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Im fost aşa de tare isbil: de bărbătească. frumuseţe a 
discursurilor Lordului Macaulay, în cât am crezut că ar fi 
o adevărată pierdere pentru țara mea, dacă o parte în- 

semnată din cercurile culte ale concetățenilor mei ar fi 

imposibilitate de a le cunoaşte. Ele nu aiîi fost pînă 

FE acu traduse în limba fran singura limbă foarte 

respândită în publicul nostrii. Această inprejurare ma 

= 7 decis u le traduce în limbă: noastră, lăsând la o parie 

mundi trei cari nu înfățișează 0 prea mare însemnătate 

pentru cititorii români. Sper că lucrarea de faţă, cu toate 

neajunsurile şi desideratele ei, va aduce servicii reale nu 

   

  

numai tinerilor ce se destină carierei. politice, nu numai 

deputaţilor şi senatorilor cari dmbiționează a juca am rol 

in parlamentul nostru, ci şi bărbaţilor noştri polihici, ale 

căror talenle sunt mui pre sus de or ce invidie printre 

noi. drla in adevăr superioară cu câre- sunt intocmite 

aceste discursuri le pune în rândul producțiunilor clasice. 

Fie ca studiul lor. să inspire pe tinerii de talent cari ai 

intrat sai, sînt gata să intre în arena politică, să le 

inalțe inimele, să le intinză vederile, să “i deprinză cu 

acele forine de urbanitate parlamentară cari sint apana-
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giul naturelor alese, pentru ca ast-fel atmosfera noustră. 
politică să se curețe o' dată de vulgaritat? şi de acele 
per sonălilăți maă-mai. triviale, cărora din nenorocire re- 

gulamentul le dă precădere - asupra cestiunilor de interes 
public. aa 

Traductorul, 

a



VIATA LORDULUI MACAULAY 

Rare ori natura și educaţia s'au asociat întrun chip aşa de 

norocit ca în persoana lui Macaulay. Armonia desăvîrşită din- 

tre aceste două elemente a făcut dintrinsul nu numai un om 

mare, ci şi un om «cult» în înțelesul cel mai înalt al cuvântului. 

"Cunoştinţele dobândite prin studii nu ai r&mas la dinsul un 

material juxta-pus și prin urmare sterp, ca în capul unui pe- 

dant, ci ai devenit o parte intimă a vastului săi intelect. Ele 

sînt scara pe care el s'a ridicat în siguranţă către cele mai în- 

drăzneţe abstracţiuni şi cele mai vaste generalisări, fără a se 

rătăci în paradoxură şi fantasmagorii literare. Mintea lui, nutrită 
prin studii întinse şi temeinice, era un laborator minunat, în 

care substanţele cele mai variate se aflau întro necontenită fier- 

bere, se desfăceaii în elementele lor primordiale şi se lămu- 

reaii pînă la o limpeziciune cristalină, se combinai în propor- 
țiile cele mai felurite şi se ptrundeai între ele prin acţiuni şi 

reacţiunii adinci; şi din aceste operaţiuni ai eşit la lumină 
substanţe nouă, cari ne vămesc prin strălucirea, ne încântă prin 

armonia şi perfecţia formelor lor. 

Talentele lui Macaulay sînt aşa de variate, şi activitatea lui 

se desfăşură asupra unor domenii aşa de vaste şi cu un succes 

aşa de desăvirşit, în cât este grei să decidem în care ramură 
sa ilustrat mai mult. Ca poet, mai ales ca autor al poemelor 

Armada şi Ivry, precum şi al Baladelor Vechiei Itome, 
el ocupă o' posiţiune pe care numai puţini inşi i o pot disputa. 

Ca essayist, el este principele prosatorilor englezi, şi frasa lui are 
un relief aşa de puternic şi un colorit aşa de vii, în cât cri-
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ticiă l-ati proclamat de Tiziano al stilului englezesc. Ca politic, 

el a fost alături de personalitățile cele mai marcante ale tim-= 

pului său, şi dacă pe acest tărîm numele săi nu eşte tot aşa: 

de celebru .ca al lui John. Russel, Robert Peel, Palmerston, 

Disraeli şi Gladstone, causa este că el a părăsit de timpurii arena 

politică şi incinta Camerei Comunelor, spre a: se închina cu to- 

tul literelor. Ca orator, a jucar rolul de căpetenie înr”un şir de 

„legislatură, în care figurati talente parlamentare ca „ord Stanley, 

Sheil, Roberm Peel şi Gladstone, şi, după pronunţarea marelui 

şi frumosului 'să&ii discurs asupra reformelor de introdus în gu- 

vernul” Indiei, a fost judecat de vrednic emul al lui Burke, 

fruntaşul eloquenţei engleze 1). Ca jurisconsult, a dat, cu ocasia 

modificării Codului Penal al Indiei, doveză eminente de ceea ce 

ar & putut deveni, dacă sar fi consecrat studiului esclusiv al 

"dreptului. In fine ca istoric, el stă pînă acuma pe acela-şi pie- 

destal .cu cei-l-alţi patru corifei ai ştiinţei istorice în Englitera: . 

Gibbon,. Grote, Motley şi Froude, având asupra lor superiorita= 

„tea unui stil. incomparabil. E . 

Mintea noastră remâne uimită în faţa unui cumul aşa de fe- 

- vicăt de talente şi aptitudini, de străduinţe şi isbânză. Dar dacă 

Macaulay este, în tot ce a întreprins, maestru, şi nică-ieri di- 

Jetant, catisa este că el era nu numai un cărturar * fără seamen 

şi un cugetător original, ci şi un artist: adevrat şi:om. de lume; 

că unea, printr'o escepţiune singulară, înţelegerea faptelor cu 

fantasia «ce le întrupează în forine neperitoare, simţul practic al 

„naţiunii sale cu nobilele aventuri ale naturelor generoase, pu- 

_verca inducţiunilor şi deducțiunilor logice cu puterea creatoare 
“de “forme estetice, făcultăţile savantului şi facultăţile şi mai no- 

bile ale artistului; că educaţia făcuse din atâtea elemente etero- 

gene un tot organic şi armonios, care se prevede aşa, de limpede 

„în toată purtarea lui publică și privată, ca şi în superbele sale 
scrieri Și discursuri. 

1) George Olio Trevelyan, he Life and Letters-of Lord Macauiay, 
vol. II, p. 73, nota: <A Tory member said that Macaulay resemblea both 
the Burkes : that he. was like. the first from his eloquence, and like the 
second from his stopping other people's mouths>.
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Thomas Babington Macaulay Sa născut la 25 Octombre 18co 

în Rothley-Temple, aproape de Leicester. "Latăl săi, Zacharia 

Macaulay, este unul din acei filantropi” cari ai lucrat cu Wil- 

berforce  pentru' desfiinţarea robiei Negrilor, şi aceste nobile stră= 

duinţe i-ai meritat. Înmormântarea în Abbaţia de . Westmin- 

ster, una din cele „mai înalte onoră pentu un Englez. Mi- 
cul Thonhas .da dovezi de o precocitate rară. Abia era de patru 

ani, când, întro mână-cu' o bucată de pâine acoperită cu unt: 

şi în cea-l-altă cu o--carte cât el. de mare, citea povești şi-isto-— 

ricare, pe cari apoi le povestea servitoarelor din casă, într”o 

limbă ăşa de corectă, în cât acestea ziceai că «vorbeşte ca o 

carte». Sub îngrijirile afecruoăse ale mamei sale, o femee dis-. 

“tinsă, el învEţă în căsa. părintească pînă la vîrsta de trei-spre- 

zece ani: Chiar de atunci el prevestea ce avea să fie mai în ur- 

mă : unt cititor pasionat, 0 inteligență viuă, un scriitor eminent, 

o memorie uimitoare. O carte citită o dață, era asimilată de el 

pențru tot ba una. După ce-și sfirşi educaţia în familie, el fu aşe- 

“zat întro şcoală din Shelford, aproape de Cambridge, iar la Oc- 

"»
 

tobre .18r18 trecu la Trinity College din Cambridge. Aici, ca și la 

'Shelford, Macaulay întrecu mai pe: toți tinerii săi camarază şi 

câştigă câte-va succese universitare : de dout ori Medalia Cance- 

larului pentru cea mai bună poemă în limba englezească, apoi 

un premii pentru cea mai bună composiţie în proză, şi în fine 

titlul de agregat: (fellouw) al Colegiului săi, ceea ce îi aducea 

-o subvenție anuală de zoo lire sterling (7.500 Iei). Studiile ce 

el făcu în Trinity College erai pe atât de întinse, pe cât de: 

solide, şi amintirea anilor petrecuţă în acest institut strălucit, în 

dulcea societate a cărţilor şi a unor camarazi iubiţi, a remas 

tot Wa una asociată cu o viuă plăcere în memoria lui. | 

Pregătit printo instrucţiune generală așa de temeinică şi aşa 

de vastă pentru lupta vieţei, Macaulay, care începuse deja stu- - 

diile sale juridice, publică, în „anii 1823 şi 1824, într'o revistă 

fundată de câţi-va studenţi şi intitulată Quartesly Magazine, 

câte-va studii remarcabile şi delicioase articule . de. fantasie, cari 

„



VIII 

anunţaă un scriitor de rasă. Aceste producţiuni poartă titlurile : 

Critici asupra principalilor autori italieni (Dante, Petrarca), 

O convorbire îmtre Abraham Cowley şi Iohn Milton asu- 

pra Mareluă Răsboiii Civil, Oratorii athenieni, O naraţi- 
une profeiică dintr'o mare poemă epică .naţională ce as: 

trebui intitulată. « Wellingioniada», Fragmenie dintro na- 
rațiune romană, Scene din petrecerile atheniene. In acela-şi 

timp el se exercita în arta eloquenţei, ca membru al societăţii 

Union, unul din acele debating clubs, în cari tinerii eşiţi din 

universităţile englezeşti se pregătesc pentru viaţa “ părlamentară, 

desbătând cestiuni de politică generală. In 1826, el fu înscris în 

tabloul advocaţilor şi în această calitate însoţi pe judecători în 

cursul unci sesiuni trimestriale în districtele de Ia miază-noapte. 

