, tutulor 
celor cari ai intrat în carieră le am lăsat posi- 
bilitatea de a merge înainte, şi de a merge până 
la sfârşitul carierei, dacă ai aptitudine. 

Presintând, dar, legea dr azi, sunt consecinte 

cu ceea-ce am făcut în legea clerului. Un sistem 
sănttos de legiuire şi care să tindă la buna stare 
este acesta ca nimeni să nu intre într'o carieră 
fără titlurile necesare. 

Şi acum, ia să vedem cum are să se ajungă 

din archierei episcop? Vreţi să me întrebaţi ce 
ar fi mai logic şi mai drept? Şi aci mărturisesc 

că legea ce vE propun păcătuește faţă cu drep- 
tatea şi cu logica, căci dreptatea ar fi ca ori-care 
ajunge archiereii să poată să fie şi episcop fără 

alte condițiuni, dar... 
D. G. Mârzescu: Legea o zice. 

D. ministru al cultelor și instrucțiunei publice, 

Take Ionescu: Nu zice, mă îertaţi; n'aţi citit-o 

bine. Noi am avut dorința de a avea în capul 

Bisericei, cât mai curând, pe cei titraţi şi de aceea 

am zis ca archiereii să se aleagă dintre cei titraţi;. 
20 

DISCURSURI POLITICE
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apoi, ca să ajungă episcop, se va cere să aibă 
titluri numai atunci când vor fi în Sinod 11 titraţi, 
adică dou treimi, pentru-că atunci este posibi- 
litate de alegere, altmintrelea nu este posibili- 
tate de alegere, este ceea-ce se chiamă Ja carte 
forcte şi eu nu pot să chem un mare colegii 
electoral ca să aibă mâna forţată. 

Apoi, din episcopi se poate cine-va alege Mitro- 
polit; aci nu mai este vorba de nici un fel de 
titlu, căci un episcop, ca şi un Mitropolit, este 
un cap al Bisericei, are aceleaşi căderi asupra 
preoţilor; nu este de cât o simplă cestiune de 
precădere şi la precădere nu este titlul care dă 
omului precăderea, sunt cu desăvârşire alte ca- 
lităţi; la precădere nu se cere atât cestiunea de 
carte, cât se cere bun simţ, tact şi, mai presus 
de toate, un simţimânt adenc şi convins de mă- 
rimea datoriei la care eşti chemat. 

La câte nu ne-ar împinge firea noastră să 
facem şi să le spunem, dacă n'am simţi apăsând 
asupra noastră mâna de plumb a situaţiunei pe 
care 0 ocupăm; de câte-ori n'am fi împinși să 
spunem lucruri foarte adevărate şi dureroase, şi 
Simțim că nu putem, pentru-că situaţiunea ne 
împedică. 

Acest simţimânt se cere omului care are să 
fie şeful şi să aibă precăderea, care are să aducă 
cu dânsul r&spunderea enormă împreună cu mă- 
rirea unei înalte situaţiuni. a 

lată care este economia proiectului de lege; 
această economie r&spunde de la sine la toate 
criticele ce "i sau făcut, 

"Neapărat, nu tăgăduesc, impacienţa acelora cari 
ar dori să ajungem cât mai curând să avem una- 
nimitatea înaltului cler compusă din oameni titrați, 
are şi ea cuvintele ei. 

Să'mi dea însă voie P. S. S.episcopul de Râmnic
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să nu fac socoteala care o face P. S. S. Ei am 
dorinţa “să ved trăind, dacă sar putea, 100 de 
ani pe toţi membrii Sinodului; dar legile fireşti 
sunt mai presus de noi; cei 6 tiraţi din Sinod 
sunt cei mai tineri şi cei netitraţi sunt cei mai 
bătrâni, şi, după legile fireşti al căror curs spe- 
răm să se producă cât mai târziu, este probabil 
că nu va fi termenul așa de lung în care vom 
ajunge să avem Sinodul întreg compus din titraţi. 

Chiar dacă ar fi cei ș ani și 10 ani, tot nu 
putem, după dreptate, să închidem cariera ace- 
Jora cari au ajuns în Sinod şi să forțăm mâna 
înaltului colegii electoral. 

Când la 1872 s'a zis că peste 20 ani se va 
cere titlu, s'a presumat mai mult despre mersul 
lucrurilor în Biserica noastră; dacă atunci s'ar fi 
zis numai că nu poate să devină nimeni archiereii 
fără titlu, atunci n'am fi avut nevoie să modi- 
ficăm legea azii 

Cât despre acusaţiunea că noi nu dorim să 
avem titrați și noi am preferit, la alegerea de 
archierei din urmă, un netitrat, să mă ierte P. 
S. S. episcopul Dunărei-de-Jos să spun că ştie 
pentru ce am preferit aceasta; ştie că aii fost 
motive înalte şi de interes naţional, pe cari ei 

„nu le pot spune, și n'a făcut dovadă de patrio- 
tism P. S. S$., — nu zic de bună credinţă, ei 
numi permit să zic tot ce poate zice un episcop, 
— dar de bună dreptate în discuţiune. Ceea-ce 
dovedeşte că avem titraţi în Sinod este tocmai 
legea actuală în care spunem că nimeni nu poate 
fi archiereui fără să fie titrat. | 

Aşa dar, fără teamă de veri-o turburare, vă 
asigur că nu este vorba de o turburare; că vor 
fi minţi turburate, se poate, dar nu e răspunderea, 
nici datoria guvernului ca să facă ceva pentru 
a le potoli. Dar că turburare în spiritul țărei nu
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există, vă “putem asigura despre aceasta; ŞI că turburări nu vor fi nicăeri, iar vă putem asigura. Noi, d-lor, nu urmărim de cât scopul înalt al ri- dicărei Bisericei noastre şi avem convingerea că şi d-voastre, ca şi noi, doriţi să vedeți suindu-se pe scaunele episcopatelor noastre oameni culți la minte şi mai ales înalți la inimă. Pentru toate acestea vE rog să votaţi acest proiect de lege.
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0 INTERPELARE A Du C, €, DOBRESCU-PRAHOVA 
(Asupra transferărei d-lui profesor Tanoviceanu), 

  

D. deputat C. C. Dobrescu-Prahova interpelând pe d. Mi- 
nistru al Domeniilor P. Carp, asupra transferărei — ca pe- 
deapsă a profesorului 1. Tanoviceanu dela Universitatea din 
laşi — intervine și d. profesor Micescu, căruia d. Ministru al 
Instrucţiunei “i r&spunde făcend unele declaraţiuni foarte im- 
portante în privinţa proiectelor de lege asupra înveţământului, 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor și înstruc- 
iunei publice: ME mir, d-lor deputaţi, că d. Mi- 
cescu, care a exprimat dorinţe asupra modului 
cum ar trebui organisat învețămentul dependent 
de ministerul agriculturei şi domeniilor, nu a citit 
cu atenţiune legea d-lui Carp asupra înveţămen- 
tului profesional. Dacă aţi fi citit-o, d-le Micescu, 
aţi fi văzut că d. Carp a făcut tocmai ceea ce voiţi 
d-voastră, a introdus şi un consilii permanent 
la ministerul s&ă, întocmai cum este la acela 
al instrucţiunei, şi inspectori şcolari iarăși ca la 
ministerul  instrucţiunei. 

Ceva mai mult. Până ce să aibă inspectorii 
s&i speciali, -d-sa a cerut ministerului meă să .. 
autoris pe inspectorii mei generali să inspecteze 
şi şcoalele profesionale ale ministerului d-sale, 
ceea ce am și făcut, ast-fel că astă-zi doctorul 
Istrate este însărcinat şi cu inspecţiunea şcoalelor 
de comerciii.
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O voce: Are dout salarii? 
D. Iahe Ionescu, ministrul cultelor şi instruc- 

Hunei publice: Nu are dout salarii. 
D. Carp s'a gândit deja cu mult mai înainte 

de d-voastră la aceste lucruri. 
Dar nu aceasta vă preocupă pe d-voastră; 

d-voastră voiţi alt-ceva: voiţi impunitatea corpului 
didactic. Aci este răul, r&ă a cărui reacțiune se 
va traduce de sigur prin diferite legi relative la 
disciplina corpului didactic de toate gradele. 

Aţi vorbit doui profesori, din cari unul, să 
fac parte dreaptă, d. Micescu, ne dă exemplu 
de spirit moderat şi este şi om de înțeles. 

Ei bine, ce să zic când d-ta, d-le Micescu, 
găseşti cuvinte aspre în contra modului în care crezi 
că d. Carp a pedepsit pe d. Tanoviceanu, dar 
nu zică nimic faţă de acest fapt extra-ordinar, 
fără precedent, acela al unui profesor universitar 
care trage în judecată pe ministrul stă pentru 
că “i-a aplicat o pedepsă disciplinară, regulamen- 
tară, adică reținerea lefei pentru absenţe. Cum, 
d-ta nu te miri de acest fapt, care, nică în țară, 
nică în străinătate, nu am auzit să se fi înt&m- plat? In loc să vă ridicaţi în contra acestei pro- 
cedări şi să recunoaşteţi, dacă voiţi să fiţi drepți, 
că cu actualul arsenal de legi pedeapsa este im- 
posibilă. 

O voce: Modificaţi-le. 
D. N. Î. Micescu: Daţi'mi voie să vă întrerup. 

Sunteţi distins orator ŞI puteţi continua. Fac a- 
pel la d-voastră dacă nu s'a urmat o corespondență 
privitoare la profesorul Romanescu, de la liceul 
din Ploeşti, în timp de două-trei luni de zile, 
pentru o parte din salariul s&ii, care "i se reţi- nuse în timpul când îise dăduse însărcinarea de a face parte dintr'o comisiune. 

S'a intervenit şi la ministerul domeniilor şi la
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acela al d-voastre, pentru că era o reţinere in- 
justă. Omul se absentase ca să 'şi facă datoria 
în însărcinarea dată de d-voastră. 

Ce voiaţi să facă el? D-voastră nu “i daţi sa- 
lariul şi d. ministru al domeniilor nu voia să 
recunoască că a avut o însărcinare didactică. Ei, 
dacă eram în locul d-lui Romanescu, ve chemam 
în judecată. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instruc- 
Hiunei publice: Şi eă—dacă voiţi să ne punem în 
ipotese—v& transferam pe d-voastră cum a trans- 
ferat d. Carp pe d. Tanoviceanu; căcinu poate 
fi tolerabil, şi nu cred că a fost şi nu va fi mi- 
nistru pe această bancă să tolereze ca un pro- 
fesor să chieme în judecată pe ministrul de care 
depinde, pentru a "i restitui reţinerile pentru ab- 
senţe; ba să'i ceară şi daune interese. 

Şi când d-voastră voiţi să încuragiaţi asemenea 
moravuri în corpul didactic, vă previn să nu ve 
plângeţi când veţi găsi legile pe cari vi le vom 
propune, tot 2şa cum le aii propus predescesorii 
noştri, începend cu repausatul Conta şi terminând 
cu d. Sturdza, când le veţi găsi prea aspre. 

Dacă corpul profesoral ar fi ştiut să se bucure 
de libertăţile cele prea mari şi prea întinse cari 
au fost date prin legea de la 1864, şi nu atât 
prin lege, cât prin aplicaţiunea legei, de sigur că 
Sar fi trecut şi asupra acestei legi. 

Dar experienţa a fost aşa de rea, în cât, fără 
deosebire de partide politice, fără deosebire de 
temperament, fără deosebire între cei cari vânează 
popularităţi şi cei cari ştiă să o aştepte, toţi câţi 

am trecut pe această bancă am înțeles că ai o 
datorie sacră de îndeplinit, să restrângă «self» gu- 
vernămentul corpului didactic. 

Această tendinţă a fost a tutulor, pentru-că ea 
răspundea la interesul cel adevărat al şcoalei.
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De aceea ei n'am dat şi nu dau pe nici un 
profesor în judecată, fiind-că am experienţa trecu- 
tului și nu voiesc ca să ridă şi de mine. Când 
impunitatea este aproape asigurată, darea în ju- 
decată este o farsă, şi o farsă tristă ; căci aci nu 
este vorba de persoanele miniştrilor trecători, cari 
se succed la acest loc, ci de capul permanent al 
instrucţiunei publice, adică de autoritatea supremă 
a şcoalelor. 

A! Câte nu înghiţim noi! Pe d-voastre va 
speriat adresa d-lui Popov; apoi nout, la minister, 
ni se trimit cu totul alt-fel de adrese, cu alt stil 
şi cu altă îndrăsneală, ast-fel cum nu cred să fi 
trecut prin mintea d-lui Popov ca să scrie vre- 
unui profesor. 

Dacă dar trimiterea în judecată nu este posI- 
bilă, ce a mai r&mas în putinţa ministrului? O 
mică transferare care, dacă a supărat pe d. Ta- 
noviceanu, este că d-sa avea la Iaşi două catedre. 
Da; dacă d-sa ar fi avut numai una, nu l-ar fi 
Superat întru nimic transferarea; aşa în cât su- 
pcrarea provine nu din faptul transferărei, ci din causa impuţinărei catedrelor ce le ocupa în aceeaşi 
localitate. 

Insist, d-lor, fiindcă d-voastre aţi ridicat o 
cestiune de viitor; vina este a d-voastre — şi nu fac o acusare personală d-lui Micescu — vina este a corpului didactic, că nu a voit să useze cu cumpătare de niște libertăţi cari nu există nicăieri 
aiurea. 

Ştiţi d-voastre că în Francia ministrul poate 
suspenda pentru un an pe un profesor de univer- Sitate ? . 

D. C. C. Dobrescu-Prahova: După lege. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstruc- Hiunei publice: După lege. 
D. C. C. Dobrescu-Prahova: Apoi nu vorbiţi
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de ceea ce nu aveţi, fiind-că legea noastră nu 
vE dă acest drept, şi am să vE cer toate dosa- 
rele tutulor condamnărilor făcute de profeşori 
în contra profesorilor; sunt profesori cari s'ai 
dus până la Curtea de Casaţie ca să şi capete 
satisfacţiune în contra colegilor lor. - 

D. Take lonescu, ministrul cultelor și instruc- 
Hiunei publice: Repet, în Francia, țara care are 
profesorii cu cele mai mari prerogative, ministrul 
poate să suspende pe un profesor pe un an de 
zile, din propria sa autoritate. Şi la noi, unde s'a 
făcut o lege ca cea de la 1864, 0 lege nu numai 
extra-ordinar de largă, dar care, în aplicaţiunea 
ci, s'a mai lărgit, şi s'a lărgit atâta în cât nu 
are pesechiă, și probabil că mare să fie copiată 
de nimeni, d-voastre voiţi s'o mai lărgim încă? 

D. Sturdza, care a fost un ministru foarte 

aspru, a încercat cu darea în judecată a profe- 

sorilor, şi întrebaţi dacă “i-a prezis bine. D. 

Sturdza, căruia, de alt-fel, îi place să adune docu- 
mente, de câte ori îi venea câte o sentință de 

achitare, o punea bine lângă cele-lalte şi zicea: 

«Bine, am să le strâng pe toate pentru ca să 'mi 
serve de dosar când va veni discuţiunea reformei 

înveţămentului». Eă sunt de un alt temperament: 
eu n'am voit să fac o ast-fel de colecţie; ei aş- 

tept modificarea legei, şi de aceea nam dat în 

judecată pe nimeni. 
Dar ce voiţi? Ministrul, care este cu totul de- 

sarmat, să nu aibă dreptul să useze cel puţin de 

lucrurile ce le găseşte în lege? Voiţi casă împe- 

decaţi transferările? Cereţi prea mult! Şi am drep- 

tul să vă zic: nu veniţi cu precedentul lui Pacu; 

căci acolo era vorba de politică. Eii credeam că 

a fost transferat pentru motive politice, şi de aceea 

am criticat transferarea lui. | 

D. C. C. Dobrescu-Prabova: "Tot d-ta ai făcut
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interpelare pentru profesorii condamnaţi de la seminarul din Buzâi; d-ta ai uitat aceasta; că, d-le ministru, n'am uitat, 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstruc- Hunei publice: Cunosc mai bine starea şi nevoile şcoalei astă-zi de cât atunci. 
Dar astă-zi ce ne ziceţi d-voastră, d-le Dobrescu? Este foarte curios modul cum se presintă ces= tiunea aceasta; d-voastră nu Susțineţi ceea ce a făcut d. Tanoviceanu, darea în judecată a minis- trului, şi cererea de daune interese. D-voastră, d-le Dobrescu, recunoaşteţi că politică la mijloc n'a fost; atunci vă întreb: de ce vE plângeţi? Dacă politică na făcut d. Carp, de ce tăgăduiţi mi- nistrului dreptul de a transfera? De ce ne între- baţi pentru ce nu “l-a dat în judecată, ci “l-a transferat? Voiţi să ştiţi? lată de ce nu "l-a dat în judecată pe d. Tanoviceanu, ci “l-a trans- ferat: | 

Pentru-că ministrul domeniilor nu a voit să mai vadă eşind o broşură de 200 de pagini con- ţinend pledoariile a 7> 8 advocaţi ai profesorului şi să poarte titlul: Procesul călcărilor de lege ale ministrului reacționar Carp, şi verdictul de achi- tare al juriului profesoral! Aceasta era să se în- temple și aceasta d. Carp nu a voit,



CHESTIA ELEVILOR STRĂINI 

ŞEDINŢA CAMEREI DE LA 5 FEBRUARIE 1893 
  

Cu ocasiunea discuţiunei generale a proiectului de lege 

asupra învățămentului profesional presintat, de d. P. Carp ca 

ministru al domeniilor, d-nii Stolojan și N. Fleva între alţii, 

ati criticat sistemul admis de lege de a se primi elevii străini 

să înveţe gratuit în şcoalele Statului. Ca să, răspundă acestor 

representanți ai cposiţiei liberale; intervine d. Take Ionescu 

în discuţie” susținând legea şi anunțând intenţia guvernului 

de a primi unele restricţiuni pentru străini. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiune 

publice : D-lor deputați, nu ştii ce efect a produs 

discursul onorabilului preopinent asupra d-voastre; 

mie 'mi-a fâcut efectul unui anachronism. 

După cum se întâmplă une-ori în zilele de vară 

la munte, că, după o căldură mars, dă o ploaie 

puternică şi violentă, şi pe urmă apare soarele 

şi apoi mai vine o a doua şi a treia ploicică până 

ce se restabileşte vremea bună, tot ast-fel mi s'a 

părut şi discursul d-lui Fleva, discurs foate des- 

voltat, dar care a venit între noi, în căldura la 

care se ridicase discuţiunea, ca o a treia ploicică 

după o ploaie serioasă şi puternică; 
- În adevăr, d-sa, abil politic, a Simţit că ces- 

tiunea pasională, care fără cuvent isvorise din 

discuţiunea asupra proiectului de lege relativ la
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şcoalele profesionale, scapă de sub terenul opo- sițiunei liberal-naţionale. 
-D. Stolojan, căruia plac citaţiunile, cestiunile istorice, dar care nu a Shicit că ar trebui să pună de acord istoria generală cu istoria noastră poli- tică contimporană, alunecase în presenţa acestej cestiuni, bine înțeles alunecase din punctul de vedere al oposiţiunei naţional-liberale. A tost destul însă dout-trei amintiri din Partea d-lui Carp ca să facă pe d. Fleva să bată cu desăverşire în retra- Sere pe acest teren şi să recunoască că, dacă se poate discuta această cestiune în general între unii din membrii majorităţei şi noi, ea însă nu se poate discuta nici-odată de la majoritate a minoritate, pentru-că minoritatea naţional-liberală na avut asupra acestei mari cestiuni nici-odată alt-ceva de cât o politică de friguri intermitente. În adevăr, când d, Stolojan, în vremuri de oposițiune,— vremuri de oposiţiune cari promit a se prelungi, —vine și caută să împingă majoritatea într'o cestiune pasională în numele partidului li- beral-naţional, atunci d. Fleva a înţeles foarte bine că din partea partidului conservator se poate face uşor socoteala. Se poate întreba în care moment istoric partidul, ca partid, în vremuri de Suveran, iar nu în vremuri de Oposiţiune, adică în vremuri unde cuvintele atrag respundere după ele, a afirmat politica ce vrea s'o afirme d. Sto- lojan azi? Ve place să vă urcați sus de tot. Citeam alaltăieri în Voința Naţională : Mircea, Mihaiii, Ştefan, 'Tudor şI Ion Brătianu sunt cei cinci eroi ai României. Dar, d-lor, Întrebatu-v'aţi d-voastre Vre-Odată cine a pus în România cestiunea israe- tă? A pus-o revoluţiunea de la 1848 care, în art. 21 al Constituţiunei, a proclamat egalitatea Politică şi civilă a tutulor locuitorilor țerei de ori-ce confesiune religioasă. (Aplause)).
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La 1866, când s'a făcut Constituţiunea, care 
era în acest Parlament atitudinea naţionalilor-li- 
berali în această cestiune? Şi cui se datoreşte, 
dacă nu temerităţei lor de a voi să naturaliseze 
pe .toţi evreii, incidentul regretabil al dărimărei 
sinagogei din Bucureşti pe care scump "l-a plătit 
ţara ! lia 1879, care a fost politica cabinetului 
Kogâlniceanu, V. Boerescu, lon Brătianu şi, dacă 
nu m& înşel, d. Stolojan, care era politica ce o 
preconisase partidul liberal? La 1879 susţineaţi cu 
multă îndărătnicie şi chiar cu o prorogare a Ca- 
merei de o lună de zile, susţineaţi împămente- 
nirea aproape în masă a israeliților. Era bună 
sati rea această politică, nu discut; dar aceasta 
era politica partidului liberal atunci când avea 
în faţa ţărei, a istoriei şi a lumei, răspunderea 
unei situaţiuni politice. Şi "mi aduc aminte, eram 
student atunci, de discursul d-lui Carp susținend 
această politică, d. Carp pe care “1 aplauda cu 
frenesie majoritatea liberală, fără să "şi dea seama 
că unele din ideile ce desvolta în discursul sti 
nu eraii doctrinele oficiale ale partidului. Erau 
doctrinele in petto, se vede!! 

Dar, d-lor, după 1879 cine a naturalisat pe 
puţinii evrei din această ţară: Camera liberală, 
saii Camera conservatoare ? 

Dar să vorbim de timpuri mai apropiate. Par- 
tidul liberal a presintat trei proiecte de legi asupra 
înv&ţămentului : unul d. Conta, unul d. Urechia 
şi unul d. Sturdza, şeful partidului naţional-liberal 
de la 1883. Ce spun aceste proiecte, singurele cari 
emană de la autoritatea responsabilă a unui mini- 
stru constituţional, singurele cari leagă pe partidul 
liberal, iar nu discursurile d-lui Dobrescu, care 
nare nici o răspundere în faţa ţtrei (aplause) ; 
ce spun aceste trei proiecte de legi? Şi Conta,— 
şi Conta ştiţi că era cel mai de frunte anti-semit
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în ţara românească, căci toți v& aduceţi aminte 
de discursul săi de la 1879 în cestiunea israe- 
lită,-—şi Conta şi Urechiă şi Sturdza, nici unul 
nu a pus restricţiune la dreptul străinilor de a 
intra în şcolile românești; din contra, d. Sturdza 
proclama dreptul tutulor străinilor de a frecuenta 
şcoalele noastre. 

S'a discutat acest proiect 6 luni; "l-ai examinat 
delegaţii, între cari d. Nicorescu, liberal înaintat; 
Sa tipărit un raport, acela al d-lui Vizanti, foarte 
voluminos în două volume—tradus chiar în mai 
multe limbi.—Ei bine, aii combătut delegaţii întru 
ceva ideea admiterei străinilor în şcoale ? Intru 
nimic mai combătut-o. Dar la 1883 aţi făcuto 
lege asupra înveţământului profesional; combătut- 
ați atunci facultatea străinilor de a intra în şcoalele 
româneşti ? Nu. Acum vă vine foarte Uşor să ve 
ridicaţi în contra străinilor pentru-că sunteți în 
oposiţiune. (Aplause). 

Câtă vreme sunteţi la putere, vă feriți a ve 
atinge de cestiunea străinilor; dar nimic nu vă 
împedică ca, 6 luni după ce ați căzut de la putere, 
șelul partidului, |. Brătianu, să dea alarma asupra 
pericolului naţionalităţei noastre. (Aplause). 

Cel dintâi discurs al d-lui Brătianu după că- 
derea sa de la putere, îl aveţi cu toţii, îl ştiţi: pericolul ţărei sunt evreii. 

V'am arătat până acum periodul d-voastre de calm; să ve arăt și perioade de friguri : acea perioadă au fost expulsiunile din 1867. Frigurile însă cele- 
Valte, ca oameni practici, v'aţi aranjat să le aveţi la vreme de oposiţie, căci sunt maj lesne de vin- decat. Şi de aceea sunt sigur că şi în contra frigu- rilor anti-semite, cari vai apucat acum în oposiţie, veţi lua atâta chinină în cât, când veţi ajunge la putere, o să ajungeţi lecuiţi. 

D. Fleva e prea abil parlamentar ca să nu
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priceapă greutatea unei asemenea situațiuni, . şi 
de acea aţi văzut ce frumos a alunecat asupra 
ei. A spus doar atât: «In şcoalele profesionale: 
ar trebui să primim numai pe români, pentru 
că sunt în Stare inferioară faţă cu străinii.» 
Ei bine, d-le Fleva, proiectul acesta tot e un 
progres asupra tot ce aţi propus veri-odată 
d-voastre. Căci în această cestiune, ca în. toate, 
d-voastre aţi dat vorbe, şi conservatorii fapte. 
Există în această direcţie un proiect al minori- 
tăţei conservatoare, încă din 1881, iscălit de d-nii: 
Carp, Maiorescu, Triandafil, Popescu, N. Catargi, 
Aurelian şi Gane, pe atunci nu naţional-liberal. 

Acest proiect creea şcoale de meserii în toate 
oraşele şi le punea în sarcina meseriașilor, adică 
a străinilor, căci cei mai mulți meseriaşi sunt 
străini, şi cu toate acestea art. 67 zicea : «Numărul 
străinilor admişi ca şcolari în şcoalele de meserii 
nu va putea întrece sub nici un cuvânt numărul 
şcolarilor români.» | 

Cu alte cuvinte, la 1881 o minoritate con- 
servatoare vă chiema în zadar la această mesură 
ca să facem şcoli cu banii străinilor, în cari ma- 
joritatea elevilor să fie români. 

Proiectul de azi, aşa cum e amendat de comi- 
tetul delegaților, zice : toţi bursierii sunt români, 
iar din externi pot să fie şi străini solvenţi cu 
plată ; în cât vedeţi că se reduce numtrul străi- 
nilor la o proporţie absolut minimă, şi în Ca- 
meră ne putem înţelege şi la o mai mare reducţie. . 

Inţeleg, d-lor, să stăm la discuţie cu d-nii: 
“Teţcanu, Butculescu, dar nu cu d-voastre ca partid, 
cu d-voastre cari, în 12 ani de guvernământ, ați 
venit cu 3 proiecte de lege asupra instrucțiuni, 
dar nici-odată nu v'aţi gândit să tratați această 
cestiune. Acum însă, ştiind ce greutăţi puteți să
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ne faceţi şi visând la intrigi de provocat între 
majoritate şi noi, voiţi să pescuiţi în apă turbure ! 

ŞI acum, ce să mai vorbesc de restul discur- 
sului d-lui Fleva, căci e pe calapodul cel vechii. 
(Ilaritate). Nu se mulţumeşte cu 2 școli de 
meserii și 7 de comerciii, ci voeşte atâtea şcoli 
câți comandanţi de armată. De ce nu câți epi- 
scopi? Avem 8 episcopi. De ce nu 3 școli, căci 
avem 3 inspectori şcolari ? 

D-lor, noi am propus 2 şcoli fiind-că d'abia 
cu chiă, cu vai, pe acestea le vom putea orga- 
nisa bine, ca personal. 

D. Fleva se miră de ce să nu se facă școli jude- 
țiane de cât cu voia ministrului. 

Dacă d. Fleva ar cunoaște întru ceva starea 
instrucției, ar şti că, dacă. suferă de ceva învă- 
țămentul, este tocmai de pripeala cu care s'au 
înființat şcoli fără profesori, şcoli cari produc 
numai declasaţi ; căci nu se fac şcoli înainte de 
a avea dascăli. 

D-le Fleva, dacă veţi avea răbdare, puţintică 
răbdare, veţi vedea că este mare deosebire între 
un sistem şi altul. 

Avem, d-lor, gimnasii în toate oraşele, însă 
mai toate catedrele sunt ocupate de suplinitori. 
Nici local, nici profesori. Ati însă un avantagii : 
că ne daii o populaţiune de ro,ooo şcolari în- 
scriși, dar să vedem câţi ies. 

Am fost, d-lor, la Bârlad şi am găsit în clasa 
6 şi a 7 câte 7,8 elevi; clasa 1-a avea peste 
sută. Acesta este idealul: ca să avem. 10,000 
studenţi și 300 absolvenți? Adevărata politică 
şcolară este, ca ori-ce politică cinstită, săţi 
mesori înteiii puterile şi apoi să creezi. Legile 
nu Sunt eterne; veţi mai face și d-voastre alte 
școli, dacă veţi avea mijloace. 

D. Fleva se mai ridică în contra disposiţiunei
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că unele din studiile superioare se vor face la 
Universitate. Apoi, d-lor, este învederat că sunt 
studii, cum: chimia agricolă, cari trebuesc făcute 
la Universitate. Este o lungă corespondenţă între 
ministerul mei şi acela al d-lui Carp pentru ca- 
tedrele de chimie agricolă şi technologie, şi dacă 
nu le-am creeat est-timp, a fost că nu am voit 
să dăm lefuri la profesori fără să avem labora- 
torii, cum S'a făcut altă dată. 

Se mai miră d. Fleva de reducerea numărului 
anilor de studii; dar aceasta este părerea şi a 
d-lor Aurelian şi Ştefănescu. D. Aurelian în par- 
tidul d-voastre trece drept o autoritate în ma- 
terie; d. Ştefănescu de la Bancă de asemenea. 
D-sa este un fost director al şcoalei de comercii, 
și deci o autoritate. Nu vă miraţi că aceşti oa- 
meni sunt de acord cu reacționarul ministru al 
domeniilor şi cer reducerea de la ş la 3 ani? 
Aceasta însemnează că a venit timpul ca școalele 
noastre să aibă o organisare mai practică. Vor 
scădea programele celor-lalte studii nespeciale, 
necomerciale. 