Dar ambiţiunea lui viza mai departe, şi preferenţele sale fireşti 

îl înpingeaii către cariere de o glorie mai înaltă. El singur spu- 
nea mai târzii cu oare care «humour» că tot câstigul sei ca 

advocat a constat dintro guinee ce a priimit înt”un proces de 
urmărire a unui furt. 

Pe când scria încă la Quarteviy Magazine, el fu învitat de 

către Jeffrey, directorul Revistei de Edinburgh, să colaboreze 

la această din urmă publicaţie importantă, pe care o întemeia- 
seră câți-va dintre fruntaşii partidului whig şi care se afla a- 

cum în decadenţă din causă că întemeietorii ei înbetrâniseră, şi 

cei mai mulți dintre tinerii de talent din Edinburgh erai par- 
tizană ai ideilor conservatoare. Macaulay publică aici strălucitoa— 
rele sale essay-uri asupra lui Milton, Macehiavelli, Dryden 
şi Hallam, cari revelaă un scriitor de o stofă cu totul neobici- 
nuită. Căpeteniile liberale nu voiră să piarză ocasiunea de a'şi 

asocia un auxiliar aşa de preţios. In 1827, sub ministeriul Lor- 

dului Grey, el fu numit în funcțiunea destul de lucrativă de 

Comisar al Curţii falimentelor, cu leafa anuală de 600 lire 

sterling (15,000) Iei, iar la 1830 fu ales membru al parlamen- 

tului pentru târgul Calne, mulțumită patronagiului Lordului 

Lansdowne, care îl cunoştea încă de pe când se afla în Cam- 

bridge şi care urmase cu o atenţie din ce în ce mai încordată 

frumoasele lui essay-ură din Edinburgh Review. Aşa de mare 
era nerâbdarea Camerei Comunelor de a asculta pe noul depu-
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tat, în cât, într?0, cestiune, în care James Mackintosh, celebru 
jurisconsult şi publicist de înaltă valoare, şi Macaulay, se ridi- 
caseră de o dată ca să vorbească, strigăte unanime chiemară pe 
Macaulay la tribună. Discursul s&ă de fecioară (maiden speech), 
cum zic Englezii, întări speranţele ce amicii lui politici puse- 
seră întrînsul. Încă de la întâia sa cuvântare se putu vedea ce 

comori de eloquenţă, ce vervă nesecată, ce eleganță şi vigoare 

de dicţiune, ce forță de convingere se ascundeau în tencrul 

debutant. Macaulay abia înplinea 30 de ani. 
Dar măreţele lui calități. parlamentare se arâtară în anul 

1831, sub ministeriul Lordului Grey, când Lord lohn Russel, 

propuse billul pentru reforma legii electorale. 
Camera Comunelor se compunea pe atuncă din representanţii 

comitatelor, oraşelor şi tîrgurilor ; dar în această înpărţire nu se 

ţinea seamă nici de populaţia, nici de întinderea, nici de bogăţia i- 
nutului. Numerul deputaţilor aleşi de comitate era câte două de fie- 

care comitat. Marile oraşe fuseseră priimite întrun mod arbitrar 
la dreptul de a fi representate; Birmingham, Manchester, Li- 
verpool şi altele aproape tot aşa de însemnate prin populaţia 

şi bogăţia lor nu erai nici de cum representate. În schimb, 

cele mai multe din târguri, numite tîrguri putrede (roiten bo- 

roughs) sai tîrguri cu drept de a numi deputaţi (nominee 
boroughs), alegeau câte doui deputaţi, de şi populaţia lor se 
reducea la câte-va zecimi de locuitori. Altele nu aveaii nici 

atâta ; Old Sarum număra numai dovi-spre-zece locuitori şi da 

doui deputaţi. Un abus şi mai stranii păstra dreptul electoral 
pentru un orășel de altă-dată, care acum era înnecat în mare; 

proprietarul locului de pe mal, însoţit de trei alegători, se trans- 

porta  întro luntre la locul unde fusese altă-dată orăşelul şi 

proceda la alegerea deputatului. Acest sistem era ultima expre- 

sie a feudalităţii, căcă lăsa puterea în mâinile proprietarilor de 

moşii şi a marilor familii aristocratice. Sub acest sistem elec- 

toral, ducele de Norfolk numea de fapt 11 deputaţi, Lord Lons- 

dale 9, Lord Darlington 7, Ducii de Ruthland şi de Buckingam 

câte 6 fie-care. In oraşele şi tîrgurile unde alegerea deputaţilor 

nu era un drept al proprietarilor, corupţiunea electorală bântuia 

cu un cinism revoltător. Sumele cc se cereaii erati enorme;
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candidaţii cumperaii voturile pc preţuri fabuloase. Ast-fel un 
candidat plăti scaunul săi în Cameră cu 750,000 lei, altul ca 

1.750.000, iar altul. dede colosala sumă de două milioane na 

“mai. pentru doue -votură. 
„Billul propus de: Lord Russcl lua înapoi drepturile electorale ” 

de la. 86. de tirguri putrede şi. acorda aceste drepturi“ la 42"de 

oraşe, câri pînă aici nu aveai drept: la nici o. representaţie, iar. 

în comitate fixa numărul deputaţilor proporţional cu numerul 

locuitorilor lor. Billul fu discutat în trei rinduri în Camera Co- 
munelor, după regulele englezești de procedură parlamentară ;. 

„respins de Camera Lorzilor, c] se întoarse din noă în Camera 

Comunelor, şi fu iarăşi discutat de trei ori. În sfirşit, billul 

“fuse votat şi de Camera Lorzilor, şi priimi sancţiunea regală 

la 7 lunie 1832. | : | 
„Nimeni ma contribuit mai mult de cât Macaulay la triumful - 

“propunerii Lordului Russel. Cele şease discursuri ce el pronunță 

"în cestiunea reformei parlamentare sînt de o frtimuşeţe aşa de 

“înplinită, de o “vervă aşa de puternică, -de o logică atât de 
strinsă, în câr admiraţia nu le va părăsi nici o dătă. Ele sînt 
adevărate modele nu numai ncîntrecute, dar nică chiar egalate, 
de eloquenţă parlamentară. | 

De şi timbrul vocei sale "nu era . destul de viril şi de şi acţi- 
„unea lui nu avea perfecta măestrie a lui Burke sai Sheridan, 
totu-şi Macanlay era considerat ca cel Mântâiă orator al tim- 
pului săi. Si merita. acest rang, pentru-că el nu se ridica nică 
O dată să vorbească fără să arunce valuri de lumină puternică 
şi novă asupra obiectului desbătut, și fără să mânuiască matetia- 

“Tur ideilor sale cu. o dexteritate extraordinară, punend în "relief - 
» toate puntele favorabile temei sale cu o graţie de expuneșe, cu 0 
"adincime şi o -abundanţă de ştiinţă, pe care nică unul din rivalii 
„s&-nu o poseda. Drept vorbind, discursurile hui sînt, adevărate 
“studii: politice, pe. cari cine-va le poate citi cu folos chiar acuim.. 

- când interesele şi pasiunile ce le ai provocat. aii fost îndestu- 
late saii stinse: Aga de mare era plăcerea ce ele, produceaii asu- 
pra auditoriului, în cât de îndată ce se respândea sgomotul “că 
Macaulay va vorbi: această ştire produtea asupra Camerei Co- 

_ munelor efectul unui talisman. Toţi acei representanţi cari nu
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luai o parte activă la desbateră şi aştâptati momentul votului 
prin sălile laterale, prin bibliotecă, bufet sai culoarele parlamen- 
uilui, se âpropiau de sala şedinţelor şi pîndeau cu o nerăbdare 
vedită momentul când se scula el ca să vorbească; abia simţeaă că 
a început, şi toată sala se umplea de lume ca prin. farniec. 
Numai acest fapt, întrun parlament ca cel din Londra, ne dă 
mesura talentului șeu. “Poate succesele şi promoţiunile sale po- 
litice el -le a datorit nu naşterii, -nu favorii regale, nu intrigelor 
sati înrolării sale necondiționate întrun partid, ci superiorității 
talentelor şi întinderii cunoştinţelor. sale, Numa! eloquenţa şi 
strălucitele lui calități ca bărbat de stat l-a ridicat pînă la trep- 

tele cele mai înalte ale scării politice. 