La ministerul instrucţiunei am şcoalele profe- 
sionale de fete. Este una care merge bine, şcoala 
No. 1 din Bucureşti, şi iată ce'mi spunea direc- 
toarea: «N'ai idee, d-le ministru, cu ce greutate 
am convins pe eleve să vină cu un mic pachet 
de acasă. Credeai că derogă de la demnitatea 
lor. Nu ai idee câtă luptă şi cu profesorii! Aşa, 
una din profesoare cerea să facem curs şi de bo- 
tanică, căci elevele nu vor şti să facă flori ar- 
tificiale până nu vor înveța botanica.» 

Tendinţa spiritului nostru este mai mult teo- 
retică de cât practică, căci este lesne să înveţi 
pe din afară şi să predai dout ore pe zi teorii, 
dar este greii, grei de tot să înveţi pe copii 
practica lucrului şi să faci în adevăr ca ştiinţa 

DISCURSURI POLITCE 
24



  

| E 

|: 

  

322 

ta să treacă în mintea lor şi. să iasă oameni de- 
plini din şcoală. 

Dar, d-lor, d. Fleva a născocit acest lucru extra- 
ordinar: Dacă n'auă reuşit şcoalele agricole din 
țară, causa este candidaturile oficiale. (Ilaritate). 
Nu este o dovadă că învețământul la noi este 
E organisat, când el produce asemenea raţiona- 
mente? Cine poate să stabilească legătura între 
aceste două proposiţiuni? 

Insă d. Fleva nu s'a oprit aci, ci a venit să 
ne mai spună ceva. D-sa este mai înainte de 
toate un om politic, un om inteligent, un om 
activ; d-sa a crezut că, în oare-cari mici neînţe- 
legeri, cari păreaii ieri spre seară că se manifestau 
între unii membri ai majorităţei şi guvern, se 
prevesteşte un fel de crisă, că poate o parte din 
majoritate ar voi să se despartă de alta şi că din 
această causă ar fi timpul ca, prin crăpătura dintre 
noi, cuirasatul liberal-naţional — am zis cuira- 
satul, d-le Fleva, nu fac alusii r&utăcioase — să 
dea, cum se zice, în termeni de marină, o lo- 
vitură de pinten, să sdrobească cu botul rendurile 
majorităţei. D. Fleva s'a înşelat. Nu este nici o 
neînțelegere între membrii guvernului, şi ori-ce în- 
cercare de a provoca una, S'ar lovi de cuirasă 
puternică a solidarităţei adevărate a acestui gu- 
vern, O solidaritate ce există între guvern şi ma- 
joritatea parlamentară. 

Pe ce se reazămă această solidaritate? Ea nu 
se reazămă pe principiul de care a vorbit d. Fleva. 
D-sa care a spus că, după d. Carp, cine n'are 
venit 40.000 lei să nu facă politică, şi cine n'are 
acest venit să caute să'] câştige... 

D. P. P. Carp, ministru al domeniilor : N'am zis-o. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstrucțiunei 

publice: Ştiu că n'ai zis-o; dar ţi-a atribuit-o. 
Nu, căci dacă este un partid în care sa intro-
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dus politica ca mijloc de câştig bănesc, rog pe 

d. Fleva să spună în care partid s'a văzut aceasta. 

(Aplause). 
D-lor, nimeni nu face nici o imputare d-lui 

Fleva că, consultându'şi părerile sale și trecutul 

săi politic, s'a împăcat cu foştii săi adversari po» 

litici şi acum lucrează la reînființarea unui partid 

libera]. D. Fleva face foarte bine. D-sa, care 'mi 

spunea de atâtea ori în consfătuiri particulare că 

numai pe trei oameni îi cunoaşte în România 

adevărat reacţionari, pe d. general Manu, pe d. 

Th. Rosetti şi pe mine, d-sa de asemenea nu se 

va mira de ce m& găsesc aci, dupe ce mi-am 

căutat în fundul inimei. (Ilaritate). 

Dar dacă este adevărat că, atunci când cine-va 

intră sai reintră întrun partid, se face solidar 

cu părţile cele bune ale acelui partid, el se face 

solidar cu tot trecutul partidului şi chiar şi cu 

părţile cele rele ale lui, şi atunci când d. Fleva 

a însemnat cu ferul roşu un partid care a între- 

buinţat politica ca un mijloc de îmbogăţire per- 

sonală, d-sa nu este în drepti să arunce asupra 

noastră aceste acusațiuni. 
D. N. Fleva: Nam aruncat. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstruciunei 

publice: Aţi aruncat când aţi spus că d. Carp... 

a stricat moravurile ţărei, că a împins pe parti- 

sanii săi la satisfacerea intereselor personale, şi 

că pe acest sistem ne zidim puterea noastră. 

Sunt în dreptul mei să asvârl departe de noi 

aceste acusări şi să amintesc un trecut încă proas- 

păr. (Aplause prelungite şi mult repetate). 

Dar, d-lor, pe ce se basează această perfectă 

solidaritate aşa de trainică, în cât va resista, nu 

la asaltul unei legi profesionale, dar la asaltul 

altor cestiuni mai mari? Această solidaritate se 

basează pe comunitatea de idealuri, şi mai cu
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seamă pe comunitatea deplină de vederi asupra 
mijloacelor politice prin cari se pot realisa acele 
idealuri. Camera ştie că acest guvern este hotărit 
să realiseze numeroase şi însemnate reforme şi 
că el nu poate şi nu vrea să'şi târguiască zilele 
cu preţul reformelor lui. Dacă d. Brătianu a 
putut să'şi amâne căderea de la putere, amânând 
veşnic proiectele de reformă sai aruncând din 
când în când unul câte unul de pe această bancă, 
cum se face în Rusia când eşti gonit de lupi, 
că arunci câte unul din sanie pentru ca să scapi 
câte-va minunte de haita lupilor cari te urmă- 
resc. (Aplause prelungite)...... 

„„Ei bine, şi partidul conservator Şi ţara ştiii că 
aceste două mijloace pentru prelungirea zilelor 
la putere, guvernul acesta nu voeşte să le intre- 
buinţeze. (Aplause). 

Este firesc lucru, d-lor, că în ori-ce corp liber 
se pot ivi pe ici-pe colea oare-cari mică diver- 
Sinţe de opiniuni; dar pentru aceasta cabinetul 
actual nu va arunca pradă pe unul dintre ai sti, 
ca să și peardă autoritatea şi prestigiul ce trebue 
să “| aibă un guvern serios. (Aplause). 

Fără a “şi precupeţi zilele sale, el va merge 
inainte cu îndeplinirea reformelor pe cari le crede 
utile şi folositoare ţă&rei. (Aplause). 

Această convingere este profundă în membrii 
majorităţei şi de aceea, când se întemplă, în lu- 
cruri secundare, să fie între guvern şi între unii 
din membrii majorităţei oare-cari deosebiri de 
vederi, aceasta nu atinge întru nimic basele armo- 
miei ce există în mod general între guvern şi 
majoritate. 

Asemenea mici incidente sunt fireşti, precum 
este firesc ca guvernul să aibă politica sa şi ma- Joritatea să aibă libertatea ideilor sale. Aceasta 
insă nu va să zică că este disensiune între noi,
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căci atunci când avem un program de realisat, 
atunci când avem convingerea că, dacă ve vom 
lăsa locul d-voastre, nu o să puteţi face nimic, 
acusaţiunile d-voastre de servilism, de căderea 
moravurilor, etc., nu vor reuşi întru nimic să 
ştirbească legătura puternică care există de la ma- 
joritate la noi, şi de la noi la majoritate, fiind-că 
această legătură nu este basată pe interese per- 
sonale, ci pe convingerea adencă a unei desăverşite 
comunităţi de idei şi de principii. 

De aceea, fără să ne turburăm, noi, servitori 
fideli ai Parlamentului, vom stărui să ne facem 
datoria aşa cum este dator ori-care guvern să 
'şi-o facă. (Aplause prelungite). 

Notă, În urma acestui discurs, discuţia generală a fost 
închisă şi proiectul de lege luat în considerare cu 95 voturi 
pentru, contra a 29.



TRANSFORMAREA UNOR $COALE DE FETE 
  

ŞEDINŢA SENATULUI DE LA 16 MARTIE 1893 
  

Respuns la interpelarea d-lui senator Al, Villner, care în- treba pentru ce d. Ministru al iastrucţiunei publice și cultelor tinde a desființa, pe cale budgetară, şcoalele de fete din Galaţi, Focsani şi Bacău, 

D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, 
Take lonescu: D-lor senatori, d. Villner a început 
prin a denunța proiectul de budget ca având ten- 
dința de a desfiinţa trei şcoale secundare de fete; 
iar în partea a doua a interpelărei sale a arătat 
că nu era vorba de nici o desființare de şcoale, 
ci numai de o transformare de şcoale, anume de 
o transformare din externate secundare de fete în 
școale profesionale de fete, aşa că toate argumen- 
tele relative la desvoltarea intelectuală a femeei, 
la oprirea acestui Stat de a merge înainte, la 
dorinţa de a suprima lumina, sunt afară din causă 
ȘI chestiunea în sine se reduce la aceasta: cari sunt 
mai bune pentru ţară, școalele profesionale de fele 
sau exfernatele secundare de fele? Căci, încă o dată, nu se atinge, nu se suprimă nici un stabi- 
liment de învățământ secundar de fete prin proiec- tul de budget.
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Neapărat, d-lor, că şi în această chestiune dis- 

cuţiunea este mai mult platonică, căci budgetul 

nu este încă votat de Cameră şi este sigur că 

Camera, care are, în prerogativele ci speciale, votul 

budgetului, este stăpână să primească sai să nu 

primească proiectul de budget pe care "l-am 

propus eii; dar în fine, fiind-că d. Villner m'a in- 

terpelat, sunt dator să explic onor. Senat pentru 

ce am cerut transformarea a trei externate se- 

cundare de fete în trei şcoale profesionale şi pentru 

ce am redus această cerere la două. Am redus la dout 

fiind-că, de şi ştiam deja că există o şcoală pro- 

fesională de fete în Focşani, întreţinută de un 

comitet de doamne din oraș, nu avusesem încă 

convingere că această şcoală este serioasă, că are 

mijloace să se menţină şi de aici înainte. De 

îndată ce însă mi S'a dat dovadă şi am căpetat 

convingerea că această şcoală este serioasă, nu 

mai era nică un interes de a transforma externatul 

secundar de ete de acolo în școală profesională, 

căcă dacă este bine să ai o şcoală profesională în 

Focşani, este absurd să aibi dout îi: un târg aşa 

de mic. 
Deci lucrul se reduce la Bacău și Galaţi. 

D. Villner a căutat să se pună pe tărâmul le- 

gei şi să dovedească că această transformare 

constitue o ilegalitate. 
Da; aţi zis că legea din 1864 me forţează să 

înfiinţez școale secundare de fete în oraşele unde 

sunt licee; acesta este articolul prim; dar dacă 

aţi fi citit și articolele urmetoare ați fi văzut că 

legea de la 1864 n'a cunoscut externate secun- 

dare de fete, n'a cunoscut de cât ceea ce numim 

noi şcoale centrale, şcoale cari de câţi-va ani în- 

coace se numesc institute pedagogice, şcoale des- 

tinate a creea personalul didactic de fete, dar atâta 

și nimic mai mult. 
Ş
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De un externat secundar de fete menit a da cultura generală la fete, în afară de scopul acesta restrâns de a le face membre ale corpului didac- tic, legiuitorul de Ja 1564 n'a avut cunoștință, cum n'a avut canoştință nici de şcoalele pro- fesionale de fete, 
Primul act legislativ în care ne întâlnim cu şcolile profesionale este legea de la 1879 relativă la numirea membrilor corpului didactic în înv&- țămentul secundar; acolo, în art. 20, se vorbeşte de şcoli profesionale, fără a se face deosebire de fete sai de băeţi. Aşa dar, suntem afară din ori- ce chestiune legală; prin budget sai :nființat externatele secundare de fete, prin budget s'au înfiinţat şcolile profesionale, prin budget se pot desființa ; chestiunea este alta, este vorba de di- recțiunea ce ar fi bine să se dea învățământului, iar nu de litera legei. 
ME întreb, ce motive aţi dat d-voastre contra acestei transformări? Dacă aţi lua ad-literam dis- cursul d-lui Villner, atunci ar trebui să punem un el de semn al crucei peste întreaga noastră des- voltare industrială şi profesională, căci, afară de anecdota celor doui croitori din Bacăiă cari nau reușit, căci unul s'a făcut funcţionar şi altul a intrat la drumul de fer, cu descrierea făcută de d. Vilner despre școalele profesionale din Ploeşti ŞI alurea, cari sunț înfiinţate abia din 1686 şi n'aă început să dea roade suficiente, conclusiunea legitimă ar fi ca să încetăm cu această năzuinţă a noastră de a da populaţiunei noastre urbane o pormre profesională. Este cine-va aici care sub- scrie la această idee? 

„NU este o credință exprimată în mod general ȘI continuii că, dacă este ceva putred în organi- Sațiunea noastră socială, este prea marea dorință de a umplea unele carieri, aşa numite liberale,
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cară nu ştii de ce s'aii numit ast-fel, fiind-că 
numai libere nu sunt, şi a părăsi străinilor ade- 
veratele carieri libere în cari se poate căpăta, 
cu independenţa materială, şi adeverata indepen- 
denţă ceţăţenească? Cum? toate aceste plân- 
geri se reduc numai la articole de jurnale şi 
la conferinţe publice, în cari se expune teoria 
şcoalelor profesionale şi se zice că trebue să a- 
vem industrie, iar de câte ori este vorba de a 
pune în aplicare această idee, imediat ne ferim, 
fiind-că la Bacăă ne place un externat secundar, 
pentru-că la Bacău, oraşul care ne interesează 
mai mult, nu vrem să aplicăm ceea ce ţara în- 
treagă se zice că doreşte? Nu se poate să vrei 
şi industrie şi indrumarea populaţiei noastre către 
meseriile productive, şi în acelaşi timp să nu 
te atingi nici de instituţiunile de lux. 

Să vă& daii acum, d-lor, o mică dovadă că d. 
Villner n'a avut toate elementele suficiente ca 
să judece chestiunea. 

D. Villner ne spunea că la concursul de pro- 
fesoare, ce s'a ţinut în Bucureşti, s'aii presintat 
numai 7 absolvente ale externatelor secundare. 
Ei bine, nu e exact: s'aă presintat la Bucureşti 
106; vedeţi dar că e oare-care diferenţă între 7 
şi 106, şi nau reuşit de cât 13. La Iaşi, de altă 
parte, s'a presintat 7o şi n'aii reuşit de cât tot 
13. Nu ştii de ce tot numărul acesta a eşit pentru 
Bucureşti ca şi pentru laşi. Ai rămas deci pe 
din afară 150 şi mai bine de absolvente ale 
şcoalelor noastre secundare. 

D. Al. Villner: Cu absolvente ale asilului şi 
şcoalei centrale. 

D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, 
Take Ionescu: Nu, d-le Villner, căci cu toate că 
numărul lor se ridică la 5oo la amendou& con- 
cursurile, am aci o listă de numele şi studiile făcute.
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Cred însă că ar fi fastidios să vE citesc aci la 
Adele şi Elise; dar dacă mă forţaţi, m& voii exe- 
cuta. Ei bine, ce s'a făcut cu acele 1ș0 absolvente 
cari nau reuşit? V'aţi întrebat d-voastră aceasta? 
Adeverat e că până acum externatele secundare de 
fete aă fost în cea mai mare parte un fel de școli 
normale fără pedagogic, în cari au intrat fetele 
cu dorinţa de a se face profesoare și cele mai 
multe ati remas numai cu Speranţa, destinate să 
vină întruna pe la minister ca să audă acelaşi 
răspuns: «D-şoară, nu mai sunt locuri vacante», 

quilte, ca să reînceapă peste cât-va timp aceeași 
operaţie. 

Ei bine, una ca aceasta nu poate fi nici folo- 
sitor, nici sănttos pentru un Stat, după cum nu 
e sănâtos ca banul publicului să nu se întrebuin- 
țeze la alt-ceva mai bun, la crearea de şcoale cari 
să ne poată da ceea ce ne trebue, căci avem deja 
destule şcoale secundare cari ne dai profesoare. 
Atunci, d-lor, "mi-am zis: treptat, pe cât e cu pu- 
tinţă şi cu măsură, să transformăm aceste institute 
de înveţăment secundar în institute de înv&ţă- 
ment cu folos, adică şcoli profesionale. Şi acest 
gând nu e numai al mei, ci şi al unui prede- 
cesor, al cărui nume e inutil să vi'l mai spun, 
căci se află în mijlocul nostru. Acela spunea: 
«Numărul şcoalelor profesionale va trebui sporit 
în mod considerabil, pentru-că asemenea şcoli, 
destinate inai ales claselor sărace, nu pot fi în 
adevăr utile de cât cu condiţia de a fi foarte 
r&spândite». 

Dar d; Villner me mai întreabă: «Ce ai produs 
aceste şcoale?» Dar bine, ele sunt cu totul noui, 
în cât nu aii avut timpul material necesar pentru 
a ve arăta ceea ce pot produce. De altă parte 
pentru puţin comptați d-voastră lupta contra 
prejudiciilor?



- 

331 

Ai fost ani întregi în cari fetele nu voiaă să 
meargă la şcoalele profesionale, căci credeai că 
le cade igemoniconul, cum, ziceau dânsele: Ma- 
rița merge la şcoală de unde are să iasă prole- 
soară, şi eii să mt fac croitoreasă? 

Aă trebuit ani întregi, d-lor, până ca să cadă 
acest strâmb şi prost prejudițiu. 

Apoi, nu mergeaii la școalele acestea şi pentru 
motivul că nu le venea să meargă pe stradă cu 
pachetul în mână, şi a trebuit o persistentă luptă 
din partea directoarelor să le conviâgă că. prin 
aceasta nu perd nimic din demnitatea lor. 

Credeţi iarăşi că de odată se pot improvisa 
maestre? Neapărat că nu. Dar mai este şi preju- 

decata publicului, prejudecata familiei, care vrea 

să 'şi vadă fata profesoriță cu 400 lei pe lună, 

iar nu să o facă croitoreasă. Luaţi toate aceste 

prejudecăţi, şi atunci veţi recunoaşte că resultatul 

este încă mai mare şi mai frumos de cât cel la 
care puteam să ne aşteptăm. 

Dar se mai zice că şcoalele lasă mult de do- 

rit. Apoi lăsaţi-le şi d-voastre vreme să se îndrep- 

teze. Avem şcoala profesională din Bucureşti, 

şcoala uniunei femeilor române din laşi, cari 

merg destui de bine şi după ele se vor insvira 

toate cele-l'alte. 
D. Villner ne a mai făcut critica că nu avem 

destule profesiuni în şcoale. Am început cu lin- 

geria, croitoria, dantelăria, florăria ; însă d-sa zice 

CA nu avem corsetăria. Se înşeală, o avem la 

Bucureşti. Dar mai este şi o profesiune la care . 

nu ne am gândit, zice d-sa, este mănuşeria. Rog 

pe d. Villner să ne recomande o maestră de mă- 

nuşerie, și vom înființa şi această profesiune. 

Cea pentru corsete îndată ce s'a presintat a ob- 

ţinut un loc pentru corsetărie.
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D-sa a mai spus un lucru: «În şcoalele profe- 
sionale este mai mare proporțiunea de străine 
de cât în şcoalele secundare.» Proporţiunea de 
eleve străine este tot aşa de mare în şcoalele 
secundare ca și în şcoalele profesionale. 

D. Al. Vilmer: Atunci statistica d-voastre nu 
spune drept. 

D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, 
Take Ionescu: Ba spune foarte drept. 

lată, să vă citesc: 
Am avut în 1889 în externatele secundare 1.387 

ortodoxe, în 1891 1.701 ortodoxe; iar în școalele 
profesionale 257 în 1889, şi 387 în 1891; adică 
ortodoxele au crescut în trei ani cu 22 Ja sulă 
în externatele secundare, şi cu 52 la sulă în şcoa- 
lele profesionale. 

Trec la mosaice. 
La externate ele ai sporit de la 161 la 251, 

adică cu şo la sută; iar la şcoalele profesionale 
de la 60 la 82, adică numai cu 35 la sută. 

Româncele deci se duceau la început în ex- 
ternatele secundare, fiind-că voiaii să se facă pro- 
fesoriţe. Insă cu cât a trecut timpul, s'a produs 
un reviriment în opiniunea publică şi aă început 
româncele să se ducă la profesiuni ; aceasta este 
lecţiunea _statisticei. 

De aceea predecesorul mei, d. Poni, a creeat 
o a doua școală profesională în București, și ei 
am creeat O a treia, şi una în Severin. lar în 
Bacău şi Galaţi am transformat externatele în pro- 
fesionale şi am convingerea că, făcând ast-fel, am 
respuns la adevăratele interese ale Statului nostru, 
cari nu sunt de a face o pletoră de oameni cu 
pretenţiuni multe şi absolut imposibil de satisfă- 
cut în limitele acestui Stat, ci din contra de a pune în mâna fie-căruia un instrument de muncă
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cinstită cu care să se poată ridica până la cea 
mai înaltă treaptă în Stat. | 

lată, d-lor, de ce spirit am fost condus când 
am propus Camerei transformarea acestor două 
externate de fete din Bacău şi Galaţi în şcoale 
profesionale.



LEGEA ASUPRA ÎNVĂŢĂMENTULUI PRIMAR 

(ŞEDINŢA CAMEREI DE LA 3 MARTIE 1893) 

In discuţiunea generală a proiectului, adversarii dând dovezi 
că nu sunt pătrunşi nici de înţelesul nouei legi, nici de prin- 
cipiile cel alcătuesc, Ministrul instrucţiunei publice dă largi 
explicaţiuni asupra acestei teme. 

Camera, pe deplin luminată, închide discuţiunea generală,— 
fără nici o protestare din partea adversarilor. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstrucțiu- 
nei publice : D-lor deputaţi, înţelege onorabila 
Cameră că ași fi avut dorinţa să explic în lung 
şi în larg principiile pe cari este alcătuit acest 
proiect de lege. 

Dar lucrul este imposibil, în urma modului în 
care proiectul a fost discutat de către onor. Opo- 
sanți ; căci este cu putință, d-lor, ca cu impuni- 
tate să se vorbească 5 ceasuri de-a-rândui întrun 
Parlament, ca cu impunitate să se discute un 
proiect de lege cu o absolută necunoştință şi a 
proiectului și a principiilor pe cari este întemeiat; 
să se citeze până şi cuvintele glumeţe cari S'aii 
putut pronunţa la bătaia de la Waterloo şi pe 
cari noi, până la d. Dobrescu, le credeam cu totul 
altele... (ilaritate, aplause) ; să se falşifice şi cifrele 
şi raţionamentul ; să se încalice pe toţi caii cari
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nu mai pot merge; să se aducă învinuiri fără de 
rost, ca aceea, de exemplu, că am avea dorinţa 
să strivim, să împedicăm elementul românesc de 
a se cultiva; că am voi să facem din ţeranii noş- 
tri un strat care să suporte numai greutăți so- 
ciale ! Să ni se spună chiar o teorie, care sper 
încă că eă nam înţeles'o bine, căci altmintrelea 
ar îi condamnarea cea mai absolută.a modului 
cum înţeleg d-lor şcoala, şi anume că şcoala. nu 
are scopul de a lumina, de. a învăţa carte gene- 
raţiunile tinere, ci că ea este o unealtă, o maşină 
prin care se transformă organismul social în cu- 
tare sau cutare sens, etc. . 

Când discuţiunea a degenerat ast-fel, ve puteți 
lesne închipui că Camera Sa plictisit, şi daţi mi 

voie să cred că, cu drept cuvent, s'a plictisit, 
D. 1. Lecca: Sa plictisit înainte de a începe 

discuţiunea. . 

D. Take lonescu, ministrul culielor şi instrucțiu- 

mei publice: Când cine-va, d-lor, discută o lege 

şi vrea să “şi dea aerul unui om care a studiat 

cestiunea, cel d'ântâiii lucru este să facă un plon- 

geon întrun tratat de statistică şi să iasă cu cilre 

lipite pe cap, pe mâini, pe picioare, etc.,Lucrul, 

de sigur, face oare-care efect; dar ca aceste cifre 

să vorbească, mai trebue ceva. | 

Trebue întâi să nu fie falșe ; al douilea, dacă 

nu le ai găsit singur, să e fi controlat cel puţin ; 

şi al treilea, să fii în stare să le înţelegi; căci 

altmintrelea, din cât de fermecătoare pentru, ra- 

ţiunea omenească sunt ele în genere — şi nimic 

nu poate fi mai doveditor de cât cifrele, când 

merg paralel cu putinţa de a fi mistuite—remân 

fără nici o valoare, ba din contră, prin. presința 

lor dărîmă ori-ce argumentaţiune. 
D-lor, din. toate criticele adresate acestui. pro- 

iect de lege, nică una nare măcar aparenţa “de
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lucru serios, afară de critica care s'a făcut în 
contra organisaţiunei chiar a şcoalelor. ŞI tocmai 
aci, d-lor, o statistică falsă constitue întreaga basă a criticelor domniilor lor. 

Despre ce este vorba, d-lor? 
Care este scopul şcoalei primare? Ea este des- tinată înteiii—şi pentru nou&-zeci şi cinci la sută, cel puţin, ea nu are un alt scop —să dea cetă- țenilor o sumă de cunoştinţe elementare, cari să “i pună în stare pe deo parte să lupte mai bine în lupta pentru viaţă, iar pe de alta să 'şi poată mări mai târziă singuri cercul cunoştinţelor lor ; al douilea, să faciliteze putinţa pentru cei a- leşi de a merge mai departe, de a se îndruma pentru cultura înaltă, 
Acesta e scopul şcoalei primare. Dacă acesta e scopul, care să fie Organisarea de dat şcoalei primare ? Şcoala primară trebue neapărat să pre- sinte în totalul ci un mănunchiii de cunoştinţe cari să fie suficiente pentru imensa majoritate a cetăţenilor, și trebue să se predea aceste cuno- ştințe în aşa mod în cât să facă posibilă pentru cei mai distinși mergerea mai departe. Dar acum, d-lor, după ce sa limpezit scopul, dacă legiuito- rul e un om serios şi dacă nu are drept unică ambiţie în vieaţă de a umplea coloane multe la Monitor, el îşi zice un a] douilea lucru: Nu fac un proiect de lege ideal, fac un proiect de lege real pentru anume țară și anume epocă, în spe- cial pentru România în anul 1893. Şi atunci tre- bue să te întrebi: Ce este azi în România ? Cu ce e obicinuită România? Ce poate înghiţi Ro- mânia? Ce poate plăti România ? ŞI după ce ai Îixat aceste patru puncte, atunci, dacă eşti om, Vezend ceea ce s'a făcut aiurea, nu ca să copiezi, ci ca să judeci mai bine, cercetând ceea ce au ăcut predecesorii tii, nu ca să “i copiezi, dar
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pentru că înțelepciunea nu a eşit toată de o dată, 
ci se face și ea încetul cu încetul, atunci măsori 
şi judeci, și ieşi cu un proiect de lege care în 
mare parte este opera timpului şi a locului, şi 
numai in mici detalii, mai mult în procedură, e 
opera ta, a individului care a conceput'o. Şi dacă 
aşa ai lucrat, atunci numai trebue să ai ŞI cura- 
giul să ceri ţărei să transforme planul tăi în lege. 

Ast-fel, d-lor, m'am întrebat: Ce am avut noi 
până acum în ţară? Şi pentru mine ţara nu este 
patria acelui amalgam de oameni incapabili şi 
ri voitori cari s'a succedat la putere de când 
n'a ajuns d. Dobrescu, și cari sunt toţi vinovaţi 
că de la 1864 până acum nu ai pătruns spiritul 
legei din 1864 şi nu ai fost în stare să aplice 
principiile diatrînsa ; nu, pentru mine ţara este 
patria unei serii de oameni cu bună-voinţă, cu 
un fond de patriotism nediscutabil, cari s'au 
strecurat pe aceste bănci, unii mai competinți, 

alții mai puţin competinţi, unii mai puternici, 
fiind-că aveai la spate majorități mai tari, alții 
mai slabi şi mai fricoşi, dar cu toţii pătrunşi de 
nevoile practice, toţi urcând scara ministerului 
plini de ilusiuni şi acolo, amar deceptaţi, toţi 
hotăriţi după ce “și aii dat seama de nevoile acestei 
țEri, să ceară, în conştiinţa lor de oameni cin- 
stiţi şi patrioţi, remediurile ps cari le ai crezut 
indispensabile. 

Aceasta e ţara mea; aceasta nu e ţara d-tale. 
(A plause). 

Ei bine, d-lor, ce a fost în această ţară, guver- 
nată de 28 de miniştri de la 1866 până acum? 

lată ce am avut. Am avut o şcoală primară 
urbană împărţită în 4 ani, bună sai rea, mai 
mult rea de cât bună, dar care, în sferşit, a dat 
oaze-cari roade. În această şcoală avem astăzi 
59,000 şcolari, dintre cari numai 5000 isprăvesc 
DISCURSURI POLITICE 
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şcoala. Vedeţi, prin urmare, că chiar în şcoala 
primară urbană noi suntem ca un industriaș care 
ar fabrica cu 75 la sută decheuri, ca un fabricant 
de mobile care ar scoate numai 25 kilogr. mo- 
bile 'din 100 kilogr. lemne. De sigur în indu- 
strie o asemenea fabrică ar fi fabrică proastă 
şi Sar închide. Un brutar care la 100 kilogr. 
de făină scoate 25 kilogr. pâine, nu ar putea 
spune că afacerile “i merg bine. Dar fie! Așa 
e şcoala urbană. 

Această şcoală e veche în ţară, nu e de la 
1864, căci, d-lor, ne cam pripim noi când spu- 
nem că totul este așa de proaspir. 

De exemplu, cunoşti d-ta legea principelui 
Ghica din Moldova? ”[i ai dat vre-o dată oste- 
neala să o citeşti cu atenţiune? O so retipăresc 
şi s'o comunic Parlamentului, căci este o operă 
remarcabilă pentru timpul când a fost făcută. 
(Aplause). 

Această şcoală urbană produce ceva, dar puţin. 
Este ca o industrie, în care se pun multe materii 
prime, şi produsul este mic. 

Această şcoală mai are un cusur; prin pro- 
ducţiunea ei puţină face ca produsul să 'şi-o ia 
asupră și, căci dacă toţi cei 100,000 de copii 
din oraşe ar săverși învățământul primar, nu "Şi 
ar închipui fie-care absolvent de curs primar că, 
pentru că a trecut primul stadiă al înv&ţămân- 
tului, acel stadii absolut necesar ori cărei fiinţe 
cuventătoare, trebue să ajungă miniştri ori episcopi. 