Ceea ce înălța aşa de mult pe Macaulay în ochii politicilor 
timpului s&ă, nu era numai măeastra alcătuire a discursurilor 
sale, ci şi ințelepciunea sa de bărbat de stat, care îl con- 

ducea cu 0 siguranță perfectă în primejdioasele cărăzi ale ten- 

dințelor sale democratice, mai-mai radicale. Mintea lui fusese 

exercitată în vechile forme ; însă el, în loc de a cristaliza “în 

ele, fâcea dintrînsele piedestalul innovaţiilor celor mai îndrăz- 

neţe. Cu chipul acesta e! însufia celor-sficioşi mat. multă în- 
„credere de cât cel mai îndăretnic aderent al statului quv. 
Macaulay nu despreţuiă poveţele ce-i se dai în numele trecu- 
tului, nică riu se îngrozea de prezicerile adversarilor săi, cari 

pretindeai că măsurile susţinute de dînsul vor pune statul în 

primejdie. El se lupta cu toate afirmările şi priimea lupta pe pro- 

priul lor tărîm. O părere contrarie pe care. inimicii sti politică 
i 0. opuneați, el ştia sai să o înlăture. printro arguimentaţie . 

A viguroasă, sai să o încorporeze cu o dibăcie rară în sistemul 

stii, pe care îl mărea, îl lărgea necontenit, îl întărea, fără să-l lase 

a şovăi întrun singur punt. El nu arunca un dispreţ nerod a- 
supra trecutului, ci ştia să facă dintrînsul făclia presentului, 

dându-i un sens şi o interpretare pe atât de originală, pe cât 
de înțeleaptă ; ştia să facă din trecut nu o piedică pentru inno- 

vaţiuni, ci un.ajutor şi un agent propulsiv pentru reforme 

viitoare. Or cât de îndrăznețe ar fi. fost reformele ce reclama, el 

ştia să le scoaţă din. învețămintele şi. spiritul timpurilor trecute; 

dână innovaţiunii sfinţenia şi puterea tradițiunii. Este o plăcere să 

Dă
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vază cine-va cu ce logică fină el dă interpretări noui unor 

legă şi forme vechi, şi înpacă cu o artă superioară anticul cu 

noul, înţelepciunea bătrânilor cu nevoile mai înalte ale timpu- 

lui săi. Cu toată strălucirea imaginaţiei sale, el este şi r&mâne 
unul din bărbaţii de stat cei mai practici ai Engliterei. El îşi în- 
podobeşte subiectul cu toate podoabele ce ? procură frumosul 

săi genii, dar nu “şi pune credinţa numai întrînsele. Ferme- 
cătoarele lui flori se sprijinesc pe o tulpină ce poate înfrunta vi- 
jelia. Instinctul lui sigur îi spune unde trecutul vine în ajutorul 
părerilor lui ; prin acest instinct, vechiul absoarbe în sine noul, 
şi noul suflă viaţă asupra anticului. Când el vinecu un sisteni 
de reforme cari vor dărîma vechile forme şi vechile tradițiuni, 
el ştie să probeze că nu innovează ci antiquizează, că cel ce a- 
tacă este mai bătrân de cât cel atacat, în scurt că pretinsa revo- 
luţie este în faptă o simplă restauraţie. Cu această artă în adevăr 
superioară a putut Macaulay să facă a trece 'multe din reformele 
sprijinite de el înaintea unci adunări aşa de conservatoare ca 
parlamentul englez de atună. EI are toată îndrăzneala şi origi- 
nalitatea ideilor democratice, fără să aibă aparența de a pretinde 
egalitatea şi a face din toţi o apă, ceea ce ar naşte mânia şi 
indignaţia trufaşei aristrocraţii engleze. In fine, în discursurile 
lui domneşte o simetrie aşa de perfectă, o ştiinţă de o calitate 
aşa de superioară, o simţire aşa de caldă şi aşa de adevărată, o 
logică aşa de strînsă, o ironie aşa de incisivă, în cât impresia 
finală a fie căruia din ele este o convingere adîncă şi o plăcere 
incomparabilă. 

Succesul discursurilor sale asupra reformei electorale fu aşa 
de strălucit, în cât fiul modestului Zacharia Macaulay fuse în 
curs de trei ani eroul saloanelor din Londra. Acesta fuse periodul 
cel mai fericit din viaţa lui. In veselele şi spiritualele lui scri- 
soră către sora-sa Hannah, el îşi exprimă cu efusiunea Iu 
firească fericirea de a se vedea sărbătorit de familiile cele mai no- 
bile ale Marcă Britanii, de a indrepta asupră-i privirile unei 
societăţi compuse din conți şi contese, marquiză şi marquize, 
duci şi ducese; o societate în care toți eraii lorzi afară de el. 
Cu o sete nestinsă de viață şi deliciile ei, el era pretutindeni 
unde se putea vedea sai auzi ceva, femei încântătoare si mu-
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sică divină, în casa Lordului Holland plină de portretele lui 
Reynolds şi ale lui Lawrence, unde Pasta şi Paganini fermecat, 

una cu vocea cel-alt cu arcuşul lui magic, unde se întâlneati 

spiritele cele mai culte ale timpului, unde el îşi putea satisface na- 
dura lui nesăţioasă de frumos şi adever. Adesea i se întâmpla 

să r&mână câte cinci nopţi din septemână în Camera Comune- 

lor pînă la trei ore despre ziuă, iar cele-l-alte două să le pe- 
treacă în prânzuri cu bărbaţii cei mai ilustri ai timpului set. 

Rolul aşa de eminent ce jucă Macaulay în reforma legii. 

electorale fu pentru dinsul titlul de căpetenie în alegerile din De- 
cembre 1832. Alegetorii din Leeds, recunoscători pentru serviciile 

ce adusese marilor oraşe nerepresentate, îl onorară cu manda- 

tul lor. Îndată după aceasta, ministeriul Lordului Grey îi în- 
credinţă locul de secretar al Oficiului de Control pentru afacerile 
Indici (India Board of Control). El -îşi puse roată înteligenţa . 
pentru studierea şi resolvarea cestiunilor privitoare la India 
engleză. Vechiul privilegii al Companiei Indiilor Orientaie ex- 

pirase de curînd, şi. era de neapărată trebuinţă de a sc regula 

din nou raporturile dintre guvern și Companie. În acest sens 

guvernul propuse un bill, pe care Macaulay îl susţinu întrun 
superb discurs, care, după părerea tutulor, este cel mai măreț 

din câte a pronunţat el şi care supoartă concurenţa cu cele mai 

frumoase discursuri cunoscute pînă astă-zi. 

După priimirea billului asupra Indiei, Macaulay fu numit 

membru în Consiliul Superior, care trebuia să asiste pe Guver- 

natorul General al acelei ţări. Condiţiunile ce i se ofereau în 

această demnitate erai foarte avantagioase. Onorariul sei anual 

era de 623.000 lex. Momentul era grav. A priimi acest post 

înalt era a renunţa pe timp de patru ani la cariera parlamen- 

tară, în care îşi făcuse un nume aşa de măre şi aşa de frumos, 

şi prin care ar fi putut ajunge o dată şeful partidului liberal din En- 

glitera. A nu priimi, era a “şi expune la multe privaţiuni pe tatăl și 

pe iubitele lui surori, al căror sprijin era cl. Acest din urmă 

motiv îl hotărî să plece la 1834 în India, însoţit de sora sa 

Hannah, care chiar în anul următor “se căsători cu Sir Charles 

Trevelyan. În aceşti patru ani, el lucră înpreună cu cei-l-alţi 

membri ai Comisiunii judiciare la redactarea unui not codice
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penal pentru India. Partea de căpetenie « a acestei opere se dato= 
reşte tot lui Macaulay, care dovedi şi în această funcțiune. cu . 
ce superioritate. înteligenţa lui se adapta la lucrările cele mar 
diverse şi mai delicate. Dar chiar în aceşti patru ani ai funcţiu- 
nilor sale administrative şi judecătoreşti, el nu uită de a sul- 
tiva cu ardoare domeniul literilor. Citirile sale în acest timp 
“de muncă. “încordată pun în. mirare chiar pe aceia cari pun 
dulcea societate a cărților mat pre sus de or-ce bine pămân- 
tesc. Nimic nwi scapă din vedere, chiar cărţile cele mai rele- 
gate în fundul bibliotecelor. Sutimi de scrieri englezeşti, fran- 
ceze, italieneşti, spaniole, portugheze (Os Lusiadas) şi ger- 
mane, le trece în revistă. FI citeşte cărţile, zise unul din bio- 
grafiă lui, mai repede de cât le percurg alţii, şi je percurge 
mai repede de cât le ar r&sfoi alţii. Autorii clasici ai Grecici 
şi ai Romei sînt citirea sa de predilecție; şi aci nu se uită! 
dacă are în mână pe Thukydides sai pe Diodorus Siculus, pe 
Virgil sai pe Silius Italicus, pe Platon sai pe Sfîntul Augu- 
stin. Si printre aceste citiri  necontenite. şi ocupaţiuni încordate 
cu afacerile Îndieă, el găsea destul r&spas ca să scrie frumosul săi 
essay asupra „revoluţiunii engleze din 1688 â propos de opera 

"Ju James Mackintosh asupra aceluia-şi subiect, .şi: 'admirabilele 
sale studii asupra lui Bacou, Lord Clive și Warren Hastings. 

În lunie 1838, Macaulay se întogrse în Englitera ; petrecu 
iarna” aceluia-şi an în Franţa şi Italia, apoi se întoarse în patria 
sa pentru a-și pune, în Maii 1839, candidatura la onoarea de 
representant al oraşului Edinburgh, unde un scaun devenise va- - 
cant prin înălțarea lui Abercomby la demnitatea de lord. Indată: 
după alegerea sa, Macaulay fu invitat să facă parte din Cabi- 
netul iiberal al Lordului Melbourne, ca Ministru de răsboii. Po- - 
siţiunea whigilor nu mai cra acum ca la 1834, când Macaulay 
părăsise Anglia” spre. a se duce în India. In Camera Comunelor, 
ministeriul era nevoit să dea mai-mâi în fie-care săptămână câte. 
o luptă de existenţă, iar în Camera Lorzilor nu avea mai nici 

„un sprijin. Macaulay.. pronunţă şi acum un discurs eloqucat, în 
care apără Cabinetul contra atacurilor partidului advers condus 
cu o dibăcie şi nişte talente rare de Robert Peel. Lovitura fuse 
pârată -cu o artă ă incomparabilă ; ; dar zilele administraţiei liberal
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erai numărate. În cele din urmă, Cabinetul Melbourne făcu loc, 
la 19 August 1841, guvernului conservator, ai cărui şeti erai 

Robert Peel şi Ducele de Wellington, unul oracolul Camerei 

Comunelor, cel alt oracolul Camerei Lorzilor. Macaulay,. care 

se alesese iară-și la Edinburgh, pentru legislatura 1841—46, nu - 

încetă un moment de a-şi înplini rolul de oponent cu un talent 

superior. Nici o cestiune importantă nu se tractă în părlament,. 

fară ca adunarea să nu asculte bărbăteasca sa eloquenţă, plină de 

înveţăminte unele mai prețioase de cât altele. In fine la 1846 Cabi- 

netul lui Sir Robert Peel fu nevoit a se retrage, şi Lord John 

Russel ajunse Prim Ministru. In acest noi Cabinet whig, Ma-. 

caulay fu numit "Tesaurar General al armatei. Această funcţi- 

une era mai mult o sinecură, şi tocmai pentru aceasta Macaulay. 

O priimi, de re ce el era aprâpe hotărît a părăsi arena luptelor 

politice, spre a se închina cu totul scumpelor sale lucrări lite- 

rare. Este drept că, chiar pe când, între anii 1838—-46, era aşa 

de tare pasionat pențru desbaterile parlamentare, el nu se ar&- 

rase mai puţin fecund pe tărîmul literilor. În acest period cad 

cele “mai frumoase din essay-urile sale critice şi istorice, precum 

şi acea colecţie de poesii intitulate Baladele Vechiei : Rome, - 

colecţie originală, plină de o adevărată inspiraţie poetică ; din 

care causă a fost şi este considerată de clasică. - 

"Insă în mijlocul acestor polemice parlamentare şi a ocupaţiilor 

sale literare, Macaulay strîngea necontenit materialul pentru 

Istoria Enyglitevei. Cea dbântâi indicație despre acest proiect se 

vede într'o scrisoare a sa din 1838 către Napier, Directorul 

Revistei de Edinburgh. In această scrisoare el spune că are 

- “de gând să scrie istoria patriei sale mai ales de la. suirea pe tron: 

a lui Jacob II (1685) pînă la moartea lui Georgiti IV (1830): 

O asemenea operă, aşa cum 0 concepea Macaulay, trecea din- 

colo de marginile puterilor unui singur: om. Zece ani recură 

pînă când să se publice cele dântâiii: dont volume. Pe când strîn- 

gea vastul său material din ziare, chronice, memorii, „corespon- 

denţe, acte oficiale, el era membru al parlamentului și din când 

în când al guvernului. Căzend la alegerile generale din 1847 

din causa opiniunilor sale favorabile pentru cererile Irlandezilor - 

“moderați, el se -consezră de aici înainte întrun mod esclusiv 

„:
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redacţiunii istoriei englezeşti, şi găsi în această ocupaţie o mân- 

gâiere mai mult de cât indestulătoare pentru neisbânda sa elec- 

torală ; ba chiar refuză mai multe combinaţii politice cari ar fi 

putut să "i deschiză iară-şi porţile parlamentului. 

Cele Pântii două volume; cari coprindeai o revistă succinctă 

a istoriei poporului englez pînă la abdicarea lui Richard Crom- 

well, o narațiune mai desvoltată a domniei lui Carol II şi o 

expunere și mai amenunţită a guvernului lui Iacob II pînă la 

revoluţiunea din 1688, apărură în Noembre 1848. Succesul 

acestei publicaţiuni fuse unic în istoria literilor englezeşti. In 

mai puţin de o s&premână, ântâia ediţiune de 3000 exemplare se 
sfirşi; şi pe la mijlocul lunei se desfăcu a doua ediţie. de acelaşi 

număr de exemplare. În şease luni, se făcură 13 ediţiuni. 

Popularitatea cărţii fuse aşa de marc, în cât invidia şi chiar 

critica amuţiră, Cum că ea coprindea câte-va erori, era "mai 

pre sus de or ce îndoială. Chiar astă-7i puţini inşi vorbesc de 

greşelile lui Macaulay, preferind a admira spiritul înalt şi a- 

cea artă superioară în care este concepută şi cxecutată a- 

ceastă operă minunată. Aşa de adâncă fu impresia ce aceste 

doug volume fâcură în publicul cult al Engliterei, în cât 

doug domnişoare gentile cari se duseră în Grădina Zoologică din 
Londra ca să vază un ipopotam sosit de curând, zărind pe Ma- 

caulay, strigară "instinctiv : «domnul Macaulay !» şi din acel mo- 
ment uitară și ipopotam şi toată grădina zoologică, ținendu-se 

pas cu pas după autorul /stoviei Engliterei. 
In 1852, fu ales, fără să solicite, representant al orașului 

Edinburgh, şi 'şi reluă scaunul în Camera Comunelor, după cincă 

ani de absenţă. "Toţi aşteptau cu nerăbdare să asculte pe ora- 

torul care îi fascinase altă dată. La 1 lunie 1853, vorbi ca să 
combată un bill ce tindea a esclude pe judecători din Camera 
Comunelor. Toţi recunoscură aceea-și înlesnire de expresiune, 
acela-şi debit repede care arunca un torent de frase şi idei, 
aceeaşi limpeziciune de gândire, aceea-şi vigoare de argumen- 
taţie. De aici înainte săntăatea sa, aşa de resistentă la „muncă 
și osteneală, începu a declina. EI se hotărî să renunţe cu totul 
la discusiune şi în cele din urmă să înceteze dea se mai artta 
în parlament, pentru ca să-și poată întrebuința puterile ce
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remâneaui la terminarea istoriei sale. In 1855, tipări al treilea 
şi al patrulea volum, cari se terminati cu pacea de la Ryswick 

(1697). Această parte era poate și mai bine întocmită de cât cea 

Vântâiii. Ea se tipări în 23.000 de exemplare la întâia ediţie ; 

în 25 de ani se vândură 140.000 de exemplare numai în regatul 

Britaniei. Câştigurile lui Macaulay din literatură ai fost enorme. 

Intun singur an (1856) el priimi de la librarul s&ă suma de 20.000 
lire sterling (500.000 lei). Adevărul este că puţine succese aii 

fost aşa de meritate ca al lui. Asiduitatea şi strădania lui con- 

ştiinţioasă pentru citire şi cercetări era cel puţin egală cu a lui 

Gibbon, şi adesea superioară. «El citea dout-zeci de cărți, zice 

Thackeray, ca să scrie o frasă ; căl&torea o sută de mile ca să scrie 

un rînd de descripţiune». In adevăr, el poseda acel spirit emina- 

mente. istoric care se apropie de constiinţiositatea morală. EI n'ar fi 

descris câmpia de la Marathon ca Grote, nici Constantinopolul ca 

Gibbon. EL n?ar fi scris o linie descriptivă fără să fie călcat cu pi- 

ciorul sei pe locurile importante sai pe câmpurile de bă- 

taie. Acest neobosit investigator visită Ollanda, Belgia, Sco- 

ţia, Irlanda şi Franţa, numai în interesul operei sale. No- 

mele ce luă din căletoria sa în Irlanda erai tot aşa de lungi 

şi de elaborate ca unul din conştiinţioasele sale essay-ură. Făcu 

o căl&torie din Londra la Glencoe numai ca să scrie ceva mai 

mult de dou&-spre-zece proposiţiuni. Tot la dinsul se întemeiază 

pe intuiţiune ; chiar superbele sale portretură ale persoanelor 

marcante din istoria sa sînt mai ântâiti vEzute cu visiunea sa 

internă, pe basa documentelor. Se înţelege uşor ce credinţă me- 

rită un asemenea om, care face patru sute de mile ca să scrie 

câte-va frase, citeşte sute de pamflete ca să găsească un grăunte 

de adever. De aceea composiţia lui Macaulay se caracterisează 

printo acurateţă incomparabilă. Limba sa este de o limpiditate 

cristalină ; frasele lui curg ca o apă clară peste o albie de pâriu 

căptuşită cu muşchii; câte o dată cititorul trebue să citească 

frasa de două ori, pentru ca să guste armonioasa ei cadență, 

nici o dată .însă de dou€ ori pentru ca să-i apuce îngele- 

sul; prin vorbele lui sensul se vede mai limpede de cât pie- 

trele din fundul albiei prin apa unui pirău de munte. El scria 

- e Lu _ : - x 3 Ai - “ri 

din bogăția minţii, dar cu o deplină stăpînire de sinc. Ar fi scris
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de cincă ori un paragraf numai ca să rotunzească ” asperităţile 

câtor-va proposiţiuni cari îl nemiilţumeau. lată pentru ce pînă 
astă-ză el este cel mai gustat dintre prosatorii englezi. Să adăo- 

gâm că Istoria Emngliterei de Macaulay, de şi nutrită cu o 

mulţime uimitoare de documente, este totu-şi scrisă cu o artă 

aşa de superioară, în cât pare că autorul a scris-o fâră să lase 

“condeiul din mână, fâră să-şi arunce ochiul pe o notă sai un 

memorii, din plin şi d'antregu. De aceca nu există citire isto- 

Tică mai interesantă de cât aceasta. | 
" Răsunetul ce produseră cele patru volume din Istoria Englirerei 