Dar când sunt numai 5000 ! 'Şi o ia asupră-le 
şi ast-fel se întinde acel răi al societăței moderne, 
care se chiamă lipsa de măsură între ceea ce poţi 
şi ceea ce vrei să fii. (Aplause). 

Aceasta a fost şcoala noastră din Oraş. Această 
şcoală trebue îmbunătățită, dar nu r&sturnată. 

La ţară avem o şcolă, care merge mult mai
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r&ii de cât aceasta, şi de ce? Pentru că acolo, 
d-lor, şcoala a suferit de multe neajunsuri. Mai 
înteiii nu a avut local, şi este evident că, dacă 
nu ai casă, nu poţi să aibi şcoală. Al douilea, 
nu ai vrut copiii să vină la şcoală. Ştiii sistema 
d-voastre ; ne ziceţi :: cimbracă'i pe toți, culcă'i 
pe toți, dă-le mâncare la toți, dă-le cărţi la toţi». 
Dar atunci cine să plătească? Dacă Statul le va 
da la toți casă, masă, “haine, cărţi şi creioane, 
Statul de la cine să ia ca să plătească aceste 
cheltueli ? Sunteţi întrun cerc cam viţios..., dar 
în sferșit!... 

Această şcoală, d-lor, a mai avut un cusur. 
Şcoala noastră de sat nu a avut de cât un sin- 
gur dascăl. D. Dobrescu, care are fericirea să fie 
profesor de cursul secundar, unde face cursul ca 
aici, ex cathedra, s'a întrebat d-lui serios cari 
sunt greutăţile unui om singur cu 80 de copii, 
din cari unul este la az buche, altul mai înain- 
tat la conjugări, un al treilea ştie ceva mai mult, 
face fracţii, un al patrulea şi un al cincilea, etc., etc. 

Este evident că, chiar dacă avem local, înve- 
țător bun, — şi voiă spune imediat cât de puţini 
avem,—încă în şcoala rurală cu un înveţător greu- 
tatea ar fi enormă, căci îi trebue profesorului 
O adevărată artă pedagogică ca să meargă înainte 
cu copiii de atâtea diferite grade de învăţătură. 

Mai este un lucru, — şi pe care d. Vidraşcu 
“l-a pus bine în lumină, căcă, o recunosc, trebue 
să fim drepți şi să ştim să facem o imensă deo- 
sebire între discursul serios al d-lui Vidraşcu 
şi cele-lalte, — mai este, d-lor, un lucru. Noi 
avem școală rurală într'o ţară pur agricolă, în 
care copilul represintă un capital de producţiune 
pentru tatăl său şi, prin urmare, copilul nu poate 
Îi distras tot anul de la această muncă fără a 
turbura starea economică a ţărei.
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Atunci s'a recunoscut că nu poate să fie anul 
şcolar la țară tot aşa de lung ca la oraş, şi s'a 
scurtat. 

Dar dacă scurtez anul trebue să înmulţesc 
numerul anilor : cartea pe care o învaţă în timp de 4 
ani fiind anul de rot/, luni, este evident că nu o 
poate învăța în acelaşi timp de 4 ani, avend anul 
numai de 8 luni; şi atunci s'a lungit timpul de 
înveţătură la şcoalele rurale la 6 ani. Aşa că, din 
pas în pas, am ajuns la această problemă inso- 
lubilă, de a avea un singur profesor cu copiii 
împărțiți în 6 clase; şi prin urmare, să ai copii de 
6 grade de învăţătură, cărora trebue să le predai 
în acelaşi timp şi în aceeaşi odae. Ve întreb, d-lor, 
dacă aceasta este ușor de făcut de un singur om 
şi dacă acel om, când ar face-o bine, nu ar 
merita mai mult de cât postul de învețător 
de sat? De aceea, d-lor, la sate am lucrat cu un 
dechet de aproape 95 la sută, de aceea n'aii eşit 
din 160.000 de cât 1.900, ceea-ce face cam o 
jumătate de copil pentru fie-care învăţător. Vă 
rog, d-le Dobrescu, să nu credeți cu această cifră 
statistică, pe care v'o dai, că s'au tăiat copiii in 
jumetate. (Mare ilaritate). 

ŞI acum, d-lor, faţă cu această problemă, când 
vine un om serios să organiseze școala rurală, 
îşi zice: în această ţară agricolă, unde copilul nu 
poate veni tot anul la şcoală, pot să nu ţin so- 
coteală de acest fapt? Şi răspunde: nu pot. Prin 
urmare, trebue să am anii şcoalei rurale mai 
mulți. Pot să am atâţi învețători câte clase sunt? 
D-lor, cu proiectul meii de lege ne trebue veri-o 
8.000 de învățătoii, și dacă am pune câte un în- 
veţător la fie-care clasă a şcoalei rurale, ne ar 
trebui câte-va mii mai mult, ceea ce ar duce la 
o cheltuială de mai multe milioane de cât apare
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la prima vedere. Punend aceste întrebări, ori-ce 
om cu minte are să răspundă: nu se poate. 

Atunci cum să organisăm şcoala rurală? D-lor, 
oamenii serioşi,—şi ei nu me pietind că sunt 
cel mai serios, dar zic, au fost mai multe per- 
soane serioase pe aceste bănci, de cât pe acele 
de unde a pornit critica, — oameni serioşi, fie 
liberali, fie conservatori, 'şi au zis: să facem ceva. 
Voiţi să v& dai o soluţiune a unui democrat in- 
contestabil, a unui ministru care a avut darul să 
fie el cel d'întâii răsturnat de către dascăli, cari 
i-au făcut până și un șarivati noaptea, aşa că 
I. Brătianu, care ţinea mai mult la echilibrul par- 
lamentar de cât la reforme, “l-a lăsat să cadă? 

D-lor, Conta nu veţi tăgădui că era un demo- 
crat, că era un om foarte înveţat, că era un a- 
deverat liberal. Ei bine, să vedem acum care era 
sistemul lui în privinţa organisărei școalei rurale. 
El a zis: Infiinţez în fie-care aglomeraţiune de 
populaţiune suficientă câte o şcoală cu un învă- 
ţător, cu atâţi băeţi cât poate învtţa un Om, iar 
în satele unde populaţiunea este mai mare de 3.000 
suflete, înființăm o şcoală primară cu mai mulţi 
învăţători şi cu programul întreg de la şcoalele 
urbane. 

Vin acum la proiectui de lege al nostru? 
Ce propun ei? Merg mai departe de cât Conta, 

nu pentru că vreaii să 'mi fac un merit mai mare, 
dar Conta legifera la 1881 când veniturile Sta- 
tului erai cu 50 milioane mai “puţin; eu legiferez 
acum când pot să 'mi permit o mai mare îndrăsneală. 
Ce am zis eu? Mai înteiit constat că sunt oare- 
cari aglomeraţiuni în cari nu pot să înfiinţez — 
cel puţin mulți ani încă — nici măcar o şcoală 
cu un învățător, pentru că cheltuiala ar fi prea 
mare și atunci, "luând exemplui aceea ce se pe- 
trece în alte ţări, unde populaţiunea este dispersată
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pe un teritoriă întins ca şi la noi, — și am aci 
admirabila statistică a d-lui Poni, din care se vede 
că la noi sunt multe cătune, mai cu seamă în 
părțile muntoase, în cari nu sunt decât 2, 3,7 
10, etc. copii şi unde neapărat nu se poate înființa 
O şcoală... Fiind-că că mă întrerupeţi și voiţi cifra, 
vE voii spune că de aceste localităţi sunt în ţară 
maximum 363, aceasta prin poporţia făcută după cifrele din nout judeţe, cari sat calculat exact şi ne ai dat 121 de asemenea localități... 

Dacă dar, ziceam, în aceste câtune nu se poate 
înfința câte o școală, atunci trebue să rămâe 
fără nici o învăţătură acei copii? Şi atunci, fără să fiă nici profet nici născocitor, am cercetat unde există în Europa o situaţiune analoagă şi am gă- sit că este Norvegia şi Suedia, unde s'au înfiinţat învețători ambulanți. Atunci "mi-am zis că ar tre- 
bui ca şi la noi să introducem un sistem care ar putea să facă ca acelor copii să i se predea cel puţin noţiunile de citire, scriere şi calcule, car sunt absolut indispensabile ori-cărui om. Aceasta ve supără? Dacă n'aţi primi, ar fisă condamnaţi O numeroasă populaţiune la o ignoranță absolută, pentru că şcoală specială în fie-care de asemenea cătune nu se poate înființa. | De aci inainte m'am întrebat : care este numărul maximal de copii pentru un singur om? Şi, luând exemplul celor-Palte țări, am găsit că este 
80, în alte părţi 70, în altele 90 şi în proiectul d-lui Sturdza erau 100; şi atunci am zis: Ori unde se află o aglomeraţiune de populaţiune care nu are mai mult de 80 de copii, am o şcoală 
rurală cum cra şi până acum cu un singur pro- fesor. Dar pot et să forţez pe acest profesor să predea'copiilor un program întreg din oraș? Nu, şi dacă "l-aşi obliga, atunci resultatul ar fi nul ca până acum. Am dat dar acestei şcoale un program redus. 

+
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Apoi, am un centru de populaţiune cu mai mult 
de 80 copii? Atunci în acea şcoală voiti avea doui, 
trei, patru învăţători, aci am școala primară supe- 
rioară, şi pot aplica programul întreg de la oraş. 

Dar această organisaţiuned-voastrenuvăconvine. 
D-lor, înţeleg să nu v& convină această orga- 

nisare ; înţeleg să o discutăm. Ceea ce însă m'a 
indignat este alt-ceva. Când am văzut că se 
stringe la laşi un congres de profesori, congres 
în. care un profesor ma tratat că am capul de 
monstru şi picioarele de bestie—și eu nu "l-am 
pedepsit —că se pune ca raportor un profesor 
de liceu, doctor în pedagogie şi filosofie, dacă 
nu mă înşel, că cu toţii muncesc o lună ca să 
facă un memoriii, şi ese ceea ce a eşit; ci, d-lor, 
atunci de sigur am fost în dreptul mei, nu să 
mă turbur, căci criticile nu mă turbură, dar să 
mă indignez. - 

Intr'adevăr, d-lor, criticile sunt permise, ideile 
sunt libere, dar alcătuirea de cifre falşe nu. 

D-lor "şi-au zis: «să facem socoteala, după 
ideea lui Ionescu, câte şcoli superioare vor fi şi 
câte inferioare» ; şi când veţi analisa socotelile, 
atunci veţi vedea sai reaua credință, saii abso- 
luta incompetință a acestor d-ni din congres. 

Ei nu calculează după numtrul elevilor în 
verstă de şcoală, ci după numărul celor ce azi 
sub legea vechie merg la școală, şi ast-fel pun pe 
socoteala proiectului mei de lege caraghioslâcul: 
Că în toată ţara nu voiesc să întemeiez de cât 
90 de şcoale superioare, iar restul toate inferioare. 

Ei, ia să facem, d-lor, şi noi socoteală. Înţeleg, 
este ostenitor să iei statistica d-lui Poni şi să 
socoteşti comună cu comună; aceasta se poate 
face de reacţionarii cari sunt obişnuiţi să piardă 
zile şi nopți întregi, iar nu de profesori înain- 
taţi în idei (aplause) ; înţeleg, dar totuşi era o
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mică socoteală aşa de uşoară ca să dovedească acestor d-ni ce mult se înșeală, ŞI care se putea face fără nici o osteneală ! Intr'adevăr, sunt în țară 3000 de comune, câte 80 de elevi fie-care, va să zică total 240,000 de COpii ; Statistica însă ne spune că în toată ţara sunt 540,000 de copii ; dacă în toată ţara nu vor fi de cât școli cu 80 de copii şi inferioare, cum zic d-lor, atunci în- treb: unde este restul de 300,000 de copii? aă plecat cu omnibusele ce le cer profesorii din laşi? (Aplause). 
& mărturisesc, când am văzut acel memorii m'am speriat eu însu'mi, m'am întrebat dacă nu cum-va ei "mi-am perdut rostul, şi m'am ho-. tărit să refac socoteala. ŞI am luat judeţ cu judeţ, plasă cu plasă, comună cu comună, ca să fac lucrul evident, cu toate că nu era de nevoie. Pentru nouă judeţe socoteala este făcută cu stricteţă, şi din aceasta resultă că vom avea pe su- prafaţa acestor judeţe 121 de şcoli de cătun, 330 de şcoli cu un învăţător, în cari se va înv&ţa de sigur mai mult de cât se învaţă astăzi, şi 823 de şcoli cu câte 2, 3 saă 4 învăţători, adică şcoli unde Programa este complect. Şi aplicând aceeaşi proporţiune pentru întreaga țară, ajungem a avea 333 şcoli cătunale, 990 şcoli cu câte un înveţător şi 2.470 şcoli cu câte 2 3 Sai 4 învețători, cu alte cuvinte aproape a din comunele acestei țeri se vor bucura de înveţămentul integral ca la Orașe, ceea ce prin faimoasele d-voastre legi n'aţi fost în stare să le dați nici o dată. (Aplause). 

„„ Aceasta este opera reacţionarilor de la guvern 2: ŞI cum? Fiind-că Camera este hotărîtă să dea cu mâna largă pentru instrucţiune, ni se impută tendința că am voi să stingem lumina poporului român, lumină care n'a avut nevoie să o aprindă
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d. Dobrescu pentru ca să strălucească? (Aplause). 
Pentru aplicarea acestui proiect de lege va trebui, 
dacă am lua leafa de go lei de azi—şi ştiţi bine 
că va crește mult!I—vor trebui cel puţin 12 mi- 
lioane lei numai pentru plata personalului învă-. 
țătoresc, şi tot noi suntem vrăjmaşii poporului? 

12 milioane franci numai pentru personalul 
învăţător este suma minimală pe care o cer eii 
prin acest proiect de lege şi pe cari, în încre- 
derea d-voastre, "mi le aţi dat în secţiuni! Trebue 
să ştie ţara că aceasta este opera guvernului con- 
servator, calificat de d-voastre ca neconstituţional, 
ca guvern care nu tinde de cât să lovească în 
instituţiunile şi în libertăţile naţiunei. (Aplause). 
Aceasta este opera pe care nu aţi pututo face 

d-voastre şi pe care aşa de amar regretaţi că o 

facem noi! 
Dar nu era destul, d-lor, să pun în proiectul 

de lege acei peste 8.ş00o de învăţători; trebuia 

să nu uit că înveţătorul presupune un local de 

şcoală, şi mai presupune şi școlari. Proiectul de 

Jege trebuia să se gândească la aceste trei lucruri: 
învăţători, local, şcolari. 

De aceea, d-lor, mai înteiă am reformat mo- 

dul de recrutare al corpului didactic. 
Dar aceasta nu era de ajuns, trebuia restabilită 

şi disciplina. 
Acei dintre d-voastre cari se îndouiesc că cri- 

ticile făcute personalului didactic nu sunt meritate, 

să vină la minister să le daii corespondenţa. Noi, 

miniştrii, mai nu pedepsim, şi de aceea registrul 

de pedepse nu var spune lucru mare, dar să 

vedeţi corespondenţa, să vedeţi hârtiile ce ne vin 

chiar de la unii învăţători, şi atunci veţi înțelege 

cum miniştrii sunt aproape neputincioşi faţă cu 

această deplorabilă situaţiune. Şi ei, dacă este 

să'mi fac vre-un reproş, nu este că am fost prea
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aspru, dar că am esitat de multe ori prea mult ca să usez de prerogativele ce'mi dă legea şi să'mi îndeplinesc sânta datorie de a stabili ordinea, a- colo unde este desordine. (Aplause). - 
Aşa dar să transformăm învețătorii, dar cum ? Să modificăm şcoalele normale, iată primul punct; să înălţăm acolo studiile şi să înmulţim numerul elevilor. Azi avem ș şcoale normale cu ceea pe "care am înfiinţato Ia Craiova, cinci școale cari, neavend localuri proprii, sunt Organisate ast-fel că abia ne dau pe an între 15 şi 16 absolvenţi fie-care. Apoi vă întreb: când că am trebuință de un corp de învețători de 8.500 şi absolvenţii școalelor normale sunt atât de puţini că de abia ajung să umple golurile create în fie-care an prin moarte şi retragere,—și aceste goluri la un per- sonal de 3.500 sunt cel puţin 150,—de unde voiţi să iai pe cei-lalţi? Atunci "mi-am zis: şcoalele normale vor fi organisate și înmulţite şi, lucrând cum se zice d iouie wapeur, de abia peste 15 ani Ne VOr putea da tot numărul de învăţători de cari avem trebuinţă. A recunoaşte aceasta, înseamnă oare, cum ziceţi d-voastre, că nu am făcut nimic? Dar ce voiţi d-voastre? A! ştii : un proiect de lege, o declarare de principii generale: vor fi a- tâtea şcoale, atâţi învţători, şi bravo pe la în- trunirile publice. (Aplause, ilaritate). Acest sistem poate să ve suridă, nout însă nu ne convine. — Am zis: în 15 ani lucrând serios, vom putea, sper, să avem personalul didactic primar, şi tot în aceşti 15 ani maximum vom avea şi localurile şcolare. Dacă azi "mi-aţi da un miliard şi dacă d. ministru de finanţe ar găsi pe cine=va care să ne împrumute acest miliard, încă aşi zice că nu Putem să construim de o dată în toate comunele rurale localurile de şcoală; nu avem nici atâţi architecţi, nici atâţi antreprenori. Prin urmare,
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tot treptat vom ajunge a avea aceste localuri. O- 
peră serioasă .este să ai mai întâiii personalul 
didactic şi apoi localuri ? Lăsaţi dar să începem; 
lăsaţi-ne să lucrăm şi nu vE temeţi, căci tot pen- 
tru gloria d-voastre lucrăm. Căci la urmă veţi 
veni d-voastre şi, cu arta ce aveţi de a vă îm- 
podobi cu penele altora, veţi profita de momentul 
în care opera se va complecta, şi veţi anunța 
Camerelor de atunci triumful d-voastre, pentru 
că a ajuns ţara să aibă şi şcoli şi învăţători, şi 
noi, reacţionari ticăloşi, o să rămânem tot aceia 
contra cărora lumina d-voastre a ridicat neamul 
românesc. 

Dar, d-lor, e destul să ai învâţătorul şi şcoli? 
E destul chiar ca, prin mijloacele obligativi- 

tăței, să ai şcolari? Nu. Mai trebue un lucru: 
trebue să ştii ce se petrece în şcoli. Ei cred că 
timpul vorbelor deşerte şi glumelor temerarii a 
trecut; fac un apel călduros la cunoştinţa tutulor 
d-lor deputaţi din majoritate şi minoritate, să'mi 
spună dacă de câţi-va ani încoace nu se ridică 
în ţară bănuiala întemeiată că o parte, o parte 
mică, puţin importă, a personalului nostru în- 
văţătoresc de sate se nutreşte de idei ostile orga- 
nisărei Statului. 

Dacă d-voastre îmi veţi spune — dar nu în 
cuvinte de oposant fără răspundere, ci în cuvinte 
de cetăţean cu răspundere, — că acest Stat, care 
S'a zidit pe idei nehotărite şi care nu va putea 
să trăiască în mijlocul puternicilor lui vecini în 
ziua când ar deveni un focar de resvrătire in 
Europa, dacă'mi veţi afirma în conştiinţă că acest 
Stat nu este de loc ameninţat, atunci pot să re- 

"trag în parte măsurile de disciplină pe cari le-am 

cerut. Şi dacă suntem oameni serioşi, ia să ne 
întrebăm: Care e sistemul, care e mijlocul de a 
împedica aseste tendințe? Ei nu sunt de părerea
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acelora cari cer ca imediat să le tai capul la toți, 
şi cred că s'a isprăvit lucrul. Teoria decapităţei 
nu împedică nimic. Mam gândit dar la un sistem 
mult mai complet, şi am zis că, — şi Într'aceasta 
proiectul mei e original, — pe de-o parte deschid 
elementului învețătoresc cel distins posibilitatea 
să înainteze la oraş în măsură restrânsă, în număr 
mic, dar, în sferşit, nu închid absolut putinţa 
pentru omul care se distinge de a merge mai 
departe; iar pe de altă parte vreau să se ştie 
că în mâna Statului există o armă puternică, şi 
stiți că cu cât va fi arma mai puternică cu atât 

S 
se va întrebuința mai rar. Codul penal nu are de scop numai să pedepsească pe cine”l calcă, 
CI servă mai mult ca să împedice călcarea de către alţii. Pedeapsa are mai mult de scop să serve de exemplu, și legislaţiunea sănătoasă e aceea care face ca aplicarea pedepselor să fie cât se poate de rară. 

Dar atunci, d-lor, pe acest teren mers-am ei prea departe ? 
Cari sunt armele pe cari le are azi Statul? Inveţătorii sunt la absoluta mea discreţie. Aceasta e legea de azi. Pot să destitui mâine cei 3.000 imveţători din România dacă voesc, dacă mă lasă Camera. 
Pe institutori pot săi mut când vreau la fie- care două zile, alte pedepse nu pot să le dai, fiind la judecata juriilor de pairi; vam spus că nici Odată nu voit face apel la ea, ai experimen- 'tat'o alţi miniştri şi S'au păcălit. Ei bine, proiectul -de lege ridică pe învățători şi tae ceva de la insti- tutori, ca să se facă echilibru. Am astă-zi dreptul de transferare intact, 'mi'] păstrez, dar cu două îndulciri: inteiă, când îl transfer în interesul ser- viciului, îi plătesc cheltuelile de transport; şi al
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douilea, consider o a doua transferare, întrun 
timp mai scurt de doui ani, ca o pedeapsă. 

D-lor, un profesor poate comite multe feluri 
de greşeli cari trebuesc pedepsite, dar sunt dou& 
feluri de greşeli cari, dacă ar fi ca să le spun 
pe faţă, nu le pot pedepsi de cât cu destituirea, 
şi cari, în opt casuri din zece, fără o aşa de: 
severă măsură, poţi să fii sigur de vindecare. 

D-lor, ştiţi că avem câte-va sute de profe- 
soare şi că într'o societate aşa de nouă ca a 
noastră sunt multe ispire. Ei nam să m€ plâng 
în genere de moralul corpului didactic femenin, 
dar adese-ori ministrul poate să afle lucruri pe 
cari, dacă este om serios şi cuminte, preferă să 
le ştie numai el. Ce voiţi să facă atunci? Să. 
strivească cariere de multe ori la începutul tine- 
reţei, la 20 de ani poate, să eliminezi din corpul 
didactic pentru motive scandaloase, pe cari de 
multe ori le știi şi nu poţi să le dovedeşti, sai 
să întrebuinţezi schimbarea aerului, mutarea din 
cercul în care trăeşte, cu speranţa, de 8 din 10 
ori realisată, că transferarea va (îi de ajuns ca 
să se schimbe totul? 

D-lor, un alt cas. lată un tîner normalist, a. 
făcut 4 ani în şcoala normală; "l-ai luat din satul 
lui, 'l-ai adus într'un centru de cultură necunoscut 
lui, "l-ai înv&ţat să citească, “i-ai dat în mână o 
armă care, dacă nu ştii să o întrebuinţezi, aproape 
te sinucizi cu ea; este tînăr, plin de ilusii, crede 
că toată lumea este a lui; după eşirea din şcoală 
se duce întrun sat unde şcoala este o mizerie, 
societatea nulă, unde băieţii nu vin la şcoală, 
unde părinţii nu se supun şi unde vede lucru- 
rile cu totul alt-fel de cum crezuse el, și atunci se în- 
treabă în mintea lui plăpândă şi cu atât mai im- 
presionabilă cu cât cultura este mai recentă, el 
se întreabă: dacă nu cum-va această lume nu este
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artificială? Şi fiind-că "l-ai înv&ţat să citească, des- 
chide o carte şi cade peste o carte rea. Restul 
îl înţelegeţi! 

Ei bine, ce voiţi să facă ministrul cu acest 
tiner? Să'l dea afară? Nu este de o mie de ori 
mai bine să “| iei din acest centru, să'i rupi le- 
găturile pripite, să'l muţi în altă parte unde poate 
deveni, în loc de un element r&ă pentru socie- 
tate, un element bun pentru cultură? (Aplause). 
Voiţi ca Statul să renunţe la un mijloc pe care 
"l-a avut și de care nu S'a usat cu exces; căci 
dacă ai fost ceva, miniştrii cultelor nu au fost 
muma pădurei, ci din contra toţi cari S'aii suc- 
cedat aci ai fost prea indulgenţi. Atunci vă în- 
treb : pot renunţa la acest drept? 

Pot renunţa la restul disciplinei? Voiţi d-voastre 
ca pedepsirea corpului didactic să fie în vent? 
Cum? Strat, Creţescu, Conta, Maiorescu, Tell, 
Sturdza, toţi oamenii aceştia veniţi la ministerul 
instrucțiuni publice din patru venturi, mulți din 
€i profesori şi, prin urmare, cu dragostea castei, 
toţi aceştia, liberali, conservatori, radicali, toţi spun 
că, cu sistemul legei de la 1864, nu mai merge. 
ŞI voiţi d-voastre ca ei, pentru o vană, efemeră 
şi fără nici un preţ popularitate, să nu recunosc 
că este nevoe de modificare, și că trebue schimbat 
acest sistein cu care s'a dovedit că nu mai merge ? 
(Aplause). 

Ah! d-lor, ştiu că, din toate. boalele cari co- 
prind pe un om politic, cea mai periculoasă e 
grija realegerei. Daţi'mi voe însă să nu fii în- 
Săduitor față cu o asemenea boală, de care când 
eşti atins, în loc de a te alege deputat ca să le- 
giferezi, te alegi deputat ca să devii candidat! 
(laritate). 
„La aceasta nu mă veţi face să renunţ, şi mai 

bine ași prefera să retrag legea, mai bine aşi



  

351 

prefera să m& retrag ei, de câr.să se ştirbească 
acest principii salutar. (Aplause). Am propus 
şi eii ceea-ce a propus d. Maiorescu la 1875, 
am zis că destituirile corpului didactic primar se 
vor face cu avisul conform al consiliului per- 
manent. Dar d-voastre ziceţi că consiliul perma- 
nent este în busunarul ministrului. Nu este așa; 
căci, d-le Dobrescu, dacă este adeverat că mi- 
nistrul poate schimba pe membrii consiliului 
permanent prin raport către Rege, nu este mai 
puţin adeverat că nu văd pe ministrul care ar 
putea uşor să schimbe pe d. Hasdtă, Dissescu 
şi Negrutzi. Şi apoi aceşti bărbaţi o să se unească 
cu mine ca să persecutăm pe învățătorul Danie- 
lescu de la Polovraci şi pe Şerban de la Isaccea! 
Apoi d-voastră, d-le Dobrescu, care ştiţi mai bine, 
de cât mine ce se petrece la minister (ilaritate), 
cercetaţi să vedeţi sub toţi miniştrii, sub d. Sturdza 
chiar, sub d. Maiorescu şi alţii, câți învăţători 
ai fost daţi afară pentru persecuţiuni? 

D. C. :C. Dobrescu-Prabova: In timpul alegerilor. 
D. Take lonescu, ministru al cultelor şi îhstrucțiu- 

nei publice: Dacă am propune această măsură la 
profesorii din cursul secundar, cari aii oare-care 
forță în alegeri, aşi mai înţelege să ne bănuiţi; 
dar nu cum-va că guvernele ai avut nevoe de 
a face recurs la învățătorii de sate ca să împe- 
dice de a se alege cutare sai cutare adversar 
politic? Să nu mai susţineţi asemenea copilării 
pe cari nu le poate crede nici un om serios, nici . 
un om cu mintea întreagă. 

Mai era un lucru de fâcut. Am modificat dis- 
posiţiunile legei în privinţa înv&ţătorilor, am mo- 
dificat programul; trebuia acum să asigurăm pre- 
senţa şcolarilor în şcoală; cum trebuia să facem 
aceasta? D Vidrașcu spunea că am copiat prea 
mult legile streine şi nu am ţinut compt de si-
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tuațiunea noastră; d. Nicolaescu zicea că am fost 
prea originali, că de ce n'am copiat din alte legi 
ducerea copiilor la școală cu gendarmi şi închi- 
soarea. N'ar fi bine ca mai întâi să ve înţelegeți 
între d-voastre? Ei n'am făcut nici una, nică alta, 
am păstrat linia de mijloc. Nu puteam să intro- 
ducem în România închisoarea pentru părinţii 
cari nu trimit la şcoală copiii lor, căci nu se 
sare aşa lesne de la starea de lucruri în care ne 
găsim astă-zi până la starea occidentală care pre- 
vede închisoarea, căci atunci ar fi fost ca să tri- 
mitem sute de mii părinți la puşcărie şi, după 
un an de experienţă, am fi fost siliți să desfiin- 
țăm legea; de aceea m'am mulţumit cu amenda. 
Dar cine să o aplice? In proiectul meii primitiv 
o aplică sub-prefectul, administraţiunea, căci pri- 
marul, după o experienţă de 30 ani, a dovedit 
că nu este în stare să o facă. Ştiţi cui am cedat 
această modificare? Am cedat omului din par- 
tidul d-voastre, care ştie mai mult asupra instruc- 
ției de cât toți d-voastre la un loc, am cedat 
d-lui Spiru Haret, care a avut extrema bună-voinţă 
să asiste la conferințele de la minister în pri- 
vinţa învățămentului atâtea zile d'a-rendul. Nu 
afirm că d. Haret a primit în totul proiectul, dar 
in această privință ideea sa este aceea care a 
învins, 

Şi ştiţi că erai acolo toți oameni competinţi 
ca d-nii Dimitrescu-laşi, Haret, "Tocilescu, Lau: 

-rian, Mihăilescu, Gion, etc.., în fine tot ce avem 
mai distins ca posedând idei technice asupra a- 
cestor materii. 

Era, întradevăr, dificil cui să dăm pronun- 
țarea amendei; revisorului? Apoi în toată ţara avem numai 32 de revisori şi avem numai la 
sate o populaţiune de 540.000 de copii. Lucrul 
cra prea grei. Să fac ceea-ce a fost silit d. Poni
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de către consiliul general, ca amenda să fie apli- 
cată de judele de ocol? | 

Mai toată populaţia ţărei la judele de ocol!! 
Vedeţi cum un singur articol glumeţ poate 

strica o lege serioasă. Ce este drept, d. Poni nu 
este vinovat de această disposiţiune, ci consiliul 
general care “i-a introdus-o în proiectul sti. 