în cercurile culte din ţară şi din streinetate, fuse imens. Aca- 

demiile din Utrecht, Miinchen şi Turin îl numiră membru. Re- 

„gele “Prusiei îi dete un ordin de merit. Guizot îl propuse ca 

membru al Institutului de Franţa. Instituţia Filosofică din Edin- 

burgh îl alese preşedinte. Universitatea din Oxford îi. dete gra- - 

dul de doctor în legea civilă. În fine la 28 August 1857, fu 
„înălțat la demnitatea de Lord, sub titlul de Baron Macaulay 

de Rothley, cea mai înaltă distincţiune la care un - Englez se 
poate ridica prin meritele lui. 

Dar mâăreața operă care ridicase numele lui la cele mai înalte 

trepte ale gloriei, era ursită să rămână neterminată. Volumul 

al cincilea abia ajunse pînă la moartea lui William III (1702). 
Macaulay adunase deja materialul necesar pentru domnia regi- 

nei Anna; dar acest material, pe care nimeni nu l-ar fi utili- 

„zat cu mai multă măestrie de cât el, a rămas sterp. Atât cât 

este, Istoria lmgliterei de Macaulay este un torso superb, a- 

semenea acelui torso antic din Galeria Belvedere, care singur . 
prețueşte mai mult de cât multe statui întregi. Ceea ce avemmne 

„poate da o idee de ceea ce Macaulay ar fi făcut pentru partea mai 
nouă a istoriei, în care el era aşa de bine pregătit prin studii şi. 
cercetări întinse. . 

Pe când Macaulay era încă preocupat cu opera dela care își 
aştepta nemurirea, boala sa de inimă făcea progrese îngrijitoare. Nu 
era b&trân, dar simţea că moare de bătrânețe. La 28 De- 
cembre 1859, scrise pentru cea din urmă oară o scrisoare către 
“un vicar. sărac, punându-i înlăuntru două-zeci şi cinci de lire 
sterling. Spre seară, la aprinsul lumînărilor, marele om se afla



în biblioteca sa şi începuse | a. citi un roman nou al ju Tha- 
ckeray. Nepotul săi, vezendu-l cu tâtul slăbit, se duse să chieme 
pe cea mai iubită dintre surorile lui, pe Hannah, ca să petreacă 
noaptea lângă dînsul. Abia plecase nepotul, şi Macaulay spuse 
că ar dori să se culce în acea noapte mai de vreme de cât altă- 
dată. Feciorul îl pofti să se odihnească puţin pe o sofa. Macaulay : 
lăsă cartea din: mână şi făcu o străduință ca să se scoale; atunci 
căzu pe spate pe scaun și adormi pentru tot da una. 

Gladstone l-a caracterizat în. următoarele cuvinte: «sa arătat 
în toată plenirudinea sa asupra orizontului, şi tot. în pleni- 
tudinea lui se cobori sub orizont, după ce respândise o strălucire 
necontenită în curs de trei-zecă şi cinci de ani.» 1) 

Pe când era în viaţă, Macaulay vizita cu plăcere Colţul Po= 
eților (Poets” Corner) din Abbaţia Westminster, şi expriimase . - 
speranța că şi el va avea o dată gloria de a fi înmormântat cu. 
cei mai iluştri bărbaţi ai ţărei sale. Această speranţă şi dorinţă 
1 sa înplinir; la 9 Ianuarie 1860 remăşiţele” lui pământeşti 
fură depuse chiar în acel Colț al Poeţilor, care îi plăcea aşa. 
de mult, la picioarele lui Addison şi nu departe de Milton, 
dou genii pe cari le admira de o potrivă : pe cel dântâiii pen- 
tru curăţenia stilului, pe cel dal doilea pentru sublimitatea cu- 
getărilor şi demnitatea caracterului. 

Macaulay era un om cu desâvirşire lipsit de viţii. Caracterul 
seu era simplu, sincer şi generos. Mulţi oameni mari pierd a 

fi-cunoscuţi de aproape ; de accea Erasm zicea cu mare dreptate : 
«oamenii mari sînt ca tapetele de Flandra : fac efect numai de de- 

parte». În adevăr, la mulţi inşi gloria: este în raport direct cu pătra- 

tul distanţei. Macaulay nu avea de ce să se ferească a fi cu- 

noscut de aproape. Intriga şi astuţia nu găseaii loc în caracterul 
lui franc şi deschis, precum se poate citi cu înlesnire pe trâsu- 
rile chipului lui. Capul lui era masiv, de o frumuseţe virilă, un 

ochiu vii, o gură bine tăiată. Avea pasiuni, dar ele nu-l stăpi- 
neaă nici o dată, şi acelea cari îl predomneai erai pasiunile 

1) Ca să daă mal bine coloritura şi relieful cugetării lui Gladstone, o 

voiă cita în original: <Full-orbed he was seen above the horizon ; and, 

so fall-orbed, afler thirty-five years of constantly emitted splendour, he 

- sank beneath it».
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nobiie. Cunoştea valoarea banilor, dar aceasta nu-l oprea de a fi 

darnic cu amicii şi generos cu cei nenorociţi. Nw'i plăceai ani- 

malele, şi în deosebi nu putea suferi câinii ; dar iubea pe co- 
pii cu o adevărată pasiune, şi una din plăcerile lui era de a se 

juca cu dînşii. De şi manierele lui erai de o simplicitate a- 

proape rustică, tosu-şi spiritul, talentul lui pentru convorbire, 

întinderea şi varietatea cunoştinţelor lui, siguranţa miraculoasei 

lui memorii, făceau adesea dintrînsul podoaba cercurilor culte 

şi chiar a saloanelor din Londra. Convorbirea lui aşa de bine 

frasată, înviorată cu trăsuri de spirit şi presărată cu citaţii bine 

alese, exercita un adevărat farmec asupra acelora cari-l auzeau 
convorbind. | 

Macaulay nu Sa însurat, şi titlul său de Lord s'a stins de 
o dată cu dinsul. 

Ang. Demetriescu.
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REFORMA PARLAMENTARA 

DISCURS : 

PRONUNŢAT ÎN 

Camera Comunelor, la 2 Martie 1881. 

Marţi, la I-iii Martie 1831, Lord John Russel propuse Camerei Co- 

munelor să'i permită a aduce un bill pentru înbunătăţirea represen;: 

taţiei poporului din Englitera şi Wales. Discusiunea ţinu şeapte nopţi. 
In cele din urmă, Jo! dimineaţă, la 10 Martie, moţiunea trecu fără 

a se procede la vot. Următorul discurs fu pronunțat în a doua noapte: 

a desbaterii!). 

Este o înprejurare de fericit auguriii, Domnule Pre- 

şedinte?), pentru moţiunea supusă desbaterilor Camerei, 

că mai toţi aceia cari "i sau opus, S'aii declarat ostili 

în principiu reformei parlamentare. Doui representanţi, mi 
se pare, aii mărturisit că, de şi d-lor desaprobă proiec- 

tul supus nout, totu-şi sînt nevoiţi să admită necesi- 

tatea unei schimbări în sistemul nostru representativ. 
Insă chiar şi. aceşti gentlemeni n'ai adus, pe cât am 

observat, nici un argument care să nu se aplice tot 

1) Şedinţele Camerei Comunelor încep la 4 ore după amiazi.— Macau- 

lay era înscris al i4-lea între oratorii ce se anunţaseră a vorbi a- 

supra propunerii Lordului John Russel. Inainte .de dînsul vorbiseră. 

Sir Robert Harry Inglis, H. Twiss, Lord Gower, Sheil, Wall, Lord Dar- 

lington şi Lord Stormont, 

2) In Parlamentul englezesc, oratorii se adresează la Preşedinte, 

1
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aşa de bine la schimbarea cea mai moderată ca şi la. 

aceea ce sa propus de guvernul Maiestăţii Sale. Zic, 

Domnule Preşedinte, că privesc aceasta ca o înpreju- 

rare de fericit auguriii; căci ceea ce 'mi însufla temere 

nu era oposiţia acelora cari sînt contrarii or cărei re- 

forme, ci neunirea partizanilor reformei. Ştiam că, de 
trei luni, fie-care reformator s'a ocupata conjectura ce 

poate fi proiectul guvernului. Ştiam că fie care refor- 

mator întocmise în mintea sa o schemă deosebită fără 

îndoială în unele punte de schema, pe care a desvoltat-o 

onorabilul mei -amic, Teşaurarul 'Trupelort). De aceea 
m& temeam foarte tare ca nu cum-va unul să fie ne- 

mulțumit cu o partea billului, altul să fie nemulțumit cu 
altă parte, şi ast-fel toate forțele noastre să se piarză în des- 

binără interne. Această temere a încetat acum. Am văzut 

cu o deosebită plăcere perfecta concordie ce domneşte în- 

tre toți aceia cari merită numele de reformatori în această 
Cameră; şi pot cu toată încrederea să consider aceasta ca un 

prognosticalconcordiei ce va domni între reformatorii din 
ţară. Nu voiă exprima, Domnule Preşedinte, de astă dată 

părerea mea asupra amenuntelor proiectului ; dar, după ce 
am examinat cu cea mai serioasă luare aminte, în cursul 
celor din urmă 24 de ore, principiile sale generale, nu pre- 
get de a declara că el este o măsură înţeleaptă, nobilă 
şi comprehensivă, întocmită cu inteligenţă pentru vin- 

decarea unor rele mari, pentru asigurarea libertăţilor 
publice şi a liniştei publice în acela-şi timp, pentru în- 
păcarea şi unirea tutulor claselor din stat. 

Onorabilul?) Baronet, care se aşeză chiar acuma. 

1) Lord John Russel. | | 7 
2) <Onorabil» se numeşte în limba parlamentară or ce membru al Ca- 

merei Comunelor. «Prea onorabil» (right honorable) se numeşte acela care
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jos), ne a spus că Miniştrii s'aă încercat să unească 
dou principii incompatibile într'o măsură abortivă. A- 
cestea, sînt propriile d-sale cuvinte. D-sa este de părere, 
dacă lam înţeles bine, că noi trebue saă să lăsăm sis- 
temul representativ aşa cum este, sai să-l facem pe 
deplin simetric. Eu crez, Domnule Preşedinte, că Mi- 
niştrii ar fi lucrat neînţelepțeşte, dacă ar fi apucat pe 
or care din aceste căi. Principiul d-lor este simplu, 
raţional şi .consequent. El constă întru a admite clasa 
de mijloc într'o parte mare şi directă la representaţie, 
fără a da o lovitură violentă instituţiilor noastre. In- 
ţeleg aceste murmure ; dar, de sigur, gentlemenii cari 
le profer vor recunoaşte că schimbarea ce se va face 
în instituţiile noastre cu acest bill este cu mult mai 
puţin violentă de cât aceea care, după onorabilul Ba- 
ronet, ar trebui să se facă, dacă am face vr'o reformă. 
Eu laud pe Miniştri că nu încearcă de astă dată să 
facă o representaţie uniformă. Ii laud că nu au voit 
să şteargă vechia deosebire dintre oraşe şi comitate, 
şi că nu acordă districtelor deputaţi conform practiceă 
americane, după regula de trei. Guvernul a făcut, după 
părerea mea, tot ce era neaptrat pentru înlăturarea 
unui mare rtă practic, şi nu mai mult de cât era ne- 
aperat. 

Ei consider aceasta, Domnule Preşedinte, ca o ces- 
tiune practică, şi nu sprijinesc părerea mea pe nici o 

face sai a făcut parte din Ministeriu, şi care prin aceasta este consilier 
privat (Privy Councillor). eInvăţat» (learneă) se chiamă un jurisconsult. 
«Nobil şi învătat> (noble and learned), jurisconsultul, care a fost ridicat la 
demnitaiea de Lord, a fost Lord Cancelar şi face parte din Camera 
Lorzilor. <Onorabhil şi învăţat» (honorable and learned), jurisconsultul 
câre face parte din Camera Comunelor. 

1) Sir John Walsh.
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teorie generală de guvern. Nu mt încrez în nici o teo- 

Tie generală de guvern. Nu pot afirma cu siguranță 
că nu există o formă de guvern care, în anumite în- 

prejurări, să nu fie cea mai bună posibilă. Ei crez că 
sînt societăţi în cari fie care om poate fi admis la vot 

fără pericul pentru stat. Unii gentlemeni pot să mur- 

mure ; dar aşa este părerea mea. Zic, Domnule Preşe- 

dinte, că există ţări în cari condiţia claselor munci- 

toare este ast-fel în cât li se poate acorda fără peri- 

cul dreptul de a alege pe membrii legislaturei. Dacă 

lucrătorii din Anglia ar fi în starea în care aş dori 

din inimă să-i vez, dacă muncitorii ar găsi în totd'a 

una de lucru, dacă salariile ar fi în tot da una mari, 

hrana în tot d'a una eftină, dacă o familie numeroasă 

ar fi privită nu ca o povară ci ca o bine-cuventare, 

principalele obiecțiuni ce se aduc sufragiului universal 

ar fi, după părerea mea, înlăturate. Sufragiul universal 
există în Statele-Unite fără si producă vrun efect în- 

fricoşat ; şi ei nu crez că poporul din aceste state, sai 

din or care altă parte a lumii, este înzestrat de natură 

mai bine de cât poporul nostru. Dar din nenorocire 

clasele muncitoare din Anglia şi din toate ţerile bt- 

trâne se află de o cam dată într'o stare de adâncă su- 
ferinţă. Unele din causele acestor suferinţe me tem că sînt 

mai pre sus de controlul guvernului. Ştim ce efecte pro- 
duce suferinţa chiar asupra unor oameni mai inteligenţi de 
cât poate fi majoritatea claselor muncitoare. Știm că ea 
chiar pe înţelepţi îi face irritabili, neraţionali, creduli, im- 
paţienţi după vindecări immediate, neprevăzători de con- 
sequenţe depărtate. Nu este şarlatanie în medicină, în reli- 
gie saă în politică, care să nu amăgească chiar o minte pu- 
ternică, când această minte a fost turburată de durere sati - 

- - 
.
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spaimă. De aceea nu vorbesc numai de clasele sărace din 

Englitera, cari nu sînt, 'şi fireşte nu pot fi culte, când 

zic că suferința produce asupra lor efectele ei naturale, 

efecte pe cari le ar produce asupra Americanilor sai 

asupra or cărui altui popor, că le orbeşte judecata, că 

ls aprinde patimile, că le însuflă prornirea de a crede 

pe aceia cari îi linguşesc, şi dea nu crede pe aceia cari 

vor să'i servească. De aceea, în interesul societăţii în- 

tregi, în interesul chiar al claselor muncitoare, eă crez 

că este folositor ca, într'o ţară ca aceasta, dreptul de 
xot să fie subordinat unei calificaţii pecuniare. 

Dar, Domnule Preşedinte, tot motivele cari mă si- 

lesc a m& opune sufragiului universal, mt -îndeamuă “să 
susții proiectul supus desbaterilor noastre. Sînt contra 

sufragiului universal, pentru că crez că el va produce 

o revoluţie destructivă. Sprijinesc acest proiect, pentru 

că sînt Sigur că el este cel mai puternic stăvilar con- 

tra revoluţiei. Nobilul Tesaurar al Trupelor a făcut în 

adevăr o delicată şi depărtată alusiune la acest subiect. 

D-sa a vorbit despre periculul de a amăgi aşteptarea 

națiunii ; şi pentru aceasta a fost acusat că amenință 

Camera. Domnule Preşedinte, în anul 1817, reposatul 

Lord Londonderry !) a propus suspendarea Actului 

1) Henry Robert Stewart, Lord Castlereagh - pînă la 1821, de aci îna- 

inte Marguis de Londonderry, bărbat de stat, născut la 1769, EI ajută 

fără nici o reservă pe Pitt în măsurile sale opresive contra poporului. 

Fuse în mai multe rînduri ministru şi cel ma! învierşunat parlizan al răs- 

boiului contra Franţei, şi contribui mult la, căderea lui Napoleon, căruia 

nu voia săi lase nică insula Elba, nici titlul de înpărat, precum se ho- 

tărîse în primul Congres de la Viena din 1814. După 1815, el intră cu 

totul în politica de reacțiune a Sfinter Alianțe, şi prin măsurile sale o- 

presive deveni unu! din miniştrii cei mai nepopulari. Muri la 1822, tăiân- 

du-şi vinele gâtului cu un briceag. Bucuria poporului fuse aşa de mare în 

cât la o biserică din Londra se traseră clopotele, când seauzi de moartea lui,
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Habeas Corpus). Cu această ocasie, el zise Camerei că, 

de nu se vor acorda mtsurile propuse de dînsul, pacea 

publică nu se poate ţinea. Fost-a el acusat că ameninţă 

Camera ? In anul 1819, el propuse legile .cunoscute 

sub, numele de Şease Acte?). Atunci el zise în Cameră 

că, dacă puterea executivă nu va fi întărită, toate in- 

stituţiile şerei vor fi r&sturnate de violența populară. 