Şi mai este un lucru. Amenda trebue aplicată 
îndată şi nu trebue să se acumuleze; amenda să 
fie luată când e de so bani, de un leă şi ime- 
diat, ca să știe pentru ce a plătit amenda. A o 
lăsa să ajungă la 20, 30 de lei, s'ar asemena cu 
încasarea unei creanţe a Statului, iar nu cu o 
îmboldire şcolară. 

Să fie sub-prefectul ? 
De fapt tot profesorul ar fi, căci sub-prefectul 

ar decide după raportul profesorului care i co- 
munică ce copii ai absentat. 

De ce dar această încurcătură? De ce atâta 
sgârie-hârtie ? Ca profesorul să comunice sub- 
prefectului, acesta să aprobe şi perceptorul să . 
execute ? Cu alte cuvinte să maj încărcăm can- 
celaria sub-prefecturei cu dou registre, unul de 
intrare şi altul de eşire. 

Şi atunci d. Haret ne a convins că profesorul 
să aplice amenda, el care constată lipsa, el să 
trimită la perceptor ca să încaseze amenda. 

Este curios lucru să fii atacat de cine-va care 
nu şi dă seama bine de materie, căci atunci ajungi 
să fii acusat acolo tocmai unde ai mai mult merit. 
lată o mică inovaţie în proiect, o cestie practică 
pe care o revendic ca un merit al proiectului, și 
tocmai pe aceasta a criticat'o d. Dobrescu. 

Din fericire, d-lor, ei nu am fost profesor 
şi de aceea am putut alcătui un proiect de lege 
fără prejudecățile fireşti ori cărui corp şi, prin 

DISCURSURI POLITICE 
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urmare, şi corpului didactic, şi cu un spirit mai 
practic. 

Aşa, ei 'mi am zis: "Toate proiectele anteri- 
oare asupra instrucţiunei prevtd obligativitatea ; 
dar cum să se aplice obligativitatea pe cât timp 
școalele nu sunt suficiente pentru toți copiii ? Pe 
cine amendez ? 

Avunci am pus art. 15, care zice: Până când 
şcoalele nu vor fi suficiente ca să coprindă pe 
toţi copiii, obligativitatea se aplică în cutare ordine. 

Neaperat, din momentul ce localul nu este 
suficient ca să coprindă pe toţi copiii, trebuia 
să stabilim o gradaţiune ca să se știe pe cine 
pedepsim pentru nevenirea la şcoală. Şi d. Do- 
brescu mă acuză! | 

Apoi, d-lor, eu nu sunt scamator de rEspântie 
să vin să v& spun că de la prima zi a punerei 
în aplicare a legci, au să fie școale primare peste 
toată suprafaţa ţerei. Noi vorbim serios, ve spunem 
de la început: atitea locuri avem; vom primi 
atiţea copii cât încap şi "i vom primi în ordinea 
urmetoare : vom preferi mai înteiă pe băeţi și 
pe urmă pe fete. Aceasta nu va să zică de loc 
că nu voim instrucţiunea fetelor, dar este evident 
că preterința o dăm, şi trebue să o dăm, băeţilor. 

Dar unde va merge toată această masă de 
copii? Atunci S'a pus cestiunea localurilor şcolare. 

Ce s'a propus până acum în această privinţă ? 
Fost-a veri-un ministru care să propună ca lucrarea 
întreagă să se facă de Stat şi pe socoteala Sta- 
tului ? Absolut, dar absolut nici unul. Că a venit 
d. Dobrescu şi a iscălit şi d-sa o propunere din 
iniţiativă parlamentară formulată de nu ştiu cine, 
aceasta pentru mine nare nici o importanță; 
propunere din partea veri-unui ministru al in- 
strucţiunei nu s'a făcut în privinţa aceasta. 

In adevăr, ce propunea d. Sturdza ? D-lui pro-
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punea ca construirea localurilor şcolare prin co- 
munele rurale să se facă de către comunele 
“rurale, şi Statul să le dea numai parale cu îm- 
prumut. 

Eu "mi-am zis: Să mă inspir de la un fapt 
care deja există în ţară: Este judeţul Iaşi, care 
'şi-a construit localuri de şcoale primare prin in- 
termediul consiliului judeţian. Şi atuncă am pro- 
pus : Să lăsăm îndatorirea aceasta consiliilor jude- 
țiene, remânând sarcina finală de a suporta chel- 
tuiala localurilor şcolare tot asupra comunelor. 

Nu vă convine aceasta? Vreţi să facă Statul 
un împrumut mare, mare, să construiască el? 

Ei bine! să 'mi dea voie d. Dobrescu a nu 
me inspira de la d-sa. Predecesorii mei nici unul 
nu ai propus acest lucru. Afară de Francia, nici 
un alt Stat nu plăteşte nici pe învețător, necum 
localul şi materialul şcolar; acestea sunt chel- 
tueli cari cad d'a-dreptul în sarcina comunelor. 
In Francia chiar, cu toate că Statul plăteşte per- 
sonalul, dar are o subvenţiune de la comună. 
In Italia Statul nu dă nimic la înveţămentul primar. 

D. C. C. Dobrescu- Prahova: Constiţuţiunea 
noastră e alta, d-le ministru. 

D. Take lonescu, ministrul cultelor şi înstrucțiu- 
nei publice : Constituţiunea, d-le, spune numai 
ca instrucțiunea să fie gratuită şi obligatorie. Dar 
ştiţi ce propunea d. Sturdza prin proiectul s&ii re- 
lativ la întreţinerea şcoalelor rurale? D-sa spunea 
că construirea şcoalelor o face comuna, iar pe 
învăţător îl plăteşte Statul şi comuna într”o pro- 
porțiune ce se va determina în urmă. 

Eu cred că am făcut mult mai cu minte. In- 
dată ce o comună este prea săracă, este mică, 
nu are de cât 8o de copii şi, prin urmare, un 
singur Învățător, Statul plătește tot. 

Cu cât populaţiunea și resursele unei comune
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cresc, cu atât interesez pe comună la toate aceste 
sarcine. 

Prin urmare, primul învețător îl plăteşte Statul, 
al douilea Statul și comuna, al treilea Statul Şi 
comuna. Cu aceste cuvinte am stabilit partea con- 
tributivă a comunei, nu după o hotărire arbi- 
trară, ci după o scară proporţională cu resursele 
comunei. 

In resumat, d-lor, v& fac scusele mele dacă 
Dam putut în urma unor osteneli de 3 zile, pe 
cari le am îndurat în comun, a face O expunere 
complectă a proiectului de lege. 

Ceea-ce vă pot afirma este că fâră a revendica 
pentru legea aceasta nici meritul originalităţei, 
nici meritul unei transformări radicale a ț&rei noa- 
stre, ea represintă resultatele unei experienţe de 
30 ani, că această lege, dacă ne va fi dat să o 
punem în lucrare în spiritul în care a fost con- 
cepută, va [i de sigur, nu bagheta magică, căci 
nu există baghete magice cu cari să se transfor- 
me societatea română, dar va fi o pârghie pu- ternică prin care această ţară să poată merge înainte. Şi gloria de a fi pus această pârghie 
intrun teren în care se crease legenda că cine cearcă să intre trebue să cadă, gloria nu va fi a mi- nistrului care a propus reforma, ci a Parlamentului 
care, mai presus de toate învinuirile nedrepte şi neintemeiate, pune dragostea ce o are pentru propăşirea acestei ţări. (Aplause).
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DISCUŢIUNEA PE ARTICOLE A LEGEI ASUPRA INVEŢĂM. PRIMAR 
  

a) In şedinţa Camerei de la 6 Martie 1893, Ministrul ex- 
plică pentru ce nu poate primi propunerea d-lui Dobrescu- 
Argeş relativă la sporirea amendelor, nici propunerea d-lui Do- 
brescu-Prahova ca primarului să "i se dea în mână aplicarea 
obligativităţei, 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstrucțiu- 
nei publice: D-lor deputaţi, nu pot primi amen- 
damentul d-lui Dobrescu-Argeş relativ la sporirea 
amendelor, cari cred că sunt suficiente, și mai 
puţin nu pot primi amendamentul d-lui Dobrescu- 
Prahova; primarul este afară din causă; el a fost 
încercat prea multă vreme ca să mai poată fi 
restabilit ; și, d-lor, aşa de curioasă este cererea 
d-voastre ca primarului să “i se dea în mână 
aplicarea obligativităţei, în cât ştii bine că tot 
d-voastre, și cu d-voastre împreună, nu şo de 
învEțători, dar sute de învăţători, cu toţii aţi cerut 
să se ia din mâna primarilor până şi cestiunea 
lemnelor şi plata servitorilor de pe la şcoale. 
Apoi dacă primarul de sat n'are destulă dragoste 
de şcoală încât să se ocupe de o cestiune pur 
materială, ca predarea lemnelor la școală, cum 
voiţi să'i dau lui direcţiunea morală a şcoalei, 
pentru care nu poate să facă nimic bun de cât 
numai punându-se r&ă cu proprii lui alegători?
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Aceasta nu se poate. Aşa dar, alegerea era între 
înveţător şi sub-prefect, şi nici gând nu era de 
primar. Prin urmare, cuventul nu este serios. 

D. A. Vidrașcu: Cum nu este serios? 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor-şi insirucțiu- 

nei publice: Pentru mine nu este serios; şi ca 
dovadă că nu am considerat această idee ca se- 
fioasă, este că în proiectul meu de lege, ca şi 
în ale altor miniştri, nu se pune primarului o 
asemenea îndatorire. Tot ast-fel este şi în pro- 
jectul d-lui Poni. Cred că e mai bine să fie în- 
vățătorul care să aplice legea în această privinţă, 
căci chiar dacă aceasta nu se va prevedea în lege, 
țeranul totţ va şti că învățătorul este acela care 
declară absenţele motivate sai nemotivate, absenţe 
cari aduc după ele aplicarea amendelor. Iată de ce 
vă rog să respingeţi amendout aceste amenda- 
mente. 

% 

d) In aceeaşi şedinţă Ministrul dă desluşiri asupra comunicărei 
listei de amenzi la perceptor şi asupra transformărei amenzei, 
la cei insolvabili, în zile de muncă. 

„D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiu- 
nei publice: D-lor deputaţi, d. Fleva a criticat 
articolele 8 şi 9. D-sa a găsit mai înteii că tim- 
pul de o lună pentru comunicarea listei la per- 
ceptor este prea depărtat. Dar o lună este un 
maximum şi nimic nu împedică ca lista să se 
comunice perceptorului cât mai des. 

Dacă punem în lege un termen care în prac- 
tic să nu fie îndestulător, putem să ne expunem 
la lucrul următor: ca amenda să fie contestată 
când ea nu se va fi comunicat la timp părinţi- 
lor. Cum însă şi perceptorii ai multe ocupaţiuni, 
a trebuit ca în practică să încercăm în ce mod
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putem face mai bine aplicaţiunea acestei dispo- 
Sițiuni a legei. a 

Cred că, cu aceste explicaţiuni, d. Fleva este 
satisfăcut. 

In ce priveşte art. 9 eram în dilema urm&- 
toare : să transformăm pentru cei insolvabili a- 
menda sai în închisoare, sai în zile de muncă, 
şi am preferit ideea din urmă. Nu se puteai face 
salturi mortale ; nu. este obicinuită populațiunea 
noastră rurală aproape cu nici-o pedeapsă pentru 
netrimiterea copiilor la şcoală, şi dacă, de la în- 
ceput, se aplică legea cu o strictă rigoare, nu- 
mărul persoanelor de arestat va fi aşa de mare 
că imediat s'ar naşte o reacțiune în spiritul no- 
stru al tutulor şi am fi nevoiţi să desfiinţăm ceea 
ce am făcut. 

Este adevărat că pedeapsa închisorei există în 
alte părţi, dar acolo lumea este aşa de obicinuită 
a trimite pe copii la şcoală în cât închisoarea 
rămâne ca o simplă ameninţare. 

Unde mai puneţi şi cestiunea închisorilor pe 
cari nu le avem sau, dacă le avem, sunt foarte 
ticăloase, aşa în cât vom fi nevoiţi a închide pe 
cel abătut de la legea obligativităţei învețămen- 
tului la un loc cu pungașii. 

Ne r&mâne dar transformarea amendei în zile 
de muncă. Aceasta nu este o inovaţiune. In legea 
de la 1864... 

O voce: Acolo nu este obligatorie. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi înstructiu- 

mei publice: Voiu să zic că ideea zilelor de lucru 
nu este o inovaţiune a legei de astă-zi. Şi ve 
întreb : oare, în loc de a pune pe om la închi- 
soare, fără folos pentru societate și pentru sine, 
nu este mai bine să ”] puni la o lucrare de u- 
tilitate publică? "Mi se pare că este mult mai 
moral şi mai patriarchal.
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D. Crătunescu zicea câ în dreptul penal munca nu este considerată ca o pedeapsă. Din contra: acum tendinţa tutulor criminaliştilor este să nu mai fie închisoare fără muncă; fiind-că închisoare în oţiositate nu poate de cât să strice pe om în loc de a 7] îndrepta. 
i Cât despre amendamentul d-lui Păsăreanu, care corespunde cu al d-lui Dobrescu-Prahova ca idei, eu îl primesc, dar '%-am dat urmetoarea redac- țiune, în înțelegere cu comitetul delegaților : «Executarea pedepsei se face de perceptor. Sumele încasate se varsă În casa comunei, pentru â Se cumpera cărți copiilor săraci, Excedentul se va întrebuința în beneficiul şcoalei, conform celor. stipulate prin regulament». 

* 

€) În şedinţa Camerei de la 8 Martie 1893, oposiţia liberală, prin organul d-lui C, C, Dobrescu- Prahova, ceru — cu ocasia * Votărei art, 16 — ca invețămentul primar să fie identic la__ sate cu cel de la oraşe. Ministrul respinge această propunere şi dovedeşte cu date statistice netemeinicia ei. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei publice : D-lor deputaţi, m'am întins destul în dis- cuţiunea generală asupra acestui punct, pentru ca să mai revin asupra lui. Am spus că dacă'mi este cu neputinţă ca în fie-care colţ din ţară să fac câte o şcoală completă, causa este că nu sunt copii, şi unde nu sunt copii în de-ajuns nu pot doui învățători, şi fâră doui înveţători nu se poate face programul complet, şi dovadă este că din 3.000 şi atâtea de şcoale nu aţi avut de Cât 1900 de absolvenţi. Am adus aci cifrele exacte din nou& judeţe, şi am făcut analogia pentru rest, avem nevoie de acestea, căci d. Dobrescu se înșeală când îşi închipueşte că noi, când le- gilerăm, suntem superficiali în studiul lor.
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D-lor, sa mai făcut o lucrare de către d. Pa- 
lade, fost secretar general al ministerului instruc- 
țiunei sub d. lost ministru Poni, pentru care d. 
Dobrescu are multă dragoste acum, când nu mai 
este și sunt convins că "l-ar fi tratat ca şi pe mine 
dacă ar fi încă ministru. 

D. C. C. Dobrescu-Prahova: D. Poni n'a venit 
cu nici o lucrare înaintea Parlamentului; prin 

“urmare, nu este bine să bănuiţi acţiunea mea. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei 

publice: Aceasta este convingerea mea. 
D-lor, d. Palade a făcut lucrarea, pentru ţara 

întreagă ce este drept, cu datele proiectului de 
lege al d-lui Poni, dar veţi vedea că lucrul nu 
se schimbă în mult, fiind-că şi d. Poni admite 
şcoale cu unul şi mai mulţi învățători, fără a 
admite un program deosebit. 

Care este resultatul lucrărei d-lui Palade? Re- 
sultatul este că în România ar trebui să avem 
la ţară 2.051 de şcoale cu un învățător, şi 4.493 
cu doui înveţători. 

Va să zică, am avea o proporţiune de 70 la 
sută şcoale primare superioare cu program com- 
pler. După lista d-lui Palade ne va trebui în 
țară 9.305 înveţători, iar după calculele mele ne 
va trebui 8.000 până la 8.500; bănuesc că se 
înșeală d. Palade cu veri-o 800 în plus. Nu este 
mai puţin adevărat că şi după proporţiunea făcută 
de mine, în urma calculului pe 9 judeţe ca şi 
după calculele d-lui Palade pe ţara întreagă, a- 

deverul este că şcoale cu doui învățători în țara 

întreagă vor îi de la 65 până la 75 la sută; prin 
urmare */, a populațiunei rurale se va bucura 
de învețămentul complet. | 

D-lor, este o altă critică care trebuia să o fa- 

ceţi şi n'ați ştiut să o faceţi, cel puţin aceia cari 

aţi criticat de la început proiectul de lege; tre-
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buia să cereţi cifrele şcoalelor primare cu pro- Sram complet în momentul când se va pune în aplicare această lege... 
D. C. C. Dobrescu Prahova: Am cerut acum. Şi de ce n'aţi spus aceasta de la început? D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei publice : D-voastră sunteţi aşa de mari Statistici, în cât puteţi socoti singur. 
D-le Dobrescu, pentru mine cestiunea de a avea şcoale cu un program complet depinde de „cestiunea unui învățător sai duoi. Câte şcoale Sunt astăzi cu duoi invețători ? 66, şi opt şcoale cu trei inveţători, şi în 274 de localităţi avem școale separate de băeţi şi de fete, cari, din mo- mentul ce se aplică legea, devin şcoale mixte cu duoi învețători şi cu program complet. Aşa dar, când se va pune în aplicare legea, vom avea 348 de şcoale cu Programe complete. Ce vor putea aceste 348 de şcoale să dea ca absolvenți aplicând obligativitatea în aceste loca- lităţi 2 Dacă nu ne ar da de cât ro absolvenţi de şcoală, încă am avea 3,480 de absolvenţi, pe când lăudatele şcoale de astăzi, cari stai sub protecţiunea legei din 1864, nu aă reuşit să ne dea de cât 1,900 de absolvenţi în întreaga ţară. Dar mai mult: înainte de a se zidi localurile de şcoale, cari cred că se vor face înainte de 1 5 ani, am făcut o cercetare în țară ca să văd în câte localităţi avem școale cu câte dou săli, ca să mai adăogăm câte un înveţător, şi am găsit că aproximativ avem 471 de localităţi în cari, la rigoare, se poate avea o a doua sală, aşa că, cu 3468 existente, fac încă de la început peste | 800 de şcoale complete, cari, dacă ne ar da numai 10 absolvenţi, am avea 8000, pe când Până azi n'am avut de cât 1900 şi nu V'aţi mai
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plâns că ţăranul este strîns de gât şi că clasa 
dirigentă nu se ocupă de denșii. 

lată cum se legiferează când ai un plan hotărit 
şi voieşti a ajunge la un resultat serios, iar nu 
pe hârtie. 

lată situaţiunea noastră de la început, care 

este mult mai bună de cât aceea ce aveţi d-voa- 

stre azi; dar d-voastre aţi tolerat ani d'alungul 

situaţiunea de până acum, şi reforma ei în tot- 

da-una aţi făcuto imposibilă, pentru că nu v'aţi 

preocupat de cât de mica şi egoista cestiune a 

disciplinei, şi pentru” densa âți împedicat pe toţi 

miniştrii şi pe toate Parlamentele de a face o 

lege asupra instrucţiunei. (Aplause). 

Notă. In urma acestui discurs, discuţiunea legei s'a între- 

rupt — pentru a se lua in desbatere bugetele — până în şe- 

dinţa de la 22 Martie, când s'ati votat şi cele-lalte articole 

cu mici discuţiuni fără importanță, admiţendu-se proiectul în 

total cu 70 voturi din 75 votanți.



LEGEA ASUPRA ÎNVEȚĂMENTULUI PRIMAR ÎN SENAT 
— Discuţiunea generală — 

  

(ŞEDINŢA DE. LA 4 MAJ 1893) 

In discuţiunea generală a proiectului de lege d. senator P. Poni, fost Ministru al instrucţiunei „Publice și cultelor, făcend obiecţiuni în privinţa disciplinei corpului didactic, asupra modului de organizare a școalei, şi relativ la partea financiară, Ministrul r&spunde pe larg tuturor acestor critice. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei Publice : D-lor senatori, în contra obiceiului paria- mentar stabilit la noi, obicei care ei recunosc că nu este un obiceii bun ŞI nici luat din ţtrile adevărat parlamentare, Obiceiul ca ministrul să vorbească cel din urmă, pe când în alte ţări el vorbesce cel d 'ânteii, sunt silit să vorbesc imediat după d. Poni. Fac aceasta, d-lor, pentru că d, Poni e de sigur un adversar. de temut. D. Poni e un profesor foarte distins ; d. Poni, prin cali- tatea sa de înv&ţat chimist, poate trece la toţi ca şi un bun calculator, așa că cu greu bănueşti cifrele sale de a nu fi exacte, bine înţeles până ce nu le iei niţel la socoteală. D. Poni a avut norocu: să ia parte preponderentă la r&sturnarea
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a trei miniştri de instrucțiune publică, a d-lui 
Conta, a d-lui Sturdza... | 

O voce: A d-lui Sturdza? 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei 

pubhce : Da, şi a d-lui Sturdza, căci ce a fost 
protestul de la laşi de cât un protest în contra 
proiectului d-lui Sturdza ? Şi, în circumstanţele 
în cari spunea principele Sturdza adineaori, şi la 
r&sturnarea d-lui Maiorescu. 

Aşa că, d-lor, după vechiul proverb «pe unde 
ai trecut strămoşii vor trece şi copiii», vE puteți 
închipui că, atunci când d. Poni discută asupra 
unui proiect de lege de instrucţiune publică, lucrul, 
parlamentariceşte vorbind, are aerul de a îi serios. 

Mai este un lucru care "] face pe d. Poniun 
adversar teribil. D-sa, după cum spune, nu e om 
politic. . Prin urmare, cifrele trebue să fie adeve- 
rate, căci ce interes ar avea să nu aibă cifre 
adevărate, când nu este om politic? La d-sa cri- 
ticele trebue să fie irefutabile şi propunerile reali- 
sabile, căci pentru ce cine-va, care nu e om politic, 
care nu are nimic de câştigat din răsturnarea sai 
întortochiarea unei situaţiuni politice, ar aduce 
un argument neexact, ar propune o idee nead- 
misibilă, sau ar sufla într'o utopie irealisabilă ? 

Dar, d-lor, tocmai acest lucru face cusurul 
iremediabil al discursului d-lui Poni şi al situa- 
ţiunei sale parlamentare. Parlamentele sunt cor- 
puri compuse din oameni politici. Om politic 
însemnează un om care, avend un stoc de idei, 
caută să vadă cu ce partid din ţara lui ideile lui 
se potrivesc mai mult, intră în acea organisaţie 
de partid, lăsând ceea ce nu poate să ţină şi adop- 
tând unele pe cari nu le avusese. Toate acestea 

pentru ca folositorul să primeze originalitatea, 
aşa în cât să nu fie note discordante în o acţiune 
comună. Şi atunci, d-lor, când cine-va zice, d'a-
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capul, nu sunt om politic, — şi în realitate nu 
este, — discut cu densul ca cu un dicţionar enci- 
clopedic, ca cu o broşură bine scrisă, dacă e bine 
scrisă, ca cu un memorii ideal. ca cu un studiu 
al unui inspector pe care "l-ai trimes să visiteze 
şcoalele din o localitate oare-care, ca cu o utopie 
din cartea unui filosof care poate să producă și 
alt ceva de cât cursurile ordinare de la şcoală, 
dar nu pot să discut cu un om politic. 

Dar d. Poni a fost om politic şi tocmai scurta 
sa carieră de om politic a dovedit că mai bine 
se judecă astă-zi, când, căutând în forul stă in- 
terior, vede că nu e om politic. 

D-sa a început cariera sa politică propunendu'şi 
o serie de reforme cari cereau cel puţin trei ani 
ca să fie realisate întrun minister care, — în ochii 
Ori-cui, — nu putea să aibă mai mult de trei 
luni de viață; și când cine-va debută” în acest 
mod în politică, politiceşte vorbind nu poate să 
fie om politic, aşa că rămâne să discut cu d-sa 
ca cu un memorandum, recunoscând meritele şi 
talentul autorului, dar nu ca cu Oameni cari sunt în 
stare să aducă la îndeplinire în proiecte de legi refor- 
mele lor, şi să ia respunderea situaţiunei create 
prin acele reforme. 

Aşa pusă cestiunea, o să vă cer iertare dacă 
voii fi mai lung de cât de obiceii, dacă voii 
fi siuit să fac şi ei cifre, şi nu numai cifrele cari se fac între oameni politici şi în Parlamente, adică cele generale, dar şi cifre mititele cum sc: fac în dicționare ; dacă ei am avut a me necăji trei ore de somn aseară, căci, pe lângă cifrele. 
mele generale pe cări le am avut de mult în cap, a trebuit să m& scobor şi la cele mici cari în 
general nu se pun înainte de oamenii politici, 
dați'mi voie să vă răpesc şi d-voastre aci o jumt- tate de oră, o jumătate de oră de după prânz.
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D. Poni a avut gentileţa să recunoască unele 
părți bune în acest proiect, anume partea rela- 
tivă la obligativitate, adică la modul cum ai să 
aduci şi să ţii copiii în şcoală, cu mici reserve, 
bine înţeles. Aceasta îmi ajunge, căci cine poate, 
criticând, să zică că, din momentul ce unele 
detalii nu "i plac, legea e rea? Şi lucrul e firesc. 
Proiectul "l-am făcut eu şi nu 'i place d-lui Poni; 
dacă 1 făcea -d. Poni, nu "i plăcea d-lui Sturdza, 
şi dacă "1 fâcea d. Sturdza, nu 'mi plăcea mie, 
şi aşa mai înainte. Dar, în sfârşit, în trăsuri ge- 
nerale “i-a plăcut. 

D-sa admite de asemenea că partea relativă 
la inştrucţiunea și numirea corpului didactic este 
bună. 

Ce găseşte însă d-lui cusur în acest proiect 
de lege? 

Trei, dacă am priceput bine, trei sunt criti- 
cele de căpetenie aduse de d-sa. 

Una, d-lor, e o cestiune vechiă ca lumea şi 
în această ţară aşa de uzată în cât voii trece 
repede asupra ei, cestiunea disciplinei corpului 
didactic. O las la urmă, ca cea mai de toți cunoscută. 

A doua, d-lor, e cestiunea modului de orga- 

nisare a şcoalei. Cum puni şcoala în picioare; 
ce şcoală, ce învăţătură dai copiilor din această 

“țară? Şi al treilea e partea financiară a proiec- 

tului de lege: ce costă, cine plăteşte şi cum 
plăteşte 2 Şi tocmai aci e partea în care d. Poni, 
dacă ceea ce a spus ar fi exact, mar îi scos pe 
mine — eram să întrebuinţez o expresiune care 

s'a zis la Bolta-rece — cam mare guguman. 
D. Si. Sendrea: O ştiţi aceasta de la junimiști. 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor şi instrucțiunei 

pubiice : Dar cine nu ştie ce s'a zis la Bolta- 
rece? Lucrul e vechii.
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Să luăm acum, d-lor, aceste trei critice pe 
rend. Să luăm înteiă cum fac ei şcoala. 

Am făcut trei feluri de şcoli primare în acest 
proiect de lege şi, înainte de a veni la critică, 
întreb : criticaţi legea aşa cum va fi aplicaţiunea 
ei imediată, sai aşa cum va fi aplicaţiunea ei 
finală, când va ajunge să se aplice integral în 
toată ţara? Sa cam încurcat d. Poni asupra 
acestor dou& epoci. In unele cestiuni m'a criticat 
ca şi cum .legea s'ar aplica toată mâine, și în 
altele ca şi cum nu sar aplica nimic de cât 
peste 20 ani. 

Sunt critici juste dacă te puni la ziua de azi 
şi la cari nu pot să respund de cât: nu pot alt-fel ; sunt critici cari par întemeiate dacă trans- 
porţi azi efectele pe cari legea nu le va da de 
cât în 20 ani, dar cari nu trebuesc aduse astă-zi. 

Prin urmare, la fie-care critică trebue să ve daţi bine seamă de efectul legei în momentul pu- nerei ei în aplicare şi de efectul legei atunci când, 
prin trecerea timpului, prin crearea personalului 
şi prin clădirea localurilor, ea se va aplica pe „toată suprafaţa ţărei, aşa cum a eşit din concep- țiunea, fie cât de gugumănească, a autorului stă. 

Aşa fiind, să supunem la acest dublu criterii partea proiectului de lege relativă la şcoli. 
Am făcut trei feluri de şcoale: şcoala de cătun, destinată aglomeraţiunilor de Copii, aşa de ne- însemnate în cât nu este cu putință, în starea de astă-zi a României, să se înfiinţeze o şcoală permanentă. Ce o fi peste 20 an: nu ştiu; vă mărturisesc că n'am avut nici odată pretenţiunea să legiferez pentru un secol; las altora preten- țiile de felul acesta. 
Sunt, prin urmare, aglomeraţiuni în cari, întrun restimp pentru care noi avem dreptul să legi- ferăm, nu sunt destui copii ca să facă necesară
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înființarea unei școale permanente. Dar m& în- 
treba d. Poni: «De ce nu ai pus în lege, care 
este după d-ta numărul suficient?» Foarte simplu 
voii r&spunde la această întrebare: Pentru că 
aceasta este o cestiune de administraţie. 

Astă-zi, când n'am de cât 3.400 de învăţători 
in România, voii fi foarte fericit ca la 60 de 
copii să am o şcoală de cătun şi sper că va veni 
vremea când, şi pentru 20 de copii şi chiar şi 
pentru 15, să facem o școală permanentă. 

Prin urmare, aci am fost mai cu minte, lăsând 
ca circumstanţele şi mijloacele, cari se schimbă 
în fie-care an, să decidă, şi punând doar cuvin- 
tele: un număr suficient. 

Ce este această şcoală de cătun? D. Poni a 
spus în principiu că nu o. respinge; va ar&tar 
chiar că proiectul primitiv al guvernului s'a în- 
dreptat la Cameră de către comitetul delegaților. 

Aşa este; proiectul a fost modificat de Cameră 
şi nici n'aveam pretenţiunea ca el să rămână ne: 
modificat, că dacă aşi avea pretenţiunea că cei 
300 deputaţi și senatori nu pot să mai îndrepteze 
nimic în concepţiinile mele, ve mărturisesc că 
locul mei n'ar mai fi aci, ași fi în altă parte. 