Fost-a el atunci acusat că ameninţă Camera? Zice-va 

vre un gentleman că este parlamentar şi cuviincios să 

se invoace periculul ce se ridică din partea poporului 

nemulțumit ca un argument pentru severitate ; dar 

că este neparlamentar şi necuviincios a se invoca a- 

cela-şi pericul ca un argument pentru conciliație ? Ei, 

Domnule Preşedinte, simţ o mare temere pentru soarta 

țerei mele. Crez în conştiinţa mea că, dacă proiectul 

propus, sau altul similar lui, nu va fi priimit, mari şi 

infricoşate neriorociri vor cădea asupra noastră. Având 

1) Bill votat în 1619 sub- Carol II; este una din legile fundamentale 

ale Engliterei pentru garantarea libertăţii personale. “ 

2) Siz Acts. Legi draconiene, cari ai lăsat cele mai triste amintiri în 

istoria contimporană a poporului englez. Cea Wântâiii lua inculpaţilor dep. 

tul de a amâna judecata pentru altă sesiune, dacă eraă prinşi asupra 

faptului. A doua autorisa, Curtea să pună mâna pe toate exemplarele unui 

libel condemnat, şi să pedepsească pe autorul lui, în cas de recidivă, cu 

nchisoarea şi chiar cu deportaţiunea. Pamfletele erai supuse la acelea-și 

taxe de timbru ca şi ziarele, şi tipografii trebuia să depună o cauţiune 

ca să garanteze plata amendelor. Nici o întrunire de mai: mult de 50 

persoane nu putea să se ţină, fără declaraţia prealabilă a şeapte propri- 

eta1!, şi judecătorul avea dreptul de a schimba ziua de întrunire. Or 

ce meeting ce tindea a aţiţa la disprețul regelui era declarat sediţios. Era 

pedepsit cu doui anl de închisoare or cine se arăta la o întrunire cu arme, 

stindarde, drapele, insemne şi embleme de or ce tel ; sălile de citire erai 

supuse unei autorisajii şi une! inspecții. Era oprit sub pedepse severe de 

a exercita pe cineva la. mănuirea armelor, și magistrații aveai dreptul de a 

căuta şi confisca armele în toate comitatele în cari sar fi întâmplat turburări. 

— H. Reynal, Histoire de VAngleterre depuis la mort de la reine Anne 

jusgwă nos jours, pag. 252 sq.
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această părere, mă crez dator să o expun, nu ca o a- 
meninţare, ci ca un ârgument. Susţiii acest bill, pentru 
că el va înbunătăţi instituţiile noastre ; dar îl mai sus- 
ţii şi pentru-că el tinde a le păstra. Dacă putem es- 
clude pe cei-ce trebue să "1 escludem, sîntem datori să 
admitem pe aceia pe cari siguranţa statului cere să” 
admitem. Acum ne opunem la planurile revoluţionari- 
lor numai cu o jumâtate, numâi cu un sfert din pu- 
terile noastre. Susţinem, şi susţinem cu drept cuvânt, 
că națiunea nu trebue guvernată numâi de simple nu- 
mere, ci de proprietate şi inteligenţă. Dar, pe când zi- 
cem acestea, escludem de la or ce participaţie la guvern 
mari mase de proprietate şi inteligenţă, un mare nu- 
mer din aceia cari sînt foarte interesaţi a aptra liniştea 
şi cari ştiii foarte bine să o păstreze. Facem mai mult. 
Inpingem de partea revoluţiunii pe aceia pe cari îi es- 
cludem de la putere. Trăim oare întrun timp în care 
causa legii şi a ordinii se poate scuti de unul din a- 
liaţii sti fireşti? 

Nobilul: meii amic, 'Tesaurarul Trupelor, a descris 
cu talent impresia ce unele părți ale sistemului nostru 
representativ ar produce asupra spiritului unui strein, 
care a auzit multe despre libertatea şi mărirea noastră. 
Dacă, Domnule Preşedinte, aş voi să fac pe un ase- 
menea strein să înţeleagă lămurit ceea ce eii consider 
ca mari neajunsuri ale sistemului nostru, l-aş conduce 
prin acea immensă cetate care se întinde la nord de 
Great Russel Street şi de Oxford Streetl), o cetate 
superioară în mărime şi populaţie capitalelor multor 
regate puternice ; şi, după toată probabilitatea, superi- 

1) Două strade din Lonâra, la nord de cari se întinde City, partea cea 
mai comercială şi mai bogată a capitalei regatului britanic,
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oară în avuţie, inteligenţă şi respectabilitate generală, 

or cărei cetăți din lume. L-aş conduce prin acea suc- 

cesiune nesfirşită de strade, de square, formate din case 

bine zidite şi frumos mobilate. I-aş atrage luarea a- 

minte asupra strălucirii magazinelor şi mulțimii equi- 

pagielor elegante. I-aş artta măreţul cerc de palate 

cari înconjoară Regenv's Park. I-aşspune că venitulacestui 

cartier este mai mare decât venitul regatului Scoției în- 

tregi pe timpul Unirii!). Şi apoi i aşspune că acest aron- 

disment este nerepresentat. Nu este nevoie să mai daă alte 

exemple. Nu este nevoie să vorbesc de Manchester, Bir- 

mingham, Leeds, Sheffield, cari nu aă nicio representaţie, 

sai de Edinburgh şi Glasgow, cari ati o representaţie de ris. 

Dacă am pune un imposit asupra proprietăţii după vechiul 

principii că nici o persoană care are mai puţin de 150 

lire sterling pe an să nu contribuiască de loc, nu m'aş 

mira nici de cum, dacă am constata că o jumătate în 

număr şi avere din contribuabili nu aă nici un vot; 

şi, fără îndoială, se va descoperi că 1/5o-ea parte în nu- 

măr şi avere dintre contribuabili are o mai mare parte în 

guvern de cât cele-l-alte 49/50 părţi. Aceasta nu va 

să zică guvern al proprietăţii ; ci guvern al unor părți 

desfăcute şi de fragmente de proprietate, alese din ce- 
le-l-alte şi preferite restului, fără a se lua ca bază un 

principiă raţional. 

A zice că un asemenea sistem e vechiii, nu este a-l 

apăra. Onorabilul meii amic, representantul Universi- 

tății de Oxford?), ne somează să "i arătăm dacă con- 

1) Unirea parlamentului scoţian cu cel englezesc, adică unirea definitivă 

a celor două țări respective, s'a efectuat în an. 1707, Cele două regate 

unite s'aii numit de aici înainte Britania Mare. 

1) Sir Robert Harry Inglis. Născut la 1786, mort la 1855, representă în
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stituția a fost vr'o dată mai bună de cât acum. Dom- 

nule Preşedinte, noi sîntem legiuitori, nu antiquari. 

Cestiunea ce ne preocupă este nu. dacă constituția a 

fost mai bună înainte, ci dacă putem să o facem mai 

bună acum. În faptă, cu toate acestea, sistemul nu era 

nici de cum în timpurile vechi aşa de absurd ca în 

epoca noastră. Un nobil Lord!) nea spus astă seară 

că oraşul Aldborough, pe care îl represintă d-sa, nu 

era mai mare pe timpul lui Eduard 12) de cât acum. 
Linia zidurilor sale, ne asigură d-sa, se poate constata 
şi acum. Oraşul actual ajunge pînă la această linie, 

D-să induce de aci că, de vreme ce întemeietorii in- 

stituţiilor noastre representative aii dat representanţi o- 

raşului Aldborough pe când era tot aşa de mic ca acum, 

aceia cari vor să "i iea acest drept întemeiându-se pe 
micşorimea sa actuală, nu sînt în drept să afirme că 

se întorc la principiul original al instituţiilor noastre 

representative. Dar îşi aminteşte oare. nobilul Lord 

schimbarea ce s'a realizat în ţară în cursul celor din 

urmă cinci veacuri ? ]şi aminteşte oare d-sa cât a spo- 

rit populaţia Engliterei, pe când Aldborough a r&mas 

pe loc? Ţine d-sa seamă de faptul că pe timpul lui 
Eduard 1 regatul nu coprindea dou& milioane de lo- 

cuitori, pe când astă-zi numără aproape 14 milioane? 

Un cătun de astă-zi ar fi fost un oraş de oare care 

însemnetate pe timpul ântâielor noastre parlamente. 
Aldborough, privit în mod absolut, poate fi astă-zi 

mai multe rînduri Universitatea de Oxford şi se opuse tutulor reforme- 

lor în stat şi biserică, precum emancipăril catolice, reforme! parlamentare, 

desființării taxei pe grânele streine și înpământenirii Ebreilor. La 1850. 
fu numit profesor onorar de antiquități în locul lui Walter Scott, 

1) Lord Stormont, 

2) Rege al Engliterei între anii 1272 şi 1307.
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tot aşa de considerabil ca or când. Insă, comparat cu 

regatul, el este mult mai puţin considerabil, chiar după 

ar&tarea nobilului Lord, de cât când el a ales pentru 

ântâia oară representanţi. Onorabilul mei amic, repre- 

sentantul Universităţii de Oxford, a cules numeroase 

exemple de tirania ce regii şi nobilii ai exercitat în 

vechime atât asupra acestei Camere cât şi asupra ale- 

gătorilor. Nu este de mirare ca, în nişte timpuri când 
nimic nu era privit ca sacru, drepturile poporului şi 

drepturile representanţilor poporului să nu fi fost privite 

ca sacre. Faptele pe cari le a amintit onorabilul mei a- 

mic nu probează că, sub vechia constituţie a regatului, 
această Cameră trebuia să fie un instrumental regelui şi al 
aristocrației, precum Benevolenţele!) şi Taxa Năvilor 2) 

nu probează legalitatea lor, sai precum acele arestări ne- 

justificabile ce s'aă făcut cu mult mai în urmă de rati- 

ficarea Marei Charte5),şi chiar după Petiţiunea de Drept?), 
nu probează că supuşii nu aveai în vechime nici o 

1) Pretinse dări gratuite, pe cari regii englezi le storceati de la su- 

puşii lor. Introducerea acestor benevolenţe se datoreşte lui Eduard IV, 

(1461—1483). Ele fură desfiinţate sub Richard III (1483— 85), dar în urmă 

fură reînviate de el sub alt nume, şi apoi de Enric VII (1485—1509), 

cu consimțimântul parlamentului, La. 1505, Enric impuse altă henevolenţă, 

fără învoirea parlamentului. 