Avem dar şcoale de cătune. Insă cam câte vor 
fi ele în țară când se va aplica legea? Pentru 29 de ju- 
deţe, pentru cari: am lucrările complete—şi vE 
puteţi închipui că această lucrare nu sa făcut 

„astă noapte pentru bunătatea causei—în 29 judeţe, 
Zic, vom avea 430 de aceste şcoale de cătune. 1) 
Considerând că, cu mai mult sai mai puţin de 
30 de copii, trebue să faci şcoala de cătun, dacă 
pun o medie de zo de copii pentru fie-care şcoală, 
ajung că am 12.000 copii; dar să zicem că vor 

_2) Lucrarea _rectificată pentru toată ţara dă 659 de şcoale de 
cătun. 

DISCURSURI POLITICE
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fi 20.000 de copii în aceste şcoale când legea 
va ajunge să se aplice în întregimea «i. 

Ei bine, este oare această inovaţiune bună saii 
nu? Eu cred că este cu mult superioară omni- 
buselor cari 'mi s'a propus întrun manifest școlar. 
Mai toate aceste cătune unde se vor înfiinţa şco- 
lile sunt mai mult la munte, şi omnibusele, um- 
blând pe dealurile şi munţii noştri, "mi s'a părut, 
ca concepţiune a representanţilor învățămentalui 
faţă de concepţia advocatului ministru, ceva foarte 
extraordinar! Las Senatul să judece între noi doui, 
între omnibusele unor dascâli şi concepţia mea, 

Trec la a doua școală: şcoala primară. Care 
este aceasta? Care este principiul general în a- 
ceste şcoale? Principiul general este a da fie-cărui 
copil din aceste şcoale, pe cât este cu putinţă, edu- 
cațiunea aceea carei trebue, nu pentru a fi 
pentru el o treaptă din care are să se asvârle 
în învățământul secundar, pentru că nici odată, 
în nici un Stat, nu s'a putut şi nu se poate, şi nici nu este bine, ca toți locuitorii să facă învt- 
ţămentul secundar; ci săi dai un complex de cunoştinţe suficiente pentru viaţa practică, cuna- 
Ștuinţe cari să facă dintr'ensul un om cu posibi- 
litatea de a'şi mări cadrul cunoştinţelor în viitor, 
ŞI CU Oare-care conştiinţă despre acea disciplină socială, fără de care omul nu este nici un cetă- 
țean sănătos, nici un cetățean folositor. Acesta 
este, după mine, scopul şcoalelor primare. Atât ŞI nimic mai mult. Ea nu este un mijloc, ci un „Scop. I se pune în mână şcolarului ceea "ce'i 
trebue, ca, în urmă, să păşească Singur şi nt- ajutat în această viaţă plină de încercări și de lupte, de mult mai multe dureri de cât plăceri. Acum, d-lor, dacă acesta este scopul, dar cu ce program? 

Ştii că tendinţa profesorilor este ca în pro-
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grame să fie cât mai multe materii, Lucru firesc: 
generalii ar vrea ca toată lumea să fie militari 
şi serviciul în armată, în loc de 2 ani, să ţină 
15; inginerii ar vrea ca toată lumea să ştie să 
mesoare; doctorii nu ar fi supăraţi dacă toată 
lumea, la ocasie, ar putea să facă o amputaţie ; 
profesorii, dacă ar putea să bage în capul copiilor 
toată ştiinţa enciclopedică din lume, ar fi fericiţi. 

Este un lucru foarte firesc ca fie-care repre- 
sentant al unei ocupaţiuni omeneşti, pe care o 
crede folositoare şi o iubeşte, să vrea să o răs- 
pândescă cât se poate mai mult; de cât, aceasta 
e tendinţa profesorilor, aceasta nu poate să fie 
şi tendinţa noastră. 

“Tendinţa Statului nu este să înveţi mult, ci 
„să înveţi bine. Şi atunci am zis: un înveţător 
singur, cu 80 de copii, poate el să'i înveţe pe 
denşii tot atâta carte cât îi învaţă 4 înveţători 
cari îi împart în 4 felii? 

V& puteţi d-voastre închipui că este posibil ca 
un om, care are 5 feluri de copii şi acelaşi 
numer de ore, să tacă acelaşi program de carte 
cu aceia cari aă o singură clasă, pe când dânsul 
trebue să se împartă în ş bucăţi pentru ș frac- 
țiunii de lecţiuni. 

Cred că a pune problema este a şi r&spunde. 
Lucrul acesta este recunoscut nu numai la 

noi. D. Poni ne citează, de exemplu, că în Francia 
sunt două treimi din şcoale cu un singur învă- 
ţător, sunt 47.000 de şcoli... numărul nu importă ; 
ceea ce me interesează pe mine este ce se cere 
şcolarului din Francia ca să iasă din școală. 

la să vedem ce se cere: «o dictare ortografică 
de cel mult 15 linii, dou& cestii de aritmetică a- 
plicată la sistemul metric, o mică composiţie». 
_ Inainte însă de a vă arăta Francia, trebuia să 
vE arăt O ţară unde instrucţiunea este mai r&s-
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pândită: Suedia, pe care o putem lua ca ideal în 
privinţa învățământului primar. 

lată ce se cere unui absolvent de şcoală pri- 
mară în Suedia: 

„Să dovedească că este capabil să citească, să 
scrie, să facă 4 regule asupra numerelor, să cu- 
noască religia până la gradul cerut pentru a urma 
cursurile de confirmare; în fine, să cunoască cân- tarea bisericească. « 

Aceasta este tot ce se cere unui absolvent al unei şcoale primare din Suedia. Dar că e] învaţă mai mult, se poate. După cum şcoalele sunt mai complete sau incomplete, el învaţă mai mult sai mai puţin. Minimum însă în aceste școale, cari sunt în jruntea culturei primare, — în Suedia numărul literaţilor este minim, — şcoalele unei țeri, care are un înveţăment primar cu mult mai superior de cât cel din Francia, se reduce la aceasta, i 
Prin urmare, d-lor, din momentul ce nu este cu putinţă, şi dovadă că nu este putinţă v'a dat'o evenimentele, ca un înveţător Singur să aibă ş feluri de. copii în clasă şi Să'i înveţe programul complet, nu putem să cerem înveţătorului faţă de care, de altmintrelea. când este vorba de dis- ciplină, ne purtăm destul de riguros, ceea ce nu poate să ne dea. 
Dar d-voastre ziceţi: se poate. Ei bine, s'a făcut practică, am avut 30 ani şcoli cu un singur în- vețător şi cu programe complete; care a fost resultatul ? 

| 1.900 absolvenţi pe an! Mai puţin de cât un absolvent și mai mult de “ja absolvent pentru fie-care învăţător, | “D. Poni zicea că nu este aceasta causa. Evi- dent că nu este singura causă ; causele sunt mul- "tiple. Fenomenele sociale ai aceasta de complicat:
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şi de greii de studiat, că nu răspund la o singură 
causă; sunt mai multe cause cari lucrează îm- 
preună şi de odată şi fie-care din aceste cause 
îşi aduce porţia sa de efect. 

De sigur, însă, una din cause e şi aceasta: 
imposibilitatea absolută pentru un singur învâţă- 
tor de a face un program complet cu elevii săi 
ce aparţin la ş clase diferite. | 

Resultatul e că, pe când învățătorii se munceai 
să bage în capul celor 20 sai 3o de copii cari 
le urmau cursul un program complet, imposibil 
de făcut “pentru dânşii, nici unul nu profita şi, 
în loc de un număr mare de oameni cu carte 
mai puţină, dar bună, aveai un număr mai mic 
de oameni cari nu învățau nici un fel de carte 
şi cari, când se duceaii la recrutare, se întâmpla 
adesea-ori că nu ştiau nici să se iscălească ; faptul 
este dovedit. Atunci noi ne-am zis: ori unde va 
(1 posibilă o învăţătură mai serioasă, să avem un 
program larg şi complet, tocmai ca la oraşe; 
unde nu, să avem mai puţin. Vreţi să ştiţi pro- 
porția? Dar care proporţie? Pe a zilei de astă-zi, 
Ssaii cea de peste 20 de ani, când legea are 
sâ poată da roadele întregi? Dacă este vorba de 
ziua de astă-zi, apoi vom avea îndată 400 
şcoale. complete, nu 800 şcoale, cum s'a spus 
că eti aşi fi declarat la Cameră; eă am zis nu- 
mai că localurile pot ajunge pentru 800. Dar nu 
avem învățători pentru acele localuri şi vă voii 
da în urmă statistica şcoalelor normale, ca să 
puteţi vedea dacă putem merge cu paşi așa gi- 
gantici. Dar în viitor? lai statistica pe 29 de Ju- 
dețe şi v&d că: în 29 de judeţe din ţară avem 
şcoale de curs inferior 844, pe când numărul to- 
tal al şcoalelor este de 3.846, din cari 2.334 cu 
doui şi 668 cu trei învâțători. ? | 

1; Numărul pentru toată ţara este de 1.109 școale cu un invă- 
ţător, 2.281 şcoale cu doul învăţători şi 1.007 cu trei învăţători.
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Va să zică, 844 de şcoale cu proporţia legei, 
care este, cum vE voii dovedi imediat, de 70 
copii la un învăţător, fac aproape 60.000, cel 
mult 75.000 numărul copiilor care vor urma şcoala 
inferioară în România atunci când legea se va 
aplica definitiv. 

Dar ce sînt 7ş.000 de copii în marea masă 
de 50.000 de copii în vârstă de şcoală din po- 
pulația noastră rurală? ! Şi aceasta chiar este o 
ilusiune, căci populaţiunea în România creşte 
merei, şi d. Sturdza a publicat în „Revista Nouă“ 
O Statistică prin care se arată că populaţiunea în 
România creşte repede; aşa că puteţi fi siguri că, 
atunci când se va sfârşi operaţiunea aceasta a 
aplicărei legei, din cele 8oo saă 1.000 cătune, cari 
au rămas astă-zi fără şcoală completă, nici pe 
jumătate nu vor r&mâne; aşa că aşa zisa de de- 
tractorii legei marea masă a copiilor din ţara ro- 
mânească, cari vor fi reduşi la şcoale cu curs in- 
ferior şi cu un singur învăţător, va fi redusă la 
O cantitate aproape negligiabilă. 

lată pentru ce toată critica şi toată asmuţeala 
care s'a făcut în contra acestei părți a legei, este 
una din acele critici în abstract care nu ia cu- noștință de date, care nu se ocupă de terenul pe 
care are să se aplice legea şi care, prin urmare, 
isbeşte nu drept, ci în gol, ca ori cine care nu 
şi-a dat seama de faptele asupra cărora vorbește. 
(Aplause). 
„Trec, d-lor, la partea financiară. Aci lucrul de- 

wne mai complicat. Vom face şcoale, şi pentru 
aceasta trebue să cheltuim cu zidirea localurilor 
O sumă însemnată, pe lângă cheltuiala cu perso- 
nalul. D. Poni n'a despărţit aceste 2 feluri de 
cheltueli, ci le a confundat, căci a luat cheltue- 
lile pentru clădiri şi material, pe cari le a exa- Serat intrun mod cu desăverşire neexact, ŞI, a-
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dăogând şi cheltuelile de personal, pe cari de 
asemenea le a exagerat, a căutat să dovedească 
că, dacă s'ar aplica legea întreagă mâine —şi d-lui 
ştie mai bine ca mine că legea nu se poate aplica 
mâine — cheltuiala aceasta provocată de şcoale, 
întru cât este pusă prin proiectul de lege în sar- 
cina comunelor, dacă nu întrece, cel puţin ega- 
lează veniturile comunale; cu alte cuvinte, o- 
pera aceasta este fantasmagoria unui. cap gol, 
căci de sigur trebue să aibi capul sec ca să ceri 
punerea în aplicare a unei legi prin care toate 
veniturile comunale să se ducă la şcoli şi comuna 
are să remână fără primar, fără notar, fără unt- 
de-lemn la biserică, fără geandarm, fâră şosea, 
făra chiar biletul galben cu care se trimete fai- 
mosul avis de plata cotribuţiunilor! 

Lucrurile însă nu sunt aşa. 
Să mă ierte d. Poni dacă, de rendul acesta, 

urmându'l pas cu pas, voii fi silit să intru şi eu 
în calcule. 

Să despărţim aceste dou cheltueli, şi voii spune 
pentru ce să le despărţim. Este uşor să zici: legea 
învețământului primar costă 20 milioane, le pun 
asupra comunelor; dar de unde să plătească co- 
munele? Căci atunci întorc şi eii argumentul și 
zic: legea învtțămentului primar costă 20 milioane, 
să plătească Statul; dar de unde să plătească 
Statul? Nu vedeţi că așa suntem în un proces 
de vorbe goale care nu duce la nimic. 

Să despărţim dar aceste elemente de cheltueli; 
să luăm deosebit pe acelea pe cari tofi, dar abso- 
lut toți cari s'aii ocupat cu această materie le au 
pus în sarcina comunelor; să vedem dacă aceste 
cheltueli se pot suporta de comune şi să trecem 
pe urmă la al douilea element de cheltueli, plata 
corpului didactic, unde, în adevăr, este deosebire 
între d. Poni de o parte și d. Sturdza şi cu mine
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de altă parte, şi să vedem acolo dacă mesurile, pe cari le am pus eă, sunt mai bune saii mai rele de cât ale d-lui Sturdza; să vedem dacă a- cele mesuri se pot suporta de comune şi să vedem dacă, în urmă, n'ar îi mai bine, mai gospodăresc să le asvârlim în total asupra Statului. Aceasta este cestiunea, căci de la soluțiunea acestei ces- tiuni va eşi soluţiunea altei cestiuni care domină întreaga materie: legea se poate aplica? 
Țara este foarte indiferentă dacă autorul proiec- tului de lege se va numi Poni, sau Sturdza, sau . Ionescu; ţara, mai cu minte de cât NOI, ştie că Noi nu inventăm nimic, ci din studiile făcute aiu- rea, din munca predecesorilor cari, din circum- stanțe politice, n'a reuşit sâ'şi aducă la îndepli- nire proiectele, am venit şi ei, culegător din cea- sul al rr-lea, să culeg roadele din seminţele puse de alții! Ar f o deşertăciune imensă, pe care ci unul nu o am, de a pretinde că am inventat un proiect de lege asupra învățământului primar. (Aplause). | 

Să luăm pe rend cele dou& cheltueli: 1) Con- strucțiunile. Propus'a cine-va veri-odată în Ro- mânia ca construcțiunile şcolare să se facă de . Stat? Nu; absolut nimeni. D. Poni, în proiectul scu de lege, zice: construcţiunile şcolare cad în sarcina comunei; absolut acelaşi principiă ca mine, D. Sturdza de asemenea. Să mergem mai departe ? Inutil cred ; suntem aci trei cari am propus proiecte de legi, cei-l'alți sunt absenţi; inutil să discu- tăm cu absenţii. Atunci ce am făcut eu? Mai înteii am văzut că această idee, de a pune lo- calurile şcolare în sarcina comunei, este o idee sânttoasă. Căci este posibil ca comuna să nu contribue nimic la învețăment? Cunoaşteţi veri-un Stat în care comuna să nu fi făcut localurile Şco- lare,. cel puţin în cea mai mare parte? Nu 'mi



  

  

317 

veți arăta nici unul. Este posibil ca ei, de la 
ministerul instrucțiunei publice, să întreţin 4:000 
și atâtea de localuri, să le repar, să le fac sobe, 
să le asigur? Nu vedeţi că ar fi o centralisare 
inadmisibilă şi că, din faptul că localurile şcolare 
trebuesc date autorităţei comunale, reiese abso- 
Juta necesitate ca tot pe ele să cadă şi costul con- 
strucțiunei? De sigur că aşa este. 

Dar să vedem, comunele pot să suporte? Căci 
dacă nu pot să suporte cheltuiala, toate raţio- 
namentele de principii cad. Pot, şi nimic nu'mi 
a dovedit că nu pot. 
„Mai întâiu, cât costă aceste construcţiuni de 
localuri? Să facem socoteala pe 29 judeţe, pentru 
cari am cifră cu cifră însemnată localitatea unde 
are să fie şcoala; în 29 de judeţe ne trebue 7.516 
învEţători, cari represintă 7.516 săli de clasă — 
şi cred că nu'este calcul mai bun de cât al să- 
lilor de clasă,—avem însă 8oo săli de clasă de- 
clarate de bune, aşa cum se văd trecute în sta- 
tistica făcută de d. Poni. Să zicem că această 
cilră ar fi exagerată, că ar fi numai 500 de săli 
în condițiuni a putea fi populate cu elevi, şi ast- 
fel ajungem la cifra de 7.000. 

Cât costă acum construcţia unei săli de clasă? 
D. Poni ne a spus că o şcoală, cu o singură 
sală pentru studii, necesitează cifra de 7,000 lei, 
una cu dout săli 10,000 lei şi o şcoală cu trei 

săli 14,000 lei. Dacă facem media, am vedea că 

ajungem la o cifră mai mică de 5,ooo lei. Ei 

bine, eii cred că d. Poni se înşeală ; trebue să 

spunem 6,000 lei. Această cifră, îmulţită cu 7,000, 

ne dă 42,000,000 lei. Care e acum anuitatea 

acestei sume? În această privinţă mai înteiii trebue 

să vă spun că n'a existat în mintea mea com- 

binaţia de a se face amortisarea pe 15 ani. Trebue 

să admitem însă 6 la sută maximum, aşa că la



378 —— 

42;000,000 anuitatea revine ]a dou& milioane şi jum&tate,!) 

O zecime numai din principalele contribuţiuni directe de astă-zi. Nu ve gândiţi însă că acele contribuţiuni directe ale ferei, în cei dout-zeci de ani de cari vorbim, se vor îndoui nea- perat? De sigur că da, căci nu e admisibil ca valoarea pProprietăţei să nu se îndouiască întrun 

Sar afecta la construcțiunile şcolare, şi nouă 
În această privinţă, însă, nu pot discuta cu d. Poni, căci nu îi ştii conţinutul "proiectului ce voia să propună, știi numai că nu punea plata în Sarcina comunelor ; cu d. Sturdza însă pot discuta, căci d-sa a făcut un proiect de lege în colabo- rare cu d. Haret. D. Sturdza s'a înşelat însă în socotelile ce a făcut, D-sa a zis că, cu 22 mili- Can, va putea face localurile necesare şcoalelor, ŞI d-voastre ați vezut deja că trebuesc pentru cele rurale, numai din 29 judeţe, cel puţin 42 mili- oane lei. D-sa mai adăoga : această sumă se va repărţi ast-lel: y 5»900,000 vor plăti comunele, iar 5,000,000 le va plăti Statul, și anuitatea la 1 5,000,000 se va acoperi din zecimile comunale. Atunci unde e deosebirea ? Să wo spun eă: De unde d. Sturdza punea pe fie-care comună În parte, ca Tirchileşti, Sârbuleni,; etc., să se împrumute la casa de depuneri pentru a'și con- Înuiaa 

1) Pentru toată țara sunt 8,500 de învățători; deer cheltuiala 
totală este 30,000,000, adică o anuitate de le 3,000,000.
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strui singure ele localul de şcoală, cu alte cu- 
vinte organisa prin aceasta o risipă generală 
— fiind-că înţelegeţi bine că asemenea comune 
nu sunt în stare să construiască ele înşi-le loca- 
lurile de şcoale, — ei am zis: între ideea d-lui 
Poni, care nu constă în alt-ceva de cât o cen- 
tralisare generală la Bucureşti, — idee ce, mărtu- 
risesc, că un moment fusese şi ideea mea şi pe 
care poate aşi fi căutat s'o realisez chiar, dacă 
colegii mei nu m'ar fi convins că me înşelam; 
— şi ideea d-lui Sturdza, instituind 3,000 de au- 
torităţi cari să construiască fie-care în parte lo- 
calul s&i şcolar, ei am ales ideia mijlocie, am 
compus 32 de centruri, cele 32 consilii județiene 
cari să construiască în comptul comunelor. 

Ajunşi aci, vă întreb: datu-vaţi d-voastre 
seama, acei cari criticaţi această idee, de cât 
cheltuesc azi consiliile judeţene pentru  con- 
strucţiuiii şcolare ? Era, cu toate acestea, foarte 
interesant să vă întrebaţi. Ei bine, suma cheltuită 
în acest scop de judeţe e de un milion dou&-sute 
mii lei pe an şi e o deosebire între ceea ce propun 
eii şi ceea ce e azi. De unde ei propun ca toate 
consiliile judeţiene să construiască localuri şcolare 
pe socoteala comunelor, și se înțelege că comu- 

nelor strace matii să le impună întreaga anuitate, 

din contra domneşte cea mai mare neegalitate 

şi nedreptate în sistemul de azi. 
Azi pe fie-care an numai bietul judeţul Iași 

cheltueşte 437 mii lei, adică mai mult deo 

treime din cheltuiala tutulor judeţelor din ţară. 

Şi dacă aţi duce investigaţiunea mai departe, 

aţi afla că județul Ilfov are go de şcoale con- 

struite de el; Romanați 18, Dolj 2,—imi pare 

răi pentru judeţul mei că cheltueşte numai atât, 

— "Teleorman una, cele-Palte judeţe de loc. Iată
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ce va să zică neegalitate şi nedreptate în _siste- mul de azi. 
Aţi fi aflat mai departe că comunele din Mehedinţi au construit 139 localuri, de şi n'aă de cât un venit total de 526,000 lei; Gorj 111 localuri şi nu are de cât un venit de 226,000 lei, pe când Putna nu a făcut de cât 22 loca- luri şi are un venit de 322,000 lei; Fălciă 11 localuri şi are un venit de 269,000 lei; Suceava 17 şcoale cu un venit de 365,000 lei și aşa mai înainte. Cu alte cuvinte, comunele din Gorj au făcut de 5—10 ori mai multe sacrificii de cât altele ! 

Cu alte cuvinte, astă-zi avem o proporţiune inversă. Sunt judeţe cari ai luat iniţiativa, sunt comune cari ai luat inițiativa ; acelea ai con- struit, şi vedeţi că aă putut construi peste tot pe unde ai voit; iar cele cari nu ai voit nu aii construit. 
Dacă un milion dou&-sute de mii lei pe cari le cheltuesc judeţele astă-zi s'ar scădea din anui- tate, nu ar române de cât un milion 500 mii lei pe scama comunelor rurale, ceea cs repre- sintă numai O zecime la contribuţiunile de astă-zi ; dar mai mult de cât atât; chiar această anuitate nu va veni să isbească asupra comunelor de odată. D. Poni ieri a luat exemplul unor comune unde sunt 8 învăţători, şi a spus : ai să faci patru şcoale cu 2 sale de clasă, şi imediat are să fie o anuitate de atât, - | 

Dar cine va construi, de exemplu, la Chirnogi, de odată patru școale cu câte dout săli, când în alte comune nu sunt de loc? Se va construi mai înteiă una, două, şi mai târzii are să se facă alte şcoale cu alte două săli Şi se va mai “Înscrie încă o anuitate, și aşa mai Înainte, așa că la nici o comună nu va cădea de odată anuitatea
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a 8 săli de clase. Şi de sigur că nu va fi nici 
o neînțelegere în privinţa aceasta. 

Acum, un ultim argument relativ la con- 
strucţiunea de localuri şcolare. 

Se zice: dar de ce le am pus noi în sarcina co- 
munelor, căci la urma urmelor nu iese tot din 
acelaşi busunar? Nu plătesc tot contribuabilii ? 

Voiti da răspunsul aci, şi el va servi şi la cestia 
plăţei personalului didactic, 

Din toate impositele, cele mai proporționale 
sunt impositele directe, prin urmare şi zecimile 
asupra impositelor directe. 

Este probabil, cunoscând starea socială econo- 
mică a ţerei, este probabil că, afară de un im- 
posit general asupra veniturilor, nu are' să se facă 
un alt imposit direct în această ţară; ci, atunci 
când se vor cere resurse noui, se vor cere de 
la impositele directe. Ei bine, ceea ce nu puteam 
face direct am fâcut'o indirect. Ceea ce n'am pu- 
tut face punend în budgetul Statului ca din im- 
positele directe să se facă localuri de şcoale, vom 
face pe calea zecimilor, cari nu sunt de cât im- 
posite asupra averei generale. Dorinţa noastră 
era ca la localurile din sate să contribue și 
proprietarul mare, însă nu puteam să o aducem la 
îndeplinire de cât punând aceste zecimi. Prin ur- 
mare, la această mare operă a clădirei localurilor 
şcolare ale neamului românesc vor contribui şi 
bogătaşii şi săracii (aplause), pe când, dacă puneţi 
această sarcină în budgetul Statului, are să se ia 
banii din veri-un monopol oare-care, şi partea 
contributivă a s&racului are să fie mult mai mare. 

„Acum, d-lor, dacă experienţa va dovedi că ne 
am înşelat; dacă experienţa va dovedi că judeţele 
nu Sunt în stare să facă aceste clădiri, am preve- 
zut în proiectul mei de lege şi pentru. aceasta o 
sancţiune şi am zis: în judeţele cari refuză a fiice
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aceste clădiri, le va face ministerul instrucţiunei publice în comptul lor şi va pedepsi judeţul fă- cendu'l să plătească anuitatea, în loc de 45 ani, în 15 ani, şi această idee am luato din proiectul d-lui Sturdza; judeţele însă nu vor putea pedepsi pe comună; eie nu vor putea să le facă să plătească în timp mai scurt. Acesta este înțelesul art. 87, din care d. Poni scosese un lucru extraordinar, anume ca împrumutul să se amortiseze în timp de 15 ani, pe când e vorba ca localurile să se clădească în timp de 15 ani. 
Vin acum, d-lor, la plata înv&ţătorilor. D. Poni m'a criticat aci și mai amar, Este adevărat că, în proiectul s&i și în memoriul profesorilor de la laşi, care este în mare parte opera d-sale... D.-G. Mârzescu: Nu este numai opera d-lui Poni. 
D. Take Ionescu, ministrul cultelor și instrucțiunei publice: Nu am voit să răpesc nimănui nici o bucăţică de glorie, d-le Mârzescu, cu atât mai mult că, după mine, Sloria este așa de neînsem- nată, şi nu sunt gelos de densa. D-lor, d. Poni, ca membru al guvernului, a cerut ca personalul didactic să] plătească Statul SINSur, ŞI În această privință d-sa are dreptul să me critice. Nu este însă tot aşa cu partidul li- beral, şi ceea ce ne doare pe noi este să ne punem în regulă cu partidul liberal, fiind-că atunci când va fi să ne dăm seama d'inaintea ţ&rei, vom a- vea aface cu partidul liberal, iar nu cu individua- lităţi, ori cât de însemnate ar Â ele. lată, d-lor, ce propunea d. D. Sturdza. Urma va alege dacă am făcut bine sau ră, că am urmat şi noi ceea ce propunea d. Sturdza în art. 33, care zice: «Cheltuelile pentru plata per- sonalului didactic pot fi în total saă în parte în Sarcina comunei».
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Acest principii este regulat în art. 34, care 
spune: 

«Suma, ce trebue să plătească pe an fie-care 
comună, se fixează de ministrul de instrucţie 
publică la fie-care 8 ani». 

Prin urmare, ministrul, în cabinetul lui, după 
cum bugetul este elastic sat nu, după cum 
agiul este sus sai jos, când el există, după cum 
urebue drum de fer sati nu, ministrul va fixa sar- 
cina comunelor, 

Dar ceva mai frumos este art. 3ș: 
«Dacă într'o comună nu este școală, comuna 

tot e datoare a plăti pe fie-care an suma cei 
revine de plată. pentru şcoală, după hotărîrea mi- 
nistrului de instrucţie publică». 

Acum, d-lor, daţi'mi voie să vă dovedesc că 
bine a făcut d. Sturdza, care, în contra părerei 
d-lui Poni, a pus pe comune să suporte o parte 
din cheltuelile şcoalei și că nu am făcut reii de 
a admite concepţiunea d-sale, care de alt-fel se 
practică în toate ţerile. D.lor, nu este ţară unde 
se va putea arăta că comunele nu plătesc ceva 
pentru şcoale. D. Poni aţi văzut cum a voit să 
elimineze oare cum cestiunea acesta, căci, când ne . 
a vorbit de Germania, ne a zis: Germania pe atunci 
nu era nimic, nu era Statul de astă-zi. 

Ne a vorbit de Elveţia; dar în Elveţia, 'din 3o 
de milioane ce se cheltuesc pentru şcoale, numai 
17 milioane, adică 60 la sută, a zis d-sa, se chel- 
tuesc de comune; de acord; dar noi, Statul 
român, cerem să nu cheltuim nimic? 

Dar atunci când se va aplica legea aceasta, totuşi 
Statul va cheltui mai mult de */, din cheltuiala 
totală. 

Ne zice că în Italia învețămentul este prost ; 
dar nu aceasta ne ocupă pe noi; cestiunea este
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dacă unde=va Statul plăteşte singur pentru ŞCOa- lele primare. 
Dar unde? In Spania? Plătesc comunele. In țările Scandinave, acolo unde sunt şcoale aşa de bune? Plătesc comunele. In Anglia se înşeală d. Poni, căci din 250 de milioane ce costă perso- nalul didactic, plăteşte Statul 1 50 milioane; restul din taxele locale. Este dar o proporţie de făcut ŞI, după toate calculele, comunele ai să plătească la noi mai puţin ca ori unde. Dacă voii do- vedi că este și posibilă această mâsură, atunci sigur că obiecţiunile car: s'au făcut nu mai pot Susţinute. 
D-lor, voiu merge mai departe. Se face vorbă mare, se zice că Statul trebue să facă cutare şi cutare. Foarte bine; dar atunci trebuia să ne facă d. Poni o statistică de cât cheltuesc cele-Palte State pentru învățăment. N'a făcut'o. Să o facem NOI, şi s'0 facem pe cheltuelile de azi: Austria cheltueşte pentru instrucție 2 1/, la sută din cheltuelile ei generale; Italia 2 */.; Danemarca cu culte cu tot 41/,; Francia d-luj Poni ş+j;; Anglia mai puţin de 6 *o şi România 9 %,. ŞI ştim că creşte regulat ŞI va mai creşte! Şi atunci, când vom completa învețămentul secundar, când vom stabili pe cel superior, care se leagă în adevăr de interese Superioare; atunci când vom aplica acest proiect de lege asupra în- vețămentului primar, atunci credeţi-mt că nici proporția de 14 sau 15 la sută nu va fi de ajuns ; ȘI atunci toți aceia, care azi fac tirade că noi nu plătim destul, să mă ierte să le spun, vor fi nevoiți să le 'pună la dosar. | 

Să vedem acum, d-lor, care este principiul acestui proiect de lege. D. Poni saii că n'a citit bine, sai că n'a înţeles cum dispune legea pentru plata înveţătorilor. Ce zice legea ? In comunele
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urbane pe toţi învățătorii de azi îi plăteşte Statul: 
iar pe aceia cari se vor mai adăoga Statul îi va 
plăti pe jumstate. Inţeleg că aci sarcina ar fi putut 
să fie mai mică din partea Statului şi mai mare 
pe seama comunelor ; în această critică aveţi drep- 
tate. Dar noi, când legiferăm, nu putem legifera 
pe abstract, ci pe ceva viii; noi trebuia să ţinem 
seamă de situațiunea câştigată a comunelor. pe care 
nu O putem lesne dărîma, situaţiune care a devenit: 
un obiceii; era lucru: greă să resturnăm de 
tot acest obiceiii, ridicat aproape la înălțime de: 
principiă. 

De aceea, de și voiam, nu am putut merge mai 
departe de cât să împărţim cheltuelile viitoare. 

Să venim acum la înv&țămentul rural. Ce zice 
legea ? In fie-care şcoală din fie-care comună primul 
învețător îl plăteşte Statul; cei-Palţi vor fi plătiţi 
jumătate de Stat, jumetate de comună. 

V& rog, mă iertaţi că sunt silit a intra în de- 
talii; proiectul zice înteiu: cel puţin în fie-care 
comună. va fi şcoală; prin faptul acesta chiar 
se dovedeşte că nu va fi numai o şcoală în fie- 
care comună, ci şi mai multe; al douilea, toate 
cătunele cari sunt în depărtare de trei kilometri 
vor ţine de şcoala cea mai apropiată; al treilea, 
cătunelor cari vor fi mai depărtate de trei kilo- 
metri li se va face şcoală; şi al patrulea, copiii 
pot urma la școli şi din alte cătune. Este dar evi- 
dent că vor fi şi mai multe şcoale și mai mulţi 
înveţători în unele comune. Ei bine, pe primul 
înveţător îl plătește Statul, pe al douilea şi pe 
al treilea Statul îl plăteşte jumătate și comuna. 
jumătate; ast-fel fiind, lucrul "mi se pare prea 
evident pentru a mai insista. 

Această disposiţiune, aplicată la 29 de județe, 
ne dă 7.516 înv&țători, dintre cari 6.990 în seama 
Statului și 1.326 în seama comunelor; cu alte 
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cuvinte, o cheltuială de 8.500.000 în seama Sta- 
tului şi una de 1.056.000 în seama comunelor, 
sai în total asupra comunelor o cheltuială de 
17 ”/o din cheltuiala totală, aproape aceeași pro- 
porţie ca şi pentru şcoalele urbane. 1) 

Acum să venim la cea ce s'a Susținut, că s'ar 
fi făcând nedreptate la unele judeţe. V& aduceţi 
aminte că ne a luat de model Dorohoiul ca cel 
mai neglijat, şi Vâlcea ca cel mai favorisat. 

Aci, d-lor, să'mi daţi voie a spune d-lui Poni 
că me mir de d-sa să fi făcut greşeala aceasta. 

D-sa zice că Vâlcea este judeţul cel mai favo- risat, că “i se dă un învățător plătit de Stat la 
112 elevi, pe când în Dorohoii se dă un învăţător 
la 300 de elevi.. 

Apoi, pentru numele lui Dumnezeă, să luăm cilrele şi să vedem dacă este aşa. 
Luând, d-lor, cifrele calculate pe 29 de judeţe, 

comună cu comună, cătun cu cătun, ajungem la resultatul că avem 62 de copii la un învățător, ŞI, dacă calculăm numai înveţătorii plătiţi de Stat, după cum face d. Poni, avem un învețător la 76 copii. . 
Acesta este adeverul, şi dacă acum aplicăm acest lucru Ja Dorohoiii vom găsi că proporţiunea este de 35 la sută plătiţi de comună, adică 63 din 25; și dacă trecem la Vâlcea, judeţul cel mai favorisat, găsim că proporția este de 30 la sută, adică 70 din 30ş. 

Oiţi însă să vedeţi şi Doljiul ? Neapărat că am multă simpatie pentru Dolj, şi 'mi pare bine că d. Poni a vorbit de Dolj, pentru că "mi dă ȘI mie ocasiunea să vorbesc de acest judeţ. Ei bine, în Dolj incontestabil Situaţiunea este mai rea, 

    

1) Aci este o eroare. N umerul învăţătorilor în sarcina comunelor este de 1.835; dect proporţia este de 25 o, iar nu 17 9.
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pentru că ştiţi că sunt comune mari; de cât, ştiţi că 

nici o combinaţie omenească nu se poate face în care 
să nu existe cine-va care să piardă. 

Să mergem mai departe. Să vedem dacă din 

aceşti 1.856.000 lei pe cari, încă o dată, comu- 

nele ai să “i plătească treptat în 20 de ani, 

să vedem, zic, dacă ele nu plătesc puţin din ei 
Chiar astă-zi. 

Astă-zi comunele din ţara românească, din 

aceste 29 de judeţe, plătesc deja pentru înveţă- 

tori 432,000 Iei, iar toate comunele rurale plătesc 
708.000 ei. 

Dar, d-lor, diferenţa între proiectul nostru de 

lege şi situațiunea de astă-zi este nedreptatea pa- 

tentă care există astă-zi ; pe când astă-zi judeţul 

Argeş nu plăteşte de cât un sfert la sută din 

veniturile sale, judeţul Ialomiţa plăteşte 20 la sută, 

Brăila 15 la sută, şi Vlaşca 5 la sută. Pentru ce 

aceasta? Pentru că astă-zi avem un sistem absurd; 

sunt judeţe cară ai o mulțime de școli întreţi- 

nute de comune, și alte judeţe cari, fie prin in- 

fluenţe, fie prin alte împrejurări, aii reuşit să nu 

aibă de loc, saii mai de loc, școale întreţinute de 

comune. 
lată dar o sumă care se ia din contribuțiunile 

comunelor, sumă de 700.050 lei, care este la 

disposiţiunea noastră pentru a acoperi în parte 

aceşti lei 1.856.000 cari îi cer ei; aşa că aplicarea 

imediătă a proiectului de lege, departe de a în- 

greuna comunele rurale, va avea efect de a le 

uşura. Cu vremea vom sări de Ja 700.000 lei de 

astă-zi la 2 milioane şi mai bine, este adevărat, 

dar să ne întrebam puţin: resursele comune- 

lor noastre sunt destinate în 20 de ani să r&- 

mână pe loc? Zecimile pe cari avem să le in- 

punem şi pe cari le am cerut ca un imposit 

democratic, sunt destinate să rămână pe loc? Apoi
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Acesta este adeverul, şi dacă acum aplicăm acest lucru Ja Dorohoii von găsi că proporțiunea este de 35 la sută plătiţi d comună, adică 63 din 251; şi dacă trecem la Vâlcea, judeţul cel mai favorisat, 
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Voiţi însă să vedeţi şi Doljiul ? Neapărat că am multă simpatie pentru Dolj, şi "mi pare bine că d. Poni a vorbit de Dolj, pentru că *mi dă 
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pentru că ştiţi că sunt comune mari; de cât, ştiţi că 

nici o combinaţie omenească nu se poate face în care 

să nu existe cine-va care să piardă. 
Să mergem mai departe. Să vedem dacă din 

aceşti 1.856.000 lei pe cari, încă o dată, comu- 

nele ai să “i plătească treptat în 20 de ani, 

să vedem, zic, dacă ele nu plătesc puţin din ei 

Chiar astă-zi. 
Astă-zi comunele din ţara românească, din 

aceste 29 de județe, plătesc deja pentru înveţă- 

tori 432.000 lei, iar toate comunele rurale plătesc 

708.000 lei. 
Dar, d-lor, diferenţa între proiectul nostru de 

lege şi situațiunea de astă-zi este nedreptatea pa- 

tentă care există astă-zi; pe când astă-zi județul 

Argeş nu plăteşte de cât un sfert la sută din 

veniturile sale, judeţul Ialomiţa plăteşte 20 la sută, 

Brăila 15 la sută, şi Vlaşca 5 la sută. Pentru ce 

aceasta? Pentru că astă-zi avem un sistem absurd; 

sunt judeţe cari aii o mulțime de şcoli întreţi- 

nute de comune, şi alte judeţe cari, fie prin in- 

fluenţe, fie prin alte împrejurări, ait reuşit să nu 

aibă de loc, sai mai de loc, şcoale întreţinute de 

comune. 
lată dar o sumă care se ia din contribuţiunile 

comunelor, sumă de 700.050 lei, care este la 

disposiţiunea noastră pentru a acoperi în parte 

aceşti lei 1.856.000 cari îi cer eii; aşa că aplicarea 

imediată a proiectului de lege, departe de a în- 

greuna comunele rurale, va avea efect de a le 

uşura. Cu vremea vom sări de la 700.000 lei de 

astă-zi la 2 milioane și mai bine, este adeverat, 

dar să ne întrebam puţin: resursele comune- 

lor noastre sunt destinate în 20 de ani să r- 

mână pe loc? Zecimile pe cari avem să le in- 

punem şi pe cari le am cerut ca un imposit 

democratic, sunt destinate să rămână pe loc? Apoi
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întreaga cheltuială de 4 milioane şi jumătate, ş 
milioane, —-cari îmi trebue pentru anuitatea clădi- 
rilor, plus învețătorii, și din această sumă un mi- 
lion este deja astă-zi acoperit de judeţe, aşa că 
remân numai 4 milioane, —se acoperă prin 2 
zecimi de astă-zi; or, 2 zecimi peste 20 ani ne 
ar da cel puţin 7 milioane. 

Ei bine, am nevoie de aceste 7 milioane pe 
viitor, căci convingerea mea intimă este că nu 
mulţi ani va putea să rămână învețătorul în Ro- 
mânia plătit numai cu go lei pe lună leafă. ŞI 
fiind-că am această adencă convingere, că va veni 
momentul să sporim leafa acestor învățători, de 
aceea nu am putut să pun numai în sarcina Sta- 
tului această cheltuială, ci am căutat o combina- 
iune prin ajutorul căreia să mt scap cel puţin 
cu un sfert din această cheltuială asupra comu- 
nelor; această sumă comuna 0 va trage tot din 
contribuţiunea marei proprietăți, tot din pungile 
bogaţilor. | 

Iată, d-lor, întregul nostru sistem financiar. Să 
mergem mai departe. D. Poni, d-lor, a mai făcut 
un lucra; a luat cu multă abilitate câte-va co- 
mune şi a ajuns să ne dovedească că în acele 
comune cheltuelile provocate de lege, ca anuitate 
de construcţie şi plată de învețător, sunt mai mari 
de cât veniturile comunei. 

D. Poni însă ar fi trebuit, ca dreptate de dis- 
cuţiune, să aducă în desbateri nu numai greutatea 
propriilor sale cuvinte şi greutatea legendei pe 
care O poartă, dar și probe suficiente. 

Eu însă nu mă pot plânge, fiind-că am avut 
Vreme şi pacienţă să restabilesc adevărul; dar se 
întemplă ca cine-va, ceva mai negligent şi care 
se cam sperie de cifre, mai cu seamă când sunt 
aduse de d. Poni, să se declare bătut, 

Ce a făcut d. Poni? A luat câte-va comune  
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din plăşile cele mai bogate, precum plasa Olte- 
nița din Ilfov, plasa Câmpului din Dolj şi o plasă 
din Dorohoii şi ne a arătat că cheltuelile sunt 
mai mari de cât veniturile comunelor din aceste 
plăşi. | 

Ei bine, atunci m'am întrebat: cum se poate 
ca legea mea numai pe comune să le coste 15 
inilioane pe an, căci 15 milioane sunt azi veni- 
turile comunelor rurale? Atunci, ce poate să fie 
pentru Stat, care are partea cea mai mare? 

Este curat un basm! Atunci legea aceasta este 
o lucrare care o punem numai pe hârtie ca să 
amusăm lumea, dar nu o lucrare făcută de oa- 
meni cu conştiinţa datoriei lor, şi cari ştiu ce 
sarcină pun asupra Statului şi asupra comunelor? 

Ei bine, d-lor, nu este aşa. 
Am luat şi ei două comune: Avramenii din 

Dorohoiu şi Dobridorul din Dolj. 
De unde la Avrameni d. Poni scotea că este 

o cheltuială de ş.ooo lei, cheltuiala adevărată 
este de 2.800 lei, şi de unde la Dobridor d. 
Poni scotea că cheltuiala - este de 4.700 lei, chel- 
tuiala adevărată este de 2.400 lei. 

Dar lăsând Avramenii şi Dobridorul, căci nu 
este permis, când ai 3.000 comune, să judeci 
după două, iar nu după generalitatea ţărei, ajun- 
gem că toată cheltuiala este de ș milioane, ca să 
tu larg. 

Ai, dar, în faţă veniturile comunelor de 1ş 
milioane, de altă cheltuială de cinci milioane, a- 
dică o treime numai. Suntem cam departe de 
calculul d-lui Poni! Şi când ai ştiinţă că legea 
aceasta nu se va aplica de cât foarte încet, şi, 
prin urmare, şi cheltuiala aceasta nu se va face 
de odată, ci treptat, treptat, ai, prin urmare, con- 
vingerea că această lege e făcută ca să se poată 
aplica şi se va aplica. Am regretul însă s'o spun 

*
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că se va aplica încet, nu însă din pricina banilor; - 
bani avem, dar nu avem oameni. 

În adevăr, cum S'au înmulţit școalele rurale în 
România? 

lată un tabloă foarte interesant: 
In 1681—82 s'au înmulţit cu 24; în anul ur- 

mător cu 96, în anul următor cu $şo; în anul 
următor a scăzut cu 8,—era la 1884!—anii 
următori au crescut cu 61, apoi cu 50, cu 36, cu 
57, cu 58. La 1890—91 s'au înmulţit cu rit, la 
1891 —92 cu 175, la 1892—93 cu 144. 

În total, în zece ani şcoalele rurale nu s'ai 
înmulțit de cât cu 854. 

Şi atunci, vă întreb: de ce nu s'a înmulţit mai 
repede? | 

Dar ia să vedem ce ne ait dat şcoalele normale: 
In anul 1889—go ne au dat 76 absolvenţi, 

în 1891 —92 ne ati dat 85. 
Aşa că, d-lor, cu ce ne dau şcoalele noastre 

normale abia ne ajunge să umplem golurile cari 
se fac prin moarte în corpul didactic învățătoresc. 
Şi atunci "mi-am zis: pe de o parte exprimâm 
Pium desiderium ca să avem şcoale peste tot, pe 
de altă parte luăm măsuri ca să se zidească peste 
tot localuri de şcoale. Şi trebue să calculăm, dacă 
suntem oameni serioşi, ca opera construcţiunei 
de localuri să meargă mână în mână cu opera 
producţiunei de personal. De aceea în anul trecut 
am mai făcut o școală normală la Craiova; de 
aceea am înmulțit numărul copiilor din şcoalele 
normale; de aceea în legea clerului, am spus că 
seminariştii vor fi şi înveţători; de asemenea şi 
Asilul Elena Doamna se va transforma într'o 
şcoală de învățătoare rurale; iar din externatele 
secundare de fete vom face şcoale normale pen- 
îru învețătoare rurale, ca, pe măsură ce vom 
merge cu construcţiunea localurilor, să avem pe  
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fie-care an un stoc de 3şo până la 400 de în- 
văţători şi învățătoare cu cari să umplem golu- 
rile făcute prin punere la retragere şi prin moarte 

“şi să putem zice că în cei 20 ani, cari ne se- 
pară de momentul în care vom avea gata cea 
din urmă şcoală din ţară, vom avea şi învăţători. 
Atunci sarcinile pe cari le vor duce budgetele 
Statului şi ale comunelor vor fi o picătură de apă 
nesimţită, şi cei ce astă-zi critică această reformă 
vor fi aspru judecaţi. | 

Dar atunci, d-lor, când am făcut această lege 
şi am pus basele reale, fără nici o exagerare ba- 
sele reale ale viitoarei educaţiuni a straturilor 
celor mai adânci ale ţerei românești, ne mai r&- 

mâneaă dou& lucruri de făcut, pentru ca această 
reformă să fie o reformă întreagă. Ne r&mânea, 
d-lor, de făcut ceea ce am făcut la disciplină; 

“căci într'o societate ca aceasta, care acum este 

în epoca ei de transformare; într'o societate în 

care cultura este aşa de puţin respândită în cât 
toate aspiraţiunile sunt fireşti și legitime; într'o 
țară în care toate carierele ai fost, prin lipsa de 

concurenţă, aşa de deschise ori și cui, fără nici 
un merit real şi fără nici o muncă serioasă, dar 

care începe să devină din în ce mai occidentală 

şi cu o luptă pentru traiit mai vie; într'o socie- 

tate în care de aci înainte, ca pretutindeni, între 

ilusiunile tinereţei şi realitatea vieţei mature va 

fi din ce în ce o prăpastie mai adâncă, și, prin 

urmare, pentru ca echilibrul social să remână 
neatins, va trebui o disciplină socială mai reală; 

într”o asemenea societate ei nu pot lăsa pe în- 

veţători în afară de acţiunea tutelară a Statului. 
(Aplause). 

Dar şi în această privință, d-lor, proiectul de 

lege face el un progres asupra ceea ce este as- 

tă-zi ? Da, îl face; căci în legea de astă-zi mini-
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strul în mâna sa are soarta învăţătorilor  rurali, iar după proiectul acesta de lege se iau trei ga- ranţii, cari în aparenţă sunt neînsemnate, dar cari “în realitate aă un adenc miez. Intâii, nu pot să'l dau afară fără avisul consiliului perma- ment; veţi zice, poate, că acest consilii perma- ment este o glumă, dar miniștrii instrucțiunei publice ştii câ nu este o glumă, și numai ast-fel se explică de ce unii miniştri cari aveau câte o mică patimă de satisfăcut negligeau să ia avisul consiliului permanent și afirma că “l-au luat pe când ei nu ”l luaseră. Am pus o a doua idee, de la care me aştept mai mult de cât de la avisul consiliului permanent ; este ca să | chiem pe vinovat să şi explice fap- tele pentru cari este acusat; în practică, de când sunt ministru, eă am aplicat această mâ- Sură, şi credeţi-mă că, din toate mesurile pe cari le poate lua un Om, nu este una de natură să”ţi dea mai bine seama de adevăr de cât să chiemi pe învinuit, să ”] asculți ce spune și să vezi singur cine este. Credeţi d-voastre că persecuția politică, — căci de acest lucru vă temeţi, — con= duce la destituire? Nu. politica vrea doar să “| transfereze ca să plece din comună când este ceartă locală, să plece din judeţ când cearta este mai mare, şi ast-fel să se potolească lucrurile, Ei bine, nu cred să fie veri-un ministru care să renunţe la acest drept de transferare, afară de d. Poni, a cărui carieră de ministru a fost atât de scurtă că nu putem discuta cu d-sa asupra acestui lucru, 
_D. Sturdza nu voia să renunţe şi nu va voi. ŞI atunci ce garanţie ați luat contra persecuțiilor politice? - 
Ei bine, legea aceasta a luat totuși O garanţie. Am zis că transferarea, înainte de doui ani de
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la prima transferare, nu se poate face de cât tot 
cu avisul consiliului permanent, ca să nu se 
poată transforma în șicană. S'a cerut mai mult 
prin veri-un proiect de lege anterior? Să le exa- 
minăm: D. Maiorescu, la 1875, cerea ca pre- 
fectul să destitue pe învăţători ; nu critic şi nu 7] 
acus, din contra. 

D. D. Aug. Laurian: Şi în legea francesă 
este aşa. 

D. ministru al culteolr și instrucțiunei publice, 
Take Ionescu: La 1888 cerea ca, ca să poată fi 
destituit, să fie avisul conform al consiliului per- 
manent, tocmai ca mine azi. 

D. St. Sendrea : Disposiţiunea din Francia este 
o disposițiune de politică electorală. 

D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, 
Take Ionescu: D. Şendrea face rău că întrerupe, 
căci ştiţi ce am să v& spun: uacă ar fi fostun 
argument care să m& facă să me îndouiesc de a 
propune această măsură, este că d-voastre aveţi 
s'o aplicaţi într'o zi. Şi ştiii cum sunteţi în stare 
să o faceţi! (Aplause). - 

Numai d. Sturdza propunea ca destituirea să 
se facă de un tribunal compus de doui membri 
ai Curţei de apel şi un rector al Universităţei. 
Nu vedeţi ce lipsă absolută de proporţiune în 
acest sistem ? Dacă pentru învățătorul de la sat 
de a cărui soartă aproape, pot zice, nimeni nu 
se interesează să "| persecute, cereți 2 membri 
de la Curtea de apel, ce veţi cere pentru profe- 
sorii secundari 2? Trebue o gradaţiune. ŞI, de şi 
cer să pot să eliminez pe inveţător cu avisul 
conform al consiliului permanent, n'aşi primi să 
fac acelaşi lucru cu profesorii secundari. Profe- 
sorii de curs secundar sunt oameni politici, ei 
pot f deputaţi, consilieri comunali, sunt oameni 
cari ai 0 viaţă politică; pentru "dânșii înţeleg
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un fel de garanţie pe care nu înţeleg de ce să 
o acord pentru un învețător de la sat. 

Dar cine stringe disciplina cu mâna dreaptă 
trebue să dea ceva cu mâna stângă, şi de unde 
învățătorii nu aveai nici un orizont, le am des- 
chis speranţa că pot să devină institutori în Orașe, 
căci trebue să spuni acelora cari îşi devotează 
viața acestei cariere aspre şi grele de a lua micii 
selbateci — permiteţi” mi expresiunea — şi a căuta 
să “i transforme în oameni, carieră aspră şi plină 
de nevoi, că şi pentru ei este o rază de soare! 

S'a spus că ori-ce soldat poate să ajungă ma- reşal, de și ştiţi că sunt 4 toţi! Ei bine, pro- 
porția noastră este mai mare ! Invăţătorii de azi înainte ai ceva de sperat ! 

Cu toate aceste reforme, d-lor, maţi făcut: nimic în învețământul acestei ț&ri până ce nu veţi face încă un lucru. 
„Avem case de şcoală, profesori buni, obliga- tivitate ; toate acestea produc un număr de oa- meni cari pot citi şi scrie, dar cari pot citi şi lucruri rele ; partidul politic care cel d'ântâiă va pus în mâna naţiunei acest mare mijloc de cultură, este dator, dacă vrea Să trăiască în această țară, să. pornească ce] d'ânteiă pentru luminarea lui, este dator să scrie cartea cea bună şi sănt- toasă, ca să nu lase câmpul liber celei rele. Când acum chiemăm la cultură sute de mii de copii, suntem datori să le dăm un. Stat în care să fie posibilă desvoltarea întreagă și sănt- toasă a acestor sute de mii de oameni; când d-voastre, partid conservator, vă veţi hotări să resolvaţi în sfârşit și mult așteptata cestiune a școalelor rurale, nu numai veţi fi pus atunci incă O pagină de glorie în cartea acestui partid, —— ŞI acea glorie nu pentru mititelu] ministru care a iscălit legea, după cum ar fi putut să o 
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iscălească și un altul, ci pentru partidul care a 

votato, — dar veţi fi luat. de sigur şi un mare 

şi grei angajament faţă cu viitorul acestei ţări, 

aşa de expusă la turburările din năuntru și din 

afară. De aceea, numai coborindu-ne cu toții în 

masa profundă a naţiunei pentru a o învăţa acele 

idei sănttoase şi perpetuii adevărate, cari ai făcut 

gloria tutulor țărilor civilisate, vom ridica acest 

neam spre marea menire ce ”] aşteaptă în viitor. 
(Aplause prelungite).



RESPUNS D-LUI G. PANU 
  

D. senator Gh. Panu, în discuția generală, întrebând, în şedinţa Senatului de la 6 Mai 1893, dacă, prin noua lege, ca tendință și Program, înv&țământul primar are să remână un înv&țăment automat, sau dacă acest învățământ va ridica mintea copilului, d. T. lonescu r&spunde: 

D-lor senatori, d. Panu, — este un lucru ce nu se poate tăgădui, — nici Odată, în nici o discuţiune, nu este banal, Spun€nd aceasta, credeți, d-lor, că nu “i fac un compliment de ocasiune. Am auzit pe d. Panu pentru prima Oară acum I4 ani; d-sa a facut asupra mea o mare im- presiune, şi în prima dată în care am avut oca- siunea să. spun cuvântul meu despre d-sa, mi l-am spus întreg. D. Panu o ştie. De aceea "l-am ascultat cu interes în tot-d'a-una, şi când am făcut oposiţie împreună și astă-zi când ne găsim În câmpuri deosebite; "l-am ascultat cu cea mai mare atenţiune, şi nici odată, — pot să zic, — nu fără a rămâne să me gândesc la ceva. D. Panu însă, în discuțiunea de faţă, în afară de părţile în cari a mers de acord cu cei-l'alţi membri ai Senatului, cari ai combătut legea și asupra cârora cred că 'ar fi o nedreptate faţă cu Senatul ca să insist, nu a avut dreptate. D-sa a ridicat două puncte. Numai la acestea  
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voiă respunde în cele 5 minute cari ne despart 
de sfertul de oră până la 5, ora regulamentară 
pentru ridicarea şedinţei. 

Prima cestiune. D. Panu a ridicat cestiunea 
de tendințe şi program la învtțămentul primar 
şi ma întrebat dacă acest învețăment, în spi- 
ritul mei, este destinat să rămână un învăţământ 
automatic, mecanic, în care, pe lângă învăţătura 
mai mult sau mai puţin pripită a regulelor de 
citire şi scriere, nu se adaogă de cât câte-va 
regule goale şi seci de o gramatică pe care co- 
pilul o înțelege cu atât mai grei cu cât gra- 
matica este ştiinţa cea mai abstractă, sai dacă 
acest învățăment va avea şi o altă tendinţă, aceea 
de. a desvolta mintea copilului, punându'i la 
îndemână, pe cât se poate, generalisările ştiinţi- 
fice ce au căp&tat drept de cetate, și acele ade- 
văruri de viaţă morală şi publică cari nu sunt 
discutabile şi, prin urmare, pot să fie introduse 
în mintea acelor copii? | 

Aceasta, d-le Panu, nu depinde de ce va zice: 
proiectul de lege. 

Proiectul de lege când zice: noţiuni de ştiin- 
țele naturale şi fisice, de sigur că coprinde ab- 
solut toate ştiinţele omeneşti, căci nu este ştiinţă 
care să nu fie ori istorică, ori fisică, ori naturală; 
nu este adever căpătat de ştiinţă care să nu intre 
în una din aceste rubrici. 

Dar acum, cum aceste adevăruri vor fi disti- 
late, cum vor fi puse în lumină, cum vor fi 
mesurate cu inteligența copilului, cu inteligenţa 
cu care a venit la şcoală, cu mediul în care va 
trăi după ce va eşi din școală, şi mai ales cu 
inteligenţa înv&ţătorului, — căci eă mai mult me 
tem de această parte a cestiunei de cât de inte- 
ligenţa copiilor, — aceasta, d-le Panu, este o 
cestiune de program, de organisare, de tendinţe
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şi de direcțiune, pe care ar fi absolut deşert ca 
un ministru trecător, cum este ori-ce ministru 
întrun Stat convenţional, să spună că o ia asupra 
lui, că se face densul garant de ea. 

Un lucru v& pot spune, de un lucru vă pot 
asigura, anume: că fiind, ca d. Panu, străin cor- 
pului didactic, voiu aduce în facerea programului 
un Spirit ceva mai laic, dacă'mi daţi voe să în- 
trebuințez acest cuvânt, şi acest laic nu în sensul 
de opus spiritului clerical, de opus spiritului pro- 
fesional, ceva mai laic, adică mai puţin dăscă- 
lesc. (Aplause). 

Din partea mea, dacă m'am înhămat cum 
m'am înhămat la această operă, pe care sper că, 
cu concursul d-voastre, o voiu duce la un sfârşit 
deplin, a fost că am avut credinţa că un spirit 
neprofesional poate mai bine să presideze la o 
asemenea lucrare de cât un spirit profesional. 
(Aplause). 

Dacă aceasta e tendinţa în școalele primare, 
aceeaşi tendinţă trebue să fie şi în şcoalele normale. 

Să vedem ce lipseşte din programul acestor 
şcoale, d-le Panu? 

Citirea şi scrierea trebue să fie; acestea sunt 
instrumentul pentru a învăţa. 

Nu este așa? | 
Limba română cel puţin normalistului trebuie 

să "i-o dai; trebue şi el să ştie arta vorbirei 
ŞI Scrierei româneşti, care e chiemat să o predea. 

Noţiuni. elementare de geometrie, istoria ţării, 
Seografia, acestea trebue să le ştie un învățător. 
„Limba francesă sai germană, aceasta este o 
inovaţiune, d-le Panu, și trebue să te bucure: 
am crezut că, în starea literară a noastră de 
astă-zi, nu poate să fie om cultivat acela care 
nu posedă de cât limba română și ca instrument 
de cultură am pus cunoştinţa unei limbi străine  
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pentru ca să poată normalistul să se facă şi el 
prieten cu marile adevăruri ştiinţifice şi cu ma- 
rile frumuseți literare şi artistice ale unei limbi 
mai vechi și mai culte de cât a noastră. 

Aceasta este inovaţiunea. 
Ştiinţele fisico-naturale cu noţiuni de agricul- 

tură şi horticultură. 
Aci d. Panu zice: ai pus şi horticultura! 
Nu, d-le Panu, n'am pus horticultura; am pus 

noţiuni de horticultură. Pentru ce ? 
Pentru că normalistul când va face cursul lui 

în şcoală,—ceea ce spuneaţi d-voastră adineaori,— 
adică explicaţiunea simplă şi adaptată minţei co- 
piilor a diferitelor fenomene, să o poată face cu 
Oare-cari tendinţe pentru viaţa practică în care 
are să trăiască şcolarul. 

Nu este vorba de a face din şcolar un agri- 
cultor; S'a încercat aceasta la noi şi a făcut fiasco, 
căci agricultura nu se învaţă în carte, ci în ferme 
(aplause), şi nu putem să avem ferme în fie-care 
şcoală primară ; dar fenomenele naturei se pot 
explica arătând rolul lor în agricultură, desvol- 
tând gustul copiilor pentru agricultură, pentru 
această ocupaţiune ce o vor îmbrâţişa după eşirea 
lor din şcoală. 