2) Ship-money. Taxă ce fusese o dată impusă de: Elizabetha, dar care 

exista din limpuri mal vechi. Ea consta în aceasta că porturile de mare, 

şi chiar comitatele maritime, erai îndatorate să procure, în timp de răs- 

hoiă, corăbii pentru serviciul statului. Carol 1 voi să întinză această sar- 

cină asupra regatului întreg şi să o prefacă în bani, în loc de armarea 

în natură, Perceperea acesteitaxe sub Carol], în 1634, produse o nemul- 
ţumire generală, în fruntea căreia se puseră Chambers, Lord Saye şi Hampden. 

3) Zhe Great Charter, Magna Charta acordată de regele Ioan Sans Terre 
sai Lackiand, în 1215 Junie 15. 

î) Petition of Right din 1628, prin care Camera Comunelor cerea de la. 
Carol Isă i se confirme și lămurească drepturile întemeiate pe Magna Charta. 
Să nu se confunde cu Bill of Right (Billul de Drept), votat îndată după.



ÂNTÂIUL DISCURS II 

libertate personală. Vorbim de înţelepciunea străbuni- 

lor noştri ; şi într'o privinţă cel puţin. ei erai mai în- 

țelepți de cât noi. Ei legiferaă pentru timpurile lor. 

Ei nu 'se uitaii la ceea ce era Anglia înainte de ei. 

Ei nu credeaii că este neapărat trebuincios să dea de 

dout ori mai mulți deputaţi oraşului York de cât Lon- 

drei, pentru că York fusese capitala Britaniei pe tim- 

pul lui Constantius Chlorus ; şi ar fi rămas de sigur 

uimiţi, dacă ar fi previzut că un oraş de mai bine de 

o sută de mii locuitori va fi lăsat fără representanţi 

în secolul al 19-lea, numai pentru că se află pe pă- 

mentul care, în secolul al 1 3-lea, fusese ocupat de câte- 

va colibe. Ei întocmiră un sistem representativ, care, 

de şi nu fără neajunsuri şi neregularități, era potrivit 

cu starea Engliterei de pe timpul lor. Insă o mare re- 
voluțiune s'a făptuit. Caracterul vechilor corporaţii s'a 

schimbat. Noui forme de proprietate ai eşit la lumină. 

Noui părți din societate ai dobândit o însemnttate ne- 

cunoscută pînă aici. În districtele n6astre rurale erai 

cultivatori bogaţi, cari nu erai freebolderi!). In capitala 

noastră erau negustori bogaţi, cari nu se bucurai de 
toate drepturile civile 'şi politice. Oraşe au scăzut la 

starea de sate. Sate sai mărit, ajungând oraşe mai 

suirea pe tron a lui William JII şi a soţiei sale Maria, fica lut Iacob II. 

1) Proprietari ai pământurilor numite freeholds, în oposiţie cu stăpânitorii 

de pământuri numite copyholds, pe cari senioril saă proprietarii manoa- 

velor le dată vasalilor lor cu anumite condițiuni. In Englitera sînt mat multe 

feluri de proprietate; toate pământurile sînt legalmente proprietatea sta. 

tului sai a regelui. Freehold însemnează o proprietate, care, atîrnând ne- 

mijlncit de stat, supune pe proprietarul săi numai la servicii demne de 

un om liber; aceasta este așa numita fenure de franc soccage. După un 

act al lui Enric VI (1422—1461), cavalerii comitatelor eraă aleși numai 

de freeholderii cari locuiaă în comitat şi aveati un venit teritorial de 40 
de shillingi.
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mari de cât Londra Plantageneţilor!). Din nenorocire, 

pe când creşterea firească a societăţii „continua, poli- 

tica artificială remânea neschimbată. Vechia formă de 

representaţie sta pe loc; şi tocmai fiind că forma per- 

sista, spiritul o părăsea. Atunci veni presiunea ce făcu 

să explodeze vinulcel noi în buteliile vechi, noua so- 

cietațe în vechile instituţii. Acum este pentru noi timp 

să dăm un omagii cuviincios, rațional, viril, străbuni- 

lor noştri, nu ţinend cu dinţii ca nişte superstiţioşi la 

„ceea ce ei ai făcut în alte înprejurări, ci făcând ceea 

ce ar fi făcut ei în înprejurările noastre. Toată istoria 

este plină de revoluţiuni, produse de cause analoage 

cu acelea. cari lucrează astă-zi în Anglia. O parte a 

societăţii care nu avea nici o însemnttate câştigă 

forță de expansiune şi devine puternică. Ea cere în 

sistem un loc potrivit nu cu slăbiciunea ci de mai 

"nainte, ci cu puterea ei actuală. Dacă i se acordă a- 

ceasta, toate merg bine; dacă i se refuză, atunci în- 

cepe lupta între «tentra energie a unei clase şi vechile 

privilegii ale celei-l-alte. Aşa a fost lupta dintre Ple- 

bei şi Patricieni la Roma. Aşa a fost lupta aliaţilor 

italieni pentru admiterea lor la drepturile de cetățeni 

romani. Aşa a fost lupta coloniilor noastre din Ame- 

rica de Nord contra patriei-mume. Aşa a fost lupta pe 

care clasa a treia din Franţa a susţinut-o contra aris- 

tocraţiei de naştere. Aşa a fost lupta pe care Romano- 

catolicii din Irlanda aă susținut-o contra aristocrației 

crezului. Aşa este lupta pe care poporul de coloare 

liber din Jamaica o susţine astă-zi contra aristocrației 

:) Dinastie ce a domnit în Englitera de la 1154 pînă la 1399, de când 

se continuă în linie laterală prin dinastiile de Lancaster şi de York pînă 
la 1485.
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de piele. Aşa, în fine, este lupta pe care clasa de mij- 

loc din Anglia o susţine contra unci aristocrații de simplă. 

localitate, contra unei aristocrații al cărei principii este de 

a investi pe o sută de polwalloperi!) beţivi dintr'o loca- 
litate sai pe proprietarul unei şandramale ruinate dintr'altă 

localitate cu puteri ce se refuză unor oraşe renumite 

pînă în cele mai depărtate unghiuri ale pămentului 

pentru minunile bogăției şi ale industriei lor. 
Dar aceste oraşe mari, zice onorabilul meă amic, 

representantul Universităţii de Oxford, sînt represen-. 

tate în mod virtual, dacă nu direct. Nu sînt consul-: 

tate, întreabă d-sa, dorințele oraşului Manchester tot 

aşa de bine ca ale or-cărui alt oraş care trimite repre- 

sentanți în parlament? Eu nu înţeleg, Domnule Pre- 

şedinte, cum o putere, care este salutară când este re-. 

presentată în mod virtual, poate fi vătămătoare când 

este exercitată în mod direct. Dacă dorinţele oraşului 

Manchester cântăresc pentru noi tot aşa de mult cât 

ar cântări întrun sistem care ar acorda representanţi 

Manchesterului, cum ar fi periculos dacă am da repre- 

sentanți Manchesterului ? Un representant virtual este, 

crez, un om care lucrează ca un representant direct; 

căci neapărat ar fi absurd să zicem că un om, care 

de obiceiă zice mu, represintă în mod virtual poporul 

din Manchester, când un representant direct al popo- 

rului din Manchester ar zice da. Tot ce se poate aş- 

tepta de la o representaţie virtuală este ca ea să fie 

1) Cuvântul Englezesc pot-wallopers saă pot-ivabblers nu se poate 

traduce pe româneşte. Acest nume se da, sub vechiul regim electoral, a= 

legătorilor ce votaă întio localitate «pentru-că îşi găteaii bucatele acolo», 

adică trăiai în propria lor gospodărie, fie că ocupaii singuri o casă 

(house-kolders) sai ca chiriași parţiali (lodgers).
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tot aşa de bună ca representaţia directă. Dacă este aşa, 
atunci de ce să nu acordăm o representaţie directă 
unor localităţi cari, precum fie care din noi recunoaşte, 
trebuiai, într'un chip sai altul, să fie representate ? 

Dacă s'a zis că schimbarea ca schimbare este un rtă, 
r&spunz că nemulțumirea ca nemulțumire este un răi. 
Aceasta este în adevăr partea cea mai tare a causei 
noastre. S'a zis că sistemul funcţionează bine. Contest 
aceasta. Contest că un sistem funcţionează bine, când 
poporul îl priveşte