Din acest punct de vedere, absolut practic, am 

pus în program noțiuni de agricultură și hor- 

ticultură. 
Relativ la aceasta, daţi'mi voie să spun o mică 

anecdotă : 
Calătoream în judeţul..., şi revisorul școlar, cum 

este obiceiul, îmi scosese la gară pe şcolari. Ei 

bine, primul lucru care m'a isbit, şi aceasta o 

spun cu durere, a fost starea fisică a copiilor. 

Intrun judeţ cu un aer așa de bun, când vezi 

pe copii cât sunt de palizi, de slăbânogi, de sigur 
îi faci rea idee de viitorul rasei! ŞI desfid ca
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cine-va să nu aibă această impresiune de câte 
ori ar vrea să facă o inspecţiune generală şi ar 
căuta să 'şi dea seama de starea fisică a viitoa- 
relor noastre generaţiuni. 

Dar să las această gravă cestiune. 
Acolo "mi s'a presintat cel mai inteligent copil, 

care, după îmbrăcămintea şi după presintarea Îui, 
am înţeles că era dintr'o stare socială mai ră- 
sărită, "L-am întrebat: cine e tatăl seu? "Mi-a spus 
numele ; ce profesiune are: pădurar ; şi "l-am 
intrebat: îţi place pădurea 2? — Nu, d-le. — De ce ? 
— Mie "mi place carte. -- Şi revisorul şcolar îl bătea 
pe umeri, zicându'i: bravo băiete; dar eu "i-am 
zis: bine e să “i placă cartea, dar să % placă mai 
bine pădurea, căci când o părăsi cartea tot la 
pădure o să se ducă. 
Am mai pus în program pedagogia, desemnul 

și caligrafia, lucrul manual, gimnastica, cari toate 
trebuesc. Acum rămâne cestiunea militară. D-le 
Panu, nu este numai educaţiunea intelectuală aci, când se cultivă omul scopul este nu numai să înveţe 
unele adeveruri ştiinţifice, ci mai este un scop: să găsească mijlocul de a înfrâna pornirile lui fireşti, căci ori-ce pas de civilisare nu este alt- ceva de cât o îndreptare a unora din pornirile cele mai adenc înfipte în firea noastră ; deosebirea între omul cult și omul incult este că omul cult este mai stăpân pe pornirile lui fireşti de cât omul incult, şi această înfrânare ajunge, la urma ur- melor, la acea rafinare de maniere şi de mora- vuri care face valoarea cea maj reală a ori-cărei civilisaţiuni şi farmecul ori-cărei societăţi  ome-/ „neşti. Ei, d-lor, la noi, în gencral, nu este dis- ciplină şi nu este nimic care să ajute mai mult la această domolire, potolire a pornirilor fireşti, de cât disciplina militară ; în această privinţă sunt de acord cu toți pedagogii.
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In urmă d. Panu m'a mai întrebat un lucru: 
«Aveţi de gând să vă daţi înlături dacă se va do- 
vedi că mijloacele legei nu ajung ?» Nu, d-lor; 
puteam foarte uşor, dacă era vorba de o vană 
gloriolă, să isolez, să las la o parte clădirile; 
ştiţi că acest capitol figurează pentru prima oară 
într'o lege de învățământ, și puteam să o dau şi 
ei de o parte; dar am crezut şi cred şi persist a 
crede că este o cestiune inseparabil legată de ces- 
tiunea organisărei învăţământului primar. Ei cred 
că, cu mesurile luate, cu hotărire şi cu bună 
voinţă legea se poate aplica. In tot-d'a-una însă 
va fi vreme, d-le Panu, de a îndrepta ceea ce 
este de îndreptat, şi eii voii fi cel dântâiu a re- 
cunoaşte o greşeală, când greşeala va fi, fiind-că, 
încă odată repet, n'am de loc goala şi deşearta 
ambiţiune de a fi găsit ei ceea ce nu se poate 
găsi, şi de a pretinde că de aci încolo nu mai 
este nici mers înainte, nici alt cuvânt de spus; 
ci am cu totul o altă ambiţiune: de a fi în- 
ceput lucrarea, rămânând ca alţii să o perfec- 
ţioneze. (Aplause). 

DISCURSURI POLITICE 26



LEGEA INVEŢĂMENTULUI PRIMAR 
— Discuţia pe articole — 

  

SEDINŢA SENATULUI DE LA 7 MAI 1893 
  

In discuțiunea pe articole a proiectului de lege, Ministrul respunde d-lor senatori P. Poni şi D. Sturdza, cari ceruseră, 
print”un amendament, suprimarea articolului 41 din lege, în care se prevedea preferința acordată femeei ca învEţătoare 
pentru copiii sătemlor. 

D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, 
Take Ionescu : D-lor, ceea ce cere d. Poni prin 
ultimele sale cuvinte este sigur că nici odată 
nici Du S'a putut cere de la o majoritate, nici 
nu Sa putut acorda. 

Nu se poate cere unui Om, care are rtspun- 
derea voturilor sale, să vă spună că aveţi drep- 
fate atunci când votează în contra părerilor d-voastre. Acest lucru nu se poate cere în un 
Parlament, nu numai pentru că este imposibil, 
dar şi pentru că nu este exact, | Incă odată, aceasta nu se poate. Dar d. Poni 
crede că noi regretăm că d-lor s'au ținut pas cu pas de fie-care articol în discuţiunea acestui 
proiect de lege ? Ei, din contra, sunt foarte fe- ricit că pot, cu ocasiunea acestei discuţiuni mai însemnate de cât unele detalii, să recunosc că modul în care oposiţiunea discută acest proiect  
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de lege,— mod absolut deosebit de acela în care 
a fost discutată legea clerului. — propunend amen- 
damente, prin urmare arătând în acelaşi timp 
ceca ce ar face dânsa, dacă densa ar avea oca- 
siunea să legifereze, este adevăratul mod con- 
stituțional ; şi eă cred că exprim sentimentul 
întregului Senat când zic că sunt tare mulțumit 
şi foarte fericit de acest mod de a discuta. 

Acum, d-lor, revin la cestiune. 
Cestiunea în sine, — d. Poni a spus'o foarte 

bine, — nu e numai art. 41. D. Poni a luat 
drept ocasiune art. 41 ca să pună în lumină una 
din tendinţele proiectului de lege pe care d-sa 
nu 0 poate aproba. 

Tendinţa este aceasta: a se introduce cât mai 
multe elemente - femenine în personalul nostru 
didactic primar. 

Aceasta e tendinţa. 
Neapărat, d-lor, într'o cestiune ca aceasta vor 

fi vecinic cuvinte şi pentru şi contra, căci O ces- 
tiune de așa importanţă, ca aceea de a hotări 
până unde trebue să fie deschise carierele unei 
jumătăţi a societăței noastre, a se decide cari 
sunt carierele cari convin femeilor, și întru cât 
convin, într'o anume stare dată de moravuri şi 
Într'o anume țară, nueo cestiune așa de simplă 
în cât să nu fie argumente şi pentru şi „contra, 
şi să nu poată fi conştiinţă luminată şi bună, 
credință şi de o parte şi de alta. | 

D. Poni a pus în evidenţă foarte bine, cum 
se zice, «le decher» al organisărei mele. A ară- 
tat fetele pe cari le va perde organisarea aceasta, 
și aci a avut dreptate, căci cine tăgăduește că 
o fată tânără „care se duce întrun sat unde gă- 
seşte o viaţă cât se poate de miserabilă în con- 
dițiunile de astă-zi, cu o leafă foarte restrinsă, 
întrun cerc în care.de sigur moravurile, manie-
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rele şi educaţiunea ei sunt ceva cam prea mult 
superioare acelora cari o înconjoară și, prin 
urmare, începe viaţa prin acea desilusiune pe 
care o are ori-ce om când e scos din mediul 
lui natural şi scoborit întrun medii ceva mai 
ordinar, mai gros, e expusă la păcate. Neapărat 
că, începend cariera cu această desilusiune și 
avend o viaţă materială rea, nici un fel de dis- 
tracţiune, viaţă culturală de loc, căci acolo nu 
e nici bibliotecă, nică conversaţie, e evident că, 
dacă pe lângă acestea se mai adaogă şi bruta- 
lele ispite, se poate întâmpla adesea naufragii 
moral, şi că vom avea în această privinţă un 
imens dechtt şi o mare pagubă în societate. 
Aşa este. 

Dar, d-le Poni, e şi partea cea-l'altă. Am vrea 
saii nu am vrea, este tendinţa vremurilor noa- 
stre, şi giaba ne am opune cu toții acestei ten- 
dinţe, spre un fel de emancipare economică a 
femeei. Şi ori cât am încerca..., vedeţi, nu sunt 
partisan al liceelor de fete, şi când voii veni cu 
legea înveţămentului secundar, dacă voiii avea 
Ocasiune să o presint tot că, vom putea să dis- 
cutăm în lung şi în larg educaţiunea pentru fe- 
mei, ŞI veţi vedea atunci că bacalaureatele şi 
licenţiatele nu "mi-au făcut nică odată bucurie; 
dar nu e mai puţin adevărat că, dacă de la aceste 
studii de lux pentru sexul cel slab, trecem la 
cestiunea economică, la putinţa pentru femee ca 
să Şi câştige și ea prin muncă viaţa în societate, 
atunci cred că e un ce care întrece puterile-noa- 
stre de resistenţă, chiar dacă am fi de acord 
impreună, d-le Poni, d-ta şi cu mine. Această 
mişcare se urmează de mulţi ani și creşte merei. 
Nu văd nici un fel de scădere în nici unul din 
statele Europei, şi nici măcar în societatea noa- 
stră. Femeea vrea să'şi câştige existenţa; şi dacă
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cererile lor s'ar opri aci, nu putem să le împe- 
dicăm, fiind-că ele pornesc de la un sentiment 
de orgolii legitim, de la sentimentul indepen- 
denţei individuale. Mai porneşte de acolo că, cu 
viaţa noastră scumpă şi luxoasă, a creea un me- 
nagiii e o operă la care omul se resgândeşte de 
multe ori. Şi, prin urmare, cu cât greutăţile 
vieţei cresc, cu atâta scade pentru femei posi- 
bilitatea şi probabilitatea de a 'şi avea asigurată 
existenţa numai prin acest mijloc, adică creea- 
rea unui menagiii. Şi de aci dorinţa firească a 
fetelor noastre să'şi poată câștiga pâinea prin 
munca lor. Să înmulțim școalele profesionale, nu 
zic ba. Dar nu e destul. Cu minte s'a încercat 
să se deschidă şi alte cariere, şi s'a deschis ca- 
riera postelor şi telegrafelor. Probabil că şi acolo, 
d-le Poni, poate pe o scară mai mică, dar şi 

acolo aceeaşi greutate a trebuit să se ivească. 
Şi atât de adevărat e că se ivesc asemenea. greu- 
tăţi, că, la un moment dat, era un regulament, 
—nu ştiii dacă mai există astă-zi, — cănu avea 
voie să se mărite telegrafista de cât cu telegra- 
fistul. Experienţa dovedise că telegrafistul şi te- 
legrafista în aceeaşi administraţiune e mai bine 
să se însoare! In alte ţări s'ai deschis şi alte 
cariere, de exemplu în ministere copiştii, mai 

ales copiştii cu maşina, operă pentru care femeile 
sunt indiscutabil: mult mai bune de cât bărbaţii. 
La toate lucrările în cari trebue multă pacienţă, 

multă rîvnă, de multe ori femeile sunt supe- 

rioare bărbaţilor. Eu cred chiar că în principii, 

ca putere de muncă, femeea e superioară băr- 

batului. Şi acum d. Şendrea ar putea să'şi schimbe 

părerea în privinţa aprecierilor mele! Eu cred 

că femeea este mai econoamă de cât bărbatul, 
mai muncitoare, şi, dacă Sar putea să aibă şi 

aceeași stăpânire asupra pornirilor firești pe care
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o are bărbatul, adică sângele rece şi puterea de a'şi conduce acţiunile către un scop determinat, fără să se lase a fi influențată de împrejurările de fie-care moment, femeea ar fi în complexul ei un animal mult mai superior de cât bărbatul. Dar putem să le închidem cu desăvârşire cariera ? Nu. D. Poni zice: sau Îîntemplat nenorociri. S'ai întâmplat; să sperăm că de la înmulțirea chiar a femeilor ca înv&ţătoare va (i şi o îndrep- tare a moravurilor noastre, căci nu cu sutele vor intra aceste învețătoare de odată, ŞI O ad- ministraţie cu minte va cerca la început să le pună pretutindeni acolo unde e șI un învăţător, şi, dacă se poate, să fie menagii între înveţător şi înveţătoare, atunci e idealul. Şi ştiţi că sunt foarte multe casuri de asemenea natură. Dar nu va merge! Vom reveni. Dar nu ve gândiţi la cel-l'alt imens avantagii pe care ”] aduce femeea prin introducerea ei în învățământ ? Mai înteiă femeea are tot-d'a-una mâna mai delicată în Ceea-ce priveşte conducerea copiilor, şi nici o dată învățătorul, or cât de pedagog, nu va şti să vorbească sufletului copilului cum ştie să vor- bească femeea. Dar apoi? Nu este un alt înalt punct de vedere social care să recomande pe femei ? D-lor, nu există element mai lesne de dedat datoriei lui de. cât femeea. O bună învt- țătoare va fi tot-d'a-una Superioară unui bun în- veţător; recunosc însă că O rea învățătoare e mult mai rea de cât un re învăţător. Toată cestiunea însă e o cestiune de tendinţă. Aţi ex- primat cu convincţie, sunt convins, şi cel d'ântâiii 9 recunosc, argumentele pentru o tendință; pro- lectul de iege a eșit din cea-Paltă tendință. Şi când ne găsim, majoritate şi minoritate, faţă nu cu O cestiune de redactare, ci cu o cestiune de tendinţe, atunci între noi nu poate, constituţio- 
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naliceşte şi parlamentariceşte : vorbind, -să fie de 
cât un duel între doui adversari, şi atunci fie- 
care remâne în convingerea lui; minoritatea cu 
tendinţele ei, majoritatea cu tendinţele ci, căci 
alt-fel nu ar fi viaţă şi, prin urmare, nu ar fi 
progres. (Aplause prelungite).



RECRUTAREA CORPULUI DIDACTIC 
  

Tot cu ocasia desbaterilor asupra legei învățământului pri- „mar pe articole, d. Poni, în ședința Senatului de la 8 Mai 1893, a criticat sistemul proiectului de lege relativ la recru- tarea corpului didactic. D. Take lonescu arată eficacitatea sistemului adoptat de d-sa și inconvenientele celor-Palte sis- „teme încercate până atunci. 

D. Take Ionescu, ministrul culielor şi instrucțiune 
„Publice : D-lor senatori, d. Poni a criticat un ca- 
pitol întreg, prin urmare câte-va cuvinte sunt 
„dator să r&spund. 

Are dreptate d. Poni până la un punct, are «dreptate că acest capitol coprinde oare-cari dis- 
posițiuni cari, într'o ordine normală de lucruri, ar fi mai ia locul lor în regulament de cât în lege. In această privinţă are dreptate, şi am mărturisit-o de eri. Insă d-sa ştie că legea de astă-zi e reacţiunea firească a stărei de lucruri 
anterioare. 

Era așa de puţină 'ordine în Organisarea acestor concursuri în cât nu trebue să vă miraţi dacă primul efect al legiuirei este de a atârna poate prea mult în sensul cel-Palt, ŞI a regulamenta prea mult. Când practica ar dovedi că aceste re- Sulamentări nu mai pot merge, nimic nu ne va împiedica de a reveni; un articol din legea în- 
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vățămentului nu are nevoe de multă trudă pentru 
ca să fie modificat. 

De. unde însă "mi-a venit ideea de a regula- 

menta aşa de aproape? Ştiţi în ce stare se aflau 
lucrurile? După legea de la 1864 concursurile, 
aşa cum eraii organisate, nu se puteaii face, și 

ministrul care le-a făcut, de sigur că le-a făcut 
cu regret. 

Am cercat, înainte de a presinta această lege, 

să fac practica unui alt sistem, și fără lege am 

organisat 2 comisiuni, în loc dea avea 32, una 

în laşi şi alta în Bucureşti. Am concentrat exa- 

menele la aceste 2 comisiuni, resultatul a fost 

superior aceluia a 32 concursuri în 32 judeţe ; 

şi cu toate acestea avend numai 2 comisiuni şi 

având pe amândouă presidate de inspectori ai 

învăţământului, n'am reuşit să am în amendout 

comisiunile o procedare identică ; da, mărturisesc 

lucrul — poate să fi criticat — că procedarea 

celor două comisiuni, cari aii lucrat în lași şi 

în Bucureşti, a diferit. | 

Atunci, d-lor, după această experiență, am redus 

lucrul la o singură comisiune. 
Acum, de fapt este bună organisaţiunea? Nea- 

părat, criticele ce a făcut d. Poni asupra probei 

de chimie sai fisică aplicată sunt foarte spiri- 

tuale, dar nu credeţi d-voastre că se pot întoarce 

ori-cărei ştiinţe? Dar care este ştiinţa, d-le Poni, 

pe care, dacă iei câte-va detalii ale ei, nu ai 

putea să te întrebi: dar ce interes are viitorul 

învăţător şi înv&ţătoare să ştie aceasta? Asupra 

istoriei chiar, dacă. voeşti, te poţi întreba: ce 

interes are învățătorul sai înveţătoarea să ştie 

la ce zi, în ce lună şi în cean s'a “bătut Mihaiu 

Viteazul cu cutare vrăjmaş? Ce interes are să 

ştie al câtelea fiii al regelui cutare, era cutare 

rege? Vedeţi, dar, că nu este știință, dacă vrei
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să o iei în ultimele ei detalii, care să nu pre- 
sinte lucruri aşa de puţin interesante pentru 
marea masă a oamenilor în cât să nu te în- 
trebi: la ce foloseşte ? 

Tot aşa voii zice și pentru ultima critică a 
d-lui Poni. D-sa zice: faci o singură comisiune 
ca să ai unitate de judecată, dar după un calcul 
de ore, când vom ajunge să avem 500 de can- 
didați pe an, nu o să ajungă orele, 

Acolo suntem, d-le Poni? Astă-zi după şcoalele 
noastre normale cu seminarii cu tot, ajungem 
la un maximum de 200 pe an, așa că vor ajunge 
foarte bine orele pentru 200 de candidaţi. 

Dar ziceţi d-voastre: trebuia să prevezi că peste atâţi ani nu o să ajungă. Credeţi oare că 
am pretenţiunea să regulamentez tot, până şi 
modul cum are să se treacă examenele pentru 
mai multe din generaţiuni ? 

Dar o să ţini pe copii în Bucureşti, zice d. Poni. De ce? N'am nevoe să aduc pe toți copiii în Bucureşti înainte de a le veni rândul. 
Am aplicat chiar sistemul acesta. lată proce- dura examenului: de practică pedagogică din Bu- cureşti: Am luat disposiţiuni ca să se desemneze 

Ziua pentru fie-care candidat când are să fie examinat, aşa că candidaţii n'a nevoe să vină toți la București, ci vor veni pe rend fie-care la ziua fixată pentru examinarea lui. Vedeţi dar că este o simplă cestiune de administraţiune cu care poţi să remediezi imediat la toate relele pe cari le pune înainte d. Poni. 
Sistemul dar va fi acesta, că comisiunea, având numerul candidaţilor, ea va judeca câţi poate examina pe fie-care zi și atunci formând liste, va împărți după liste pe candidaţi, comunicând E-căruia ziua în care va avea să se presinte la examen.
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Nu este nevoe dar să “i stringem în Bucu- 
reşti, săi concentrăm, săi mobilisăm pentru tot . 
timpul până le vine rendul. 

De aceea vă rog să credeţi că acest paragraf, 
_cu cusurul de a fi foarte regulamentar şi cu po- 
sibilitatea ca la a doua generaţiune să aibă nevoe: 
de îndreptare, represintă în convingerea mea so- 
luţiunea cea mai potrivită pentru actuala stare 
de lucruri.



RESPUNS D-LUI ŞENDREA 
  

In şedinţa Senatului de la 8 Mai 1893, d. Ministru Take lonescu r&spunde d-lui Şendrea, care desvoltase un amenda- ment, propus de d-nii Sturdza, Aurelian, Poni, etc., prin care se tindea la slăbirea garanţiilor cerute de proiect pentru disciplina corpului didactic primar; 

D. Take Ionescu, ministrul cultelor și înstrucțiu- nei publice: D-lor, să'mi daţi voe să spun, în foarte puţine vorbe, pentru ce 'mi este absolut cu neputinţă să primesc acest amendament, u am să r&spund la exemplele aduse de d. Şendrea, căci nu se potrivesc. D. Şendrea ne-a vorbit de procesul unui profesor de universitate şi noi ne ocupăm de disciplina înveţătorilor și institutorilor, şi d. Şendrea nu poate să pretindă un singur minut că sunt aceleași primejdii pentru institutori ca şi pentru profesorii de universitate cari, în cele mai multe casuri, sunt oameni po- litici, sai chiar cu profesorul de liceii care poate fi ales și care joacă şi el de multe ori un rol politic. 
Dar, d-lor, d. Şendrea cere ca, în loc de a mări garanţiile pentru disciplina corpului didactic primar, noi să le slăbim; şi de unde astă-zi în- veţătorii cel puţin nu sunt Supuşi la nici un fel de judecată, şi de unde proiectul face dou mari
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schimbări: întâii, că eliminarea nu e posibilă 

de cât cu avisul conform al consiliului per- 

manent, adică cu o motivare — şi ştiţi ce grei 

sunt de pus pe hârtie motivele cele rele, — şi al 

douilea transferările nu mai sunt ad-libitum, ci 

atunci când ai trecut doui ani de la prima tran- 

sferare trebuesc din noii aceleaşi forme ca şi 

pentru eliminare, d. Şendrea ne cere să părăsim 

din puterile ce ne dă astă-zi legea şi cari con- 

stiue dreptul consultudinar al ţărei, şi să mer- 

gem mai departe în calea neresponsabilităţei, 

mai departe spre o mai mare inamovibilitate a 

corpului înv&ţătoresc. 
Aci v& înşelaţi r&ii, d-le Şendrea. Aţi dăt de: 

exemplu inamovibilitatea magistraţilor. Nu e ab- 

solut nici o similitudine între una şi alta. Ma- 

gistratul nu e inamovibii în interesul lui, ci în 

interesul nostru, al justiţiabililor (aplause); iar 

inamovibilitatea celor-Palţi slujbaşi ai Statului, 

afară de un interes personal pentru denşii, —in- 

teres foarte secundar,—nu poate avea pentru s0- 

cietate de cât un singur interes, acela de a putea 

să ai o recrutare mai bună, adică să constitue 

un fel de ispită pentru tineri ca să intre în a- 

ceastă carieră. Atât şi nimic mai mult! În 

ceea-ce priveşte interesul lui personal, am ZIS 

că "mi este secundar. Da, poate aceasta să fie 

excelent pentru ai atrage voturile, dar nu € un 

argument când este vorba de interesele gene- 

rale ale ţărei. Şi atunci, între aceste dou& con- 

sideraţiuni, o ispită mai mult pentru a atrage 

un personal mai bun la recrutare, 21 experiența 

făcută, că disciplina e aşa de slabă chiar astă Zi 

când ministrul are puteri mai mari de cât ace ea 

cari le cere prin proiectul de lege, eu nu po 

să esit un singur minut şi NU înţeleg cum această
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lege ar mai fi legea care am propus'o ei, când ar fi primit acest amendament. 
Dar, d-lor, d. Şendrea ne-a deschis ochii şi mai bine asupra înţelesului amendamentului. Nu e vorba numai de modificarea unui articol a] acestui proiect de lege; e vorba de un proces întreg al administraţiunei noastre şi in special al administraţiunei mele, Da; d. Şendrea a în- ceput d'a capul; d-sa a zis. ai venit anul trecut cu 0 lege arbitrară ca să dai afară pe profesori, faimoasa Tetragere din oficii a profesorilor după 30 ani de serviciă, lege care a dat bune roade şi nădăjduesc că va da și mai bune roade în viitor ; ai fost arbitrar anul trecut când aj desfiinţat, cu Ocasiunea Organisărei ministerului instrucțiunei publlice, organe prin cară se manifesta Opiniunea corpului didactic în cestiuni generale de înveță- ment; şi a fost aşa de arbitrar lucrul acesta în cât IEpresentanţii partidului liberal, — şi rOg să creadă d. Şendrea că Spun aceasta fără nici un fel de voinţă dea fi impoliticos, — representanți mai autorisați de cât d-sa în materie de învăţă- ment nu aă luat cuventul, şi au tăcut, de şi nu cra mai cald de cât acum, — tot prin Maiu era, — Și, Prin urmare, nu pot pune tăcerea lor în sarcina zădufului, i acum se urmăreşte, zice d. Şendrea, acelaşi proces maj departe. Ba șI în legea clerului era acelaşi gând. __ Aşa dar, vrea să Zică nu este vorba de un articol din lege, este vorba de alt-ceva. El, a- tunci, m& apăr! Ei ve mărturisesc că, dacă nu ar fi fost la Sfârşitul sesiunci, aşi fi discutat cu mai. multă plăcere legea, articol cu articol, “şi poate că sunt Observaţiuni de detalii de ale d-voastre cari, dacă S'ar fi introdus în lege, "i-ar făcut bine. Vedeţi ce franc sunt ! Dar azi nu se pune cestiunea asupra detaliilor, ci între im-
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posibilitatea de a avea legea încă un an, şi riscul 
de a avea veri-o disposiţiune mai puţin bună de 
cât cea propusă de d-voastre. lată cum se pune 
cestiunea în genere. 

Dar la acest articol nu se pune cestiunea nici 
aşa. Aci se face un întreg, proces politic. D. Şen- 
drea, luând cariera mea întreagă la acest departa- 
ment, şi în ceea-ce priveşte şcoala, şi în ceea-ce pri- 
veşte biserica, şi în ceea-ce priveşte modul de a 
administra, îmi deschide un proces. Ei bine, te. 
înşeli, d-le Şendrea, când crezi că aşi fi în stare 
să cad în această cursă, şi te înşeli de asemenea 
când crezi că Senatul, care "mi-a dat încrederea 
sa deplină (aplause), şi "mi-a dat'o în mod aşa 
de franc” şi de larg în cât nu aşi putea veri-o 
dată să'mi achit datoria ce am contractat faţă 
cu această majoritate (aplause); te înşeli când 
crezi că nu vă simt că aci nu este vorba de ga- 
ranţia învăţătorilor, garanţie pe care nu ai avut 
nici odată, căci dacă este vorba de r&sbunări 
politice, d-ta laşi ministrului întreaga posibilitate 
de r&sbunare prin dreptul de mutare pe care 
nu'l tăgădueşti ministrului, şi care admirabil slu- 
jeşte resbunarea politică, căci îţi satisface scopul 
fără a necăji prea mult lumea, ci că este vorba 
de un fel de bobârnac de dat ministrului. La 
acest bobârnac să'mi dai voe să nu îscălesc! 

“Mi-aţi citat raportul d-lui Laurian? Aceasta 
v& dovedeşte un singur lucru : că în acest partid 
mai € o superioritate la care sunteţi aşa de puţin 
obicinuiţi în cât, chiar atunci când ov vedeţi, 
nu 0 pricepeţi şi căutaţi explicațiuni subterane, 
ascunse; şi această superioritate iată-o: s'a putut 
în această majoritate ca chiar raportorul legei, 
într'o lege ca aceasta, să aibă o părere deosebită 
de a ministrului, şi nici ministrului nu “i-a părut 
rău de acest lucru, şi nici raportorul n'a crezut
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că, exprimând-o, face un act de Oposiţiune. A- 
ceasta e puterea morală a acestei majorităţi, așa 
a trăit densa, şi sunt convins că cu aceeaşi pu- 
tere şi cu aceeeaşi încredere reciprocă îşi va în- 
deplini opera cea mare pe care _'i-a încredinţat-o 
ţara. (Aplause). 

  

 



    

CHESTIUNEA CLĂDIRILOR ŞCOLARE 

ŞEDINŢA SENATULUI DE LA 8 MAI 1893 
  

Oposiţiunea, și în special d-nii Poni şi Sturdza, criticând 
şi propunend refacerea totală a articolului 8r, Ministrul se 
vede nevoit să -dea cele mai largi explicaţiuni asupra chel- 
tuelilor ce va necesita întreţinerea învețământului primar. 

In urma acestor explicaţiuni art, 81 se votează nemodificat. 

D. ministru al cultelor și înstrucțiunei publice, 
Take Ionescu . D-lor senatori, dacă ar fi să luăm 
în băgare de seamă sfârşitul cuvântărei d-lui Poni 
şi de pe acum să calculăm cât are să coste apli- 
carea acestei legi pe Stat şi pe comune, şi cari 
sunt resursele posibile ale ţărei pe cari le putem 
scompta azi, conclusiunea ar fi că, fie în ipotesa 
mea, fie în ipotesa d-lui Poni, nai avea alt 
nimic mai bun de făcut de cât să respingeţi 
această lege şi ori-ce altă lege ce sar propune 
pentru darea înveţăturei tutulor copiilor din Ro- 
mânia. 

In adevăr, ia să r&sturnăm niţel problema şi 
să admitem sistemul propus de d. Poni, îm- 
preună cu d. Sturdza. 12 milioane costă învâţă- 
mentul rural, 6 milioane învăţămentul urban, 
ceea ce face 18 milioane, pe când noi ştiţi că 
cheltuim azi aproape 8 milioane, deci r&mân 
DISCURSURI POLITICE 27
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prisos 10 milioane. Mai adăogaţi 5 milioane 
anuitatea construcțiunilor ; apoi, pentru a ajunge 
să producem 400 de învățători pe fie-ce an, pro- 
babil va fi necesar cel puţin încă un milion de 
lei pentru şcoalele normale. Ajungem, dar, la 
suma de 16 milioane în plus. Mai puneţi apoi 
În socoteală şi inspectoratul din țară, căci nu 
cei 32 revisori vor fi în stare să facă serviciul 
de inspecțiune pentru atâta lume. Puneţi în această 
privință încă o jumătate milion, fac 16 milioane 
şi jumătate în plus pe an. "Mi s'a cerut la Ca- 
meră să dăm şi cărți gratis copiilor săraci, şi la 
cei mai absolut nevoiaşi să le dăm şi ceva haine 
din când în când; pentru aceasta să mai punem 
cel puţin o jumătate de milion, fac 17 milioane 
spor la budgetul instrucțiunei numai pentru în- 
vețămentul primar. Mai adăogaţi înv&țământul 
secundar şi universitar şi ajungeţi imediat la acel 
Spor care nu se poate să'l cifrați mai puţin de 
25 milioane. Acum dacă, în schimb, am începe 
ŞI noi să facem socotelile pe cari le a făcut d. 
Poni şi să ne întrebăm cu ce are să plătească 
Statul român toate acestea, de sigur că o să ne 
îngrozim. 

Ca să nu ne speriăm și să putem cerca re- forma, trebue să socotim pe un singur lucru: 
pe desvoltarea neprevăzută şi neașteptată a re- 
surselor acestei ţări. 

Căci calculele ce a făcut d. Sturdza nu do- 
vedesc nimic. 

Voiii dovedi imediat ceea ce este, nu zic ine- xact, dar nesigur în aceste calcule. D. Sturdza Zice: dacă iai budgetul acestei țeri de 20 ani incoace, văd că el a crescut cu 4 milioane pe an! Dar de unde vine acest spor? 
Este el resultatul numai al creşterei încete a avuţiei publice, sai în cursul acestor 20 ani Sati
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înființat în România unele din cele mai produ- 
cetoare imposite, din acelea cari putem zice că 
dai jumătate din reţeta impositelor noastre ? 

Eu v& respund că sporul nu e numai din ur- 
carea normală a veniturilor Statului, ci pentru - 
că în acest period sau introdus trei din cele 
mai producătoare imposite ale Statului, cari dati 
jumătate din veniturile Statului, imposite noui 
cu cari nu te întâineşti pe fie-care zi. Apoi o 
parte a provenit din urcarea arenzilor de moşii, 
cari iar nu se urcă în fie-care an. În fine, spo- 
rul a mai provenit din urcarea tarifului vamal, 
care iar în fie-care an nu se ridică. 

Dacă veţi mai adăoga la aceste sporuri şi spo- 
rul din faptul desființărei agiului, care era un 
fapt de rea administraţiune financiară, şi nu va 
avea tot-d'a-una ocasiunea cine-va ca să dea 
peste o rea administraţiune financiară ca să o 
poată îndrepta, atunci sporul fireşte se reduce 
la aşa cifră în cât ei, ministrul, dacă v'aşi cere 
d-voastre noui sacrificii nu m'aşi basa pe spo- 
rul din trecut, ci numai pe credinţe în viitor; 
căci dacă n'aşi avea acea credință ași închide 
acest ghiosdan şi v'aşi ruga să nu votaţi acest 
proiect de lege. 

Dar ia să lăsăm aceste calcule, şi să ne în- 
toarcem la îndreptările ce a făcut d. Poni dis- 
cursului mei din discuţiunea generală. Credeţi- 
m& că în această analisă voii: fi foarte nepărti- 
nitor. Amorul meă proprii este ca această lege 
să fie pe cât se poate de bună, şi să se. poată 
aplica; de aceea, atunci când am putut, şi voii 
dovedi de ce astă-zi nu pot, am primit să fac 
îmbunătăţiri în proiectul : meii de lege, nimeni 
nu ma găsit rebel. 

D. Poni, d-lor, ca să vă dovedească că m'am 
înşelat în calculele mele, v'a arătat o greșeală
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a mea de 700.000 lei. Aceasta este adevărat, şi 
aşa de râii "mi-a părut de acest lucru în cât 
puteţi să controlaţi notele stenografice şi să ve- 
deţi că, chiar în acea zi, am spus d-lui Toci- 
lescu că este o eroare, şi “l-am rugat s'0 recti- 
fice d-sa. Şi a rectificat'o. 

D. P. Poni: In basa acestei erori eram ei în 
drept să zic ceea ce am zis? 

D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, 
Take Ionescu : Eraţi şi nu erați ; căci chiar cu 
aceşti 700.000 lei nu veţi ajunge nici odată la 
cilrele d-voastre. Adevărul este, d-lor, că nici 
cifrele d-lui Poni, nici ale mele nu pot fi rigu- 
TOS exacte, şi nu pot servi de cât de normă. 

lată, d-lor, cum stă această faimoasă cestiune 
a Statisticei învățămentului primar. Când d. Sturdza "și-a redactat proiectul săi de lege, se 
ştia aproximativ câți copii sunt în verstă de a 
merge la şcoală în toată țara ; nu se ştia însă 
modul cum sunt ei aglomeraţi în diferite cătune, 
nici distanțele respective între diferitele cătune; 
atâta nu se ştia, în cât d, Sturdza, cu un an inainte de a'şi alcătui proiectul s&ă de lege, în faimosul s&ă budget normal a] instrucţiunei pu- blice prevedea 5.000 şi ceva de învăţători, şi astă-zi se recunoaşte că ne trebue ce] puţin 8.500. Era, dar, o deosebire destul de mare şi în con- secință o eroare de calcul tot aşa de mare. Când d. Poni a venit la minister a întreprins o lu- crare foarte meritorie şi care a servit de basă tutulor calculelor şi ale d-lui Poni şi ale mele, de şi poate să presinte oare-cari mici neexacti- tăţi prin faptul că aă trecut duoi ani de atunci, și probabil că întrunele comune se vor fi schim- bat lucrurile; unde într'o comună era 79 de copii în verstă de școală, poate astă-zi să fie SI. La această statistică a d-lui Poni, pe care am
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moştenito ci, îmi mai remânea. un lucru de 
făcut: socoteala generală, şi am rugat pe d. Pa- 
ladi, fost secretar general al ministerului, care 
condusese lucrările întreprinse de d. Poni, ca 
să'mi facă încă un studii. | 

D. Paladi 'mi-a trimis acel studiu. Eu însă 
nam crezut că convine pe deplin proiectului 
meii de lege, fiind prea luxos, şi alcătuit pe alte 
base, pe basele proiectului d-lui Poni, și pentru 
multe alte cuvinte. Acesta este studiul citat de 
d. Săulescu în raportul săi de la Cameră, pe 
care D. Poni 'mi "l-a pus în spinare. 

D. “P. “Poni: Nu. | 
D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, 

Take Ionescu : V& voii da imediat dovadă. Iată 
ce zice d. Săulescu: | | 

„Pentru construcţiunea, fie din noi, fie în 
parte a localurilor trebuitoare acestor 3.848 de 
şcoale (este vorba de r9 judeje numai), se cere 
un fond de 41.şo0.000 lei. Prin analogie, pen- 
tru restul de 13 judeţe se cere 25.800.000 lei; 
ceea ce ar ridica costul total al construcţiunilor 
învețămentului primar obligatoriă la suma de 
66.320.000 lei.“ Şi cu câte-va linii mai sus se 
spune de d. Săulescu că socoteala pentru aceste 
19 judeţe a fost făcută de cine-va. 

De cine? De d. Paladi! Căci iată şi lucrarea 
d-lui Paladi. V& rog s'o controlaţi; e privitoare 
numai la 19 judeţe, şi dă absolut cifrele citate 
de d. Săulescu! 

D. P. “Poni: O am şi ei; iat'o. 
D. ministru al cultelor și instrucțiunei publice, 

Take Ionescu: Atunci, d-le Poni, daţi'mi voie să 
vă întreb un lucru: când ştiaţi de unde a luat 
d. Stulescu cifrele sale, de ce 'mi le aţi pus în 
spinarea mea?
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D. P. Poni: Lucrarea d-lui Paladi e pe 32 de 
judeţe, nu pe 19, cum ziceţi d-voastră. 

D. ministru al cultelor şi instrucjiunei publice, Take Ionescu: Lucrarea d-lui Paladi este pe 19 judeţe. Aceea pe care "mi-o arătaţi d-voastră nu "mi-a trimis'o, de şi este o operă care se face pentru minister şi în comptul ministerului. Con- stat cu regret că d. Paladi nu "mi-a dato mie şi va dato d-voastre. Probabil că "mi-o va da-o şi mie după ce se va termina discuţiunea acestui proiect de lege. (Ilaritate). 
D. P. Poni: Dacă 'mi daţi voie să vă între- TUp, VE pot spune că a fost dată, fiindcă cu câte-va linii mai sus d. Săulescu o citează exact. 
D. ministru al cultelor și instrucțiunei publice, Take Ionescu: Aceasta e o alta, nu pentru con- strucțiuni, ci pentru numerul şcoalelor de creeat. D. P. “Poni: D. Săulescu a avuto în mână, D. ministru al cultelor și înstrucțiunei publice, Take Ionescu : Nu a avut'o; vă înşelaţi, Şi apoi, în tot casul, acea lucrare nu este lucrarea mea. Incă 0 dată, regret procedeul. Ei am găsit pe d. Paladi la minister, şi nu am avut de cât să me felicit de serviciile sale cât a lucrat cu mine în cele câte-va zile cât a stat. 
Eu am debutat în minister prin faptul că am însărcinat tot pe d. Paladi să continue această lucrare statistică, prin faptul că am dat retribu- punea necesară pentru această lucrare, 3.000 lei, ŞI că am cerut Majestăţei Sale să decoreze pe d. Paladi. | 
Acesta e debutul mei în minister. In schimb nu am primit lucrarea completă de la d. Paladi. D-sa "mi-a dat o statistică, iat'o, în privinţa numărului de şcoale. In tot casul, nu am luat lucrarea aceasta drept definitivă, şi 

G
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dovadă e că, atunci când m'am dus la Cameră 
cu proiectul, am încercat să fac şi o altă lucrare. 

Al douilea, îmi trebuia Jucrarea pentru loca- 
lurile şcolare: câte localuri ne trebue şi cât costă 
localurile? Am convingerea că lucrarea făcută 
de d. Paladi pentru 19 judeţe e o lucrare luxoasă 
şi uici nu mam mulțumit pe densa, şi atunci 
am zis: e un sistem mai simplu de a şti cât 
ai să ne coste clădirile şcolare. Care e acest sis- 
tem ? Am însărcinat serviciul architectonic, îm- 

preună cu inspectorii învățământului primar, să 

îmi facă planurile tipuri ale şcoalelor cu unul, 

cu doui şi cu trei învăţători, cât se poate de 

economic. Şi atunci serviciul nostru architecto- 

nic ne a arătat că poate să facă şi cu mai puţin, 
ast-tel pentru şcoala cu un învăţător "mi-a ară- 

tat că poate să o facă cu 7.400 lei, cu doui în- 
văţători cu 13.900 lei, iar cu trei înveţători cu 

17.500 lei. Fâcând media, avem 6.000 pe sala 

de Studiii. Această medie aţi luato şi d-voastră 

în calculul care /l-aţi făcut. 
D. P. Poni: E făcut de mult în minister, e 

din timpul d-lui Sturdza. 
D. ministru al cultelor şi instrucțiunei publice, 

Take Ionescu: Ştiţi că nu este tocmai aşa, că 

Sai construit şcoalele din fondul Stroiescu şi ait 

costat mult mai mult. 
Calculul era foarte simplu: să înmulțeşti cu 

6.000 lei numărul învăţătorilor dați de statis- 

tică. De sigur, nu poți să ceri nimănui în sta- 

rea de astă-zi să spună exact cât are să coste 

fie-care sală de studii; ceea ce poţi să faci este 

numai să ajungi la o medie aproximativă. Şi 

aceasta am făcut'o. Căci cum am calculat? Am 

zis : sunt 7.516 învăţători în 29 judeţe, câte o 

sală de om ar face 7.500 de săli de construit; 

dar cel puţin şoo din sălile de astă-zi sunt bune,
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atunci remân de zidit 7.000 de săli de studiu; am făcut calculul şi ana găsit anuitatea. Acest calcul este fără replică. Se poate ca în fapt să iasă mai puţin sai mai mult, lucrul nu e cu neputinţă, căci este foarte grei ca cine-va să fixeze cifrele, cu atât maj mult că are să le fixeze pe 15 ani d'arendul. 
Mai era o lucrare de făcut, Îndată ce ştiam cât ai să coste clădirile înveţământului primar, Voiam să știi şi ce resurse sunt posibile, și atunci am făcut altă statistică : cari sunt resursele co- munelor și judeţelor noastre ? Ce resurse ai ele din accise, ce din venituri directe, cât cheltuesc cu biserica, cât cheltuesc cu şcoala. Tabloul e foarte interesant, 
D. Dim. Sturdza: Dar noi nu “] cunoaştem ; S'a ţinut secret. 
D. ministru al cultelor Și înstruchiunei publice, Take Ionescu: Iată] pentru comunele rurale: « Venituri 14.900.000, din cari 5.337.000 din contribuţiuni directe şi 5.735.000 din accise. Cheltueli cu biserica 1.161.000, cu şcoala 1.371.000, din cari subvenţii la învățători lei 708.000, cheltueli cu servitorul școalei 201.000 lei şi cu materialul şcoalei lei 498.000.» lată acum şi pentru comunele urbane aci două tablouri, comune urbane reşedinţe de judeţe şi nereşedințe de judeţe. 

Cele reşedinţe de judeţe au: «Venituri 24.760.000, din cari cheltuesc cu biserica 344.000 lei, şi cu şcoala 541.000. lei.» ŞI cele nereşedințe de judeţ ai venit de: «2.823.000 lei, din cari cheltuesc cu biserica 129.471 lei, şi cu şcoala 122.377 lei.» lar judeţele at un venit de 11.620.000 lei, din cari cheltuesc cu şcoalele 1.195.000 lei, adică aproape un milion dou&-sute de mii lei.
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„Atunci, d-lor, 'mi-am zis: iată nişte resurse 
disponibile ; de aceste resurse trebue să usez. 
„Sunt aci milioane ce se cheltuesc cu şcoala 

şi pe cari nu le pot neglige. Deja judeţele chel- 
tuesc 1.200.000 lei pe an. Dacă le pun sarcina 
construirei localurilor şcoalelor primare rurale şi 
le dai dreptul de a pune şi ele anuitatea în 
comptul comunelor, totuşi ele vor putea să scu- 
tească de anuitate comunele sărace fără a se în- 
cărca prea grei. Şi o vor putea când se vede 
că azi judeţele cheltuesc deja 1.200.000 lei pe an. 

De aceea am hotărit că cele 32 de judeţe vor 
construi localurile în socoteala comunelor. 

Puteam să merg mai departe pentru construc- 
țiunile şcolare. 

E adevărat că ideea mea primitivă fusese alta; 
atunci când m'am consultat cu colegii mei, ideea 
mea fusese ca cheltuiala să o suporte tot comu- 
nele, dar să facem în Bucureşti o casă centrală 
de construcţiuni şcolare primare rurale, care să 
se împrumute pe garanţia Statului, să constru- 
iască toate şcoalele rurale şi să pună anuităţile 
în sarcina comunelor respective. 

La aceasta 'mi s'aii făcut dout obiecţiuni. Cea 
d'ânteiă obiecţiune a fost imensa dificultate de 
a putea să se administreze din Bucureşti, din o 
casă centrală, construcţiunile răspândite pe toată 
suprafaţa ţerei, căci dacă ar fi fost vorba să se 
lucreze pe judeţe, ar fi fost o ceartă nesfârșită 
cu care judeţ să se înceapă. 

AL douilea, 'mi s'a împrospătat obiceiul pă- 
mentului, obiceii foarte vechii, că, ori de câte 
ori se datoreşte de o comună ceva la Stat, încep 
imediat rugăciuni ca să nu mai plătească, şi la 

urmă vine şi proiectul de lege prin care comuna 
se scuteşte, pe când datoria către judeţ este mai 

aspră şi comuna e silită să o plătească.
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lată cele două consideraţiuni cari mat făcut 
să renunţ la ideea mea primitivă şi să dau ŞI 
execuţiunea şcoalelor în mâna judeţelor.. 

Dar pot judeţele să o facă, ziceți d-voastre ? 
De ce nu? Apoi pe de o parte strigăm necon- 
tenit pentru descentralisare, să nu se mai facă 
nimic de la centru, și pe de altă parte când se 
cere ca, în loc de la Bucureşti să se facă con- 
strucţiunea a 8.000 sale de clasă, să se împartă 
în 32 de centruri ca să se dea ocasiune de ac- 
tivitate şi acestor corpuri judeţiane, se schimbă 
socoteala 2? Pentru ce? Acum d. Poni mai zice: 
al pus ca anuitatea să se plătească în 1 5 ani. 

Ei, aci se înşeală absolut d. Poni, pentru că 
nu zice nicăieri proiectul de lege aceasta. A citit . 
art. 87; dar acest articol este o măsură specială 
pentru judeţele cari nu vor să se împrumute ; 
pentru acele judeţe un fel de pedeapsă. Lor li 
se înscrie de Stat în budgetele lor a 15-a parte 
din Suma necesară, fără ca să zică nicăieri pro- 
iectul de lege că şi densele, şi judeţele cele vi- 
novate, aii dreptul să facă același lucru cu co- munele; din contra, legea zice că judeţele vor inscrie în budgetul comunelor anuitatea plătită de Stat, şi cum Statul se împrumută pe cel Puțin 40 ani, tot așa se va înscrie şi în budge- tul comunelor: anuitatea se va. repartisa pe 
40 ani. | 

Dar ziceţi d-voastră: casa de depuneri nu îm- prumută de cât pe 1ș ani. 
Ei bine, v'aţi închipuit d-voastră că noi vom Veni numai cu proiectul de lege al învățămen- tului ca să regulăm această parte financiară? Dar nici nu ne gândim numai la Casa de depuneri, șI de aceea am pus în lege că judeţele se vor imprumuta Ja case particulare, sai la casa de de- puneri, pentru că trebue să regulăm o dată această  
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cestiune a împrumuturilor judeţiane necesare, 
d-lor, nu numai pentru şcoale, ci şi pentru alte 
edificii: pentru casărmi, palate administrative, etc. 
Judeţele vor trebui să se împrumute, şi în sta- 
rea de astă-zi nici comunele, nici judeţele nu gă- 
sesc să se împrumute. Ei bine, fără a voi să fii 
indiscret, pot să v& spun câ colegul racit de Ja 
finance este în prepararea unui sistem pentru a 
fonda o casă care să împrumute pe comune şi 
pe judeţe în condițiuni uşoare. ?) 

Cu aceste explicaţiuni cred, d-lor, că am ter- 
minat cu construcţiunile. 

Trec la cestiunea învăţătorilor. 
D. Poni ne spune: nu vor putea comunele să 

plătească partea lor contributivă. 
D-lor, am spus şi adineaori: dar Statul oare 

va putea? Apoi dacă este vorba să calculăm 

numai pe forţele actuale, nu vor putea comu- 

nele, nu va putea nici Statul, căci nici Statul 

nu poate de odată să dea milioanele pe cari le 

cerem noi. Aşa fiind, ideea de a face şi pe co- 

mune să contribuiască la aceasta are într'Ensa 

ceva nedrept? De sigur nu. | | 

Dar, ziceţi d-voastră: e imposibil în practica 

financiară a comunelor. Dacă este aşa, un lucru 

mE& miră: cum se face că astă-zi în unele judeţe 

aproape jumttate învățătorii suat plătiți de co- 

mune ? Şi cum unele comune mai harnice, mai 

gospodare, sai mai abandonate de representanții 

lor astă-zi ai plătit şi plătesc pe înveţători pe 

dantregul ? Foarte prost, în adevăr, şi pun, 

dar Y-aă plătit. LL e 
Ved însă de acum obiecţiunea ce o să'mi fa- 

ceţi, obiecţiune pe care a făcuto d. Pon! şi în 

discuţia generală, aducend de exemplu Italia. 

1) Această lege s'a făcut în anul 1900 de către d, Take Ionescu.
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Apoi dacă proiectul de lege ar zice că învă- țătorul are să se ducă să şi ia banii de la casa comunei, ați avea dreptate ; înv&țămentul ar su- feri prin faptul că învățătorul, fiind silit să “şi primească leafa de la comună, și comuna ade- sea ne avend de unde să 7] plătească de multe ori înv&țătorul n'ar mai da pe la școală. Legea insă nu zice așa ; legea spune că comunele at să "mi dea mie, fiscului, această Ssubvenţiune, și ei voii plăti pe inveţător; iar când comuna nu va plăti la vreme, învățătorul mare ce suferi din aceasta, pentru că el se presintă la casa Statului ca să “i plătească, ŞI Statul îl plăteşte. Aşa că, din punctul de vedere al învățământului, acest articol nu are nică un interes, este mai mult o cestiune de finance pentru gospodăria generală a budgetului Statului de cât o cestiune care se cagă de succesul saă nesuccesul învăţământului. Mai este o ultimă socoteală, despre care s'a vorbit şi pe care mărturisesc că m'am făcuto. ME întreba d. Poni: de ce n'am adus aci cal- culul şi n'am Spus cât ar costa aceste clădiri pe fie-care comună în parte, şi ce şcoale vor trebui în fie-care comună. Să vE spun, d-lor, de ce nu l-am adus și acest calcul, care, de altmintrelea, Am pus să se facă și imediat ce se va termina îl voii aduce. 
„D. Poni îşi poate închipui lesne că nu eă am adunat cifrele din comună în comună. De aceea, când d-sa a criticat cifrele mele, şi a dat nu numai un alt înţeles art, 81, dar şi alte cifre, foarte respectuos pentru cifrele pe cari 'mi ie a Presintat d-sa în contra a lor mele, afară de acele pe cari le a rostogolit, am zis: nu pot să nu fac 0 revisuire a cifrelor mele ; şi chiar din momentul în care a vorbit d. Poni, am. însăr- cmat pe capul biuroului Statistic al ministerului
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să revisuiască pagină cu pagină toate cifrele şi, 
când voiii termina şi aceasta, ve voii da nu 
numai lucrarea revisuită, dar şi lucrarea cea 
d'ântâii, lucrare care a fost făcută sub direc- 
țiunea d-lui Stefan Mihăilescu. 

Incă o dată, însă, nu eu personal am adunat 
aceste cifre, căci eu am făcut doar o socoteală 
de probă ca să 'mi daă seama de cât ar costa 
O şcoală cu 1, cu 2 şi cu 3 învăţători, şi, din 
momentul ce am avut o idee generală, am făcut 
O socoteală generală pentru toată ţara. Ei bine, 
nu puteţi să "mi pretindeţi mie a face socoteală 
pentru fie-care comună, adică comună cu co- 
mună şi şcoală cu şcoală. | 

Cu toate acestea am cerut să mi se deao 
nouă lucrare în acest sens, ca să văd întru cât 

cifrele pe cari le am acum sunt exacte sai nu, 
şi dacă sunt neexactităţi să văd întru cât acele 
neexactități se pot număra între acele cari sunt 
de natură a schimba fisionomia cifrelor sai sunt 
neexactități cari nu pot număra când e vorba 
de a schimba marile principii ale legei. 

Din toate criticele d-voastre, d-lor, una sin- 
gură a fost care m'a făcut să mă gândesc. Mai 
înttiă modul de redactare al aliniatului întâi 

din articolul acesta, în care recunosc că era mult 

mai bine să se zică: «în comunele rurale Statul 

plăteşte primul învețător din fie-care şcoală». 
Acesta a fost şi gândul mei; vă rog să ve- 

deţi discursul mei de la Cameră în care explic, 

când e vorba de plata învățătorului, că Statul 

va plăti pe cel dânteiii şi jumătate pe cel deal 
douilea, iar comuna va plăti numai jumetate pe 

cel dal douilea, al treilea, etc. | 

Dar nu este vorba de gândul mei, va zice 

d. Poni, este vorba de textul legei şi el trebue 

să fie precis.
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Aveţi dreptate, şi atât aveţi dreptate în cât 
eram hotărît să propun singur un amendament 
încă din ziua d'ânteiii pentru îndreptarea acestui 
articol. 

Să vă spun însă ce m'a impedicat de a o 
face. Partea relativă la întreţinerea învățământului 
primar rural cine nu înţelege că nu se poate aplica 
de cât la 1 Aprilie 1894, căci acum budgetele 
Statului şi ale comunelor sunt deja făcute. Ei 
bine, până atunci voiii avea tot timpul să fac un al douilea studii pe care nu “l-am făcut. 

În adevăr, am convingerea deplină că acest articol la generalitateă comunelor din țară se poate aplica şi e bine să se aplice aşa cum este 
el redactat; dar vine partea a doua: în casurile speciale când unele comune n'ar putea să plă- tească şi am fi poate nevoiţi să lăsăm pentru 
ele ca partea contributivă să fie mai mică de Cât jumătatea salariului învețătorului al douilea şi al treilea, cum să facem? Aci îmi venise ideea înteiă ca pe comunele sărace să le oblig a con- tribui numai cu un sfert; dar "mi-am zis: a- ceasta iarăși este fantasist, căci examinarea bud- getelor comunale din țara, comună cu comună, nam făcut-o; am examinat Situaţiunea în ţara întreagă, cum vam arătat adineaori, atât pentru comunele rurale, cât şi pentru cele urbane; dar examinarea particulară la fie-care comună n'am făcut-o şi tocmai ca să pot face această exami- nare, şi cu putinţa, prin urmare, de a modifica la toamnă un articol,—căci de un singur articol este vorba, art. 8r,—n'am pus nici un amenda- ment azi, și de aceea rog și pe onor. Senat să respingă amendamentele ce sai propus, cu si- Suranţa că acest studii îl voii face, şi dacă voii căpeta convingerea că în adevtr pentru unele comune rurale. trebue proporţia redusă sau chiar 
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desființată, nu voii avea nici odată falsul amor 
propriu să nu ve propun una ca aceasta. | 

Dar atunci aţi putea să 'mi ziceţi: la ce atâta 
zor? Să lăsăm legea până la toamnă. 

Ei, să vE spun zorul: 
Mai înteiu este nevoe să se spargă o dată 

reaua legendă a legei învăţământului; şi, dacă 
se sparge cu toporul mei saă cu toporul altuia, 
cuget prea mult ca să nu ştii că este un simplu 
hasard. 

Al douilea, d-lor, în această lege sunt de 
sigur lucruri cari trebuesc aplicate înainte de 1 
Aprilie 1894. 

Dacă n'ar fi de cât modul de recrutare al 

corpului didactic, dacă n'ar fi de cât noua or- 

ganisare a şcoalelor normale, dacă n'ar fi de cât 

toate aceste lucruri, dacă n'ar fi de cât posibi- 

litatea pentru ministru ca să prepare regulamen- 

tele şi programele şi ca să se poată aplica legea 

în realitate, iar nu numai prin proclamarea ei, 

şi tot cred că ar fio pagubă, o risipă a vremei 

țerei dacă, pentru un singur articol de schimbat, 

şi ?mi se pare lucrul cam problematic, am amâna 

legea. De aceea, dar, rog pe onor. Senat să pri- 

mească şi acest articol nemodificat, căci este 

evident că cu această lege facem un pas înainte, 

şi "1 facem, d-lor, atât de mare pe cât în con- 

ştiinţa mea, drept vE spun, am intenţiunea să ”l 

fac! Dacă legea n'a ieşit mai bună, este că n'am 

putut s'o facem mai bună, căci am avut dorinţa 

deplină s'o facem bună. Lucrurile rele se pot 

îndrepta şi, dacă vor fi rele de îndreptat în lege, 

le veţi îndrepta mai târziă ; căci credeţi-mă, d-lor, 

nu este cu putinţă ca o lege care organisează 

înveţămentul primar, când se va freca de fapte, 

să nu aibă nevoie de oare-cari modificări pe 

ici pe colea.
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Acela este om cu minte, care, când s'ar con- vinge că este nevoie de unele amendamente de tăcut în: lege, să nu se dea în lături de a le in- troduce el însuşi, iar nu să ţină la gloria deşartă şi copilărească de a lăsa: întreagă şi neatinsă opera lui. 
Cu această ocasiune, d-lor, să'mi daţi voie să aduc majorităţei mulţumirile mele cele mai viui pentru concursul pe care şi în sesiunea trecută și în această sesiune 'mi “l-a dat. Şi "mi "l-aţi dat, d-lor, cum se zice, cam pe credit, căci nu făcusem nici o dovadă că pot să administrez cum se cuvine însemnatul departament pe care încrederea d-voastre "mi l-a dat. Acum, d-lor, cred că această încredere o merit, căci prin o muncă asiduă, şi nu cu ușurință, am căutat s'o merit, 

„Eu, încă o dată, vă mulțumesc. (Aplause viui). 
Notă.— In urma acestei discuţii Senatul votează atât art. 81 cât şi cele-lalte articole, iar legea în total se admite cu 59 voturi pentru şi 1 contra.



POST-SCRIPTUM 

VeEdend proporţiele ce iea vol. II, — în care se publică. 

discursurile politice ale d-lui Take Ionescu, rostite în 

Cameră şi Senat, numai ca ministru, şi încă nici ace- 

lea toate, între anii 1892-1895—am decis să despart 

acest volum în două părţi: Partea I-a coprinde primele 

discursuri din anii 1892-93, cele mai multe rostite cu - 

ocasia diverselor legi de organisare a învăţământului, 

culminând cu cele dou& mari legi de reformă: aceaa 

învăţămentului primar şi acea a clerului mirean şi 

seminariilor. 

In partea II-a a acestuiaşi volum, care este aproape 

gata, se vor publica restul discursurilor rostite pâna 

la 1895, într'un volum de peste go coale. 

Această despărţire a fost indicată pe de-o parte prin 

faptul că aci se demarcă prima epocă mare în activi- 

tatea ministerială a d-lui Take Ionescu, cât şi prin în- 

lesnirea cu care s'a putut opera mai uşor această scin- 

dare din punctul de vedere al tiparului. 

Volumele al III-lea şi ai 1V-lea, care coprind: primul, 

activitatea din «Oposiţiunea» de la 1896—99 şi secun- 

dul pe cea din guvernul de 15 luni pur conservator de 

la 1899-gor— precum şi discursurile parlamentare din 

sesiunea ultimă a Camerei conservatoare, împreună cu 

alte câte-va discursuri extra-parlamentare rostite în 

diverse ocasiuni la Bucuresci, Iaşi, Craiova, etc., — 

toate acestea sunt sub presă, şi în curând vor fi puse
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la disposiţia publicului şi a numeroşilor amici şi ad. 
miratori ai celui mai fecundă şi mai apreciat talent din 
generaţia noastră. 

Aşedarea discursurilor pe materii, pe cât posibil, re. 
sumarea şi adnotarea lor, formatul şi chiar alegerea ca- 
racterelor precum şi ortografia, sunt cele pe care le 
am găsit adoptate pentru primul volum (1888-1892). 

Mie nu-mi aparţine de cât osteneala procurărei ma» 
terialului şi supravegherea tiparului, pentru care cer 
cu anticipație indulgență cititorului şi iertare autorului 
pentru ori-ce trădare s'ar fi comis, de către discursurile tipărite faţă de ceie rostite. 
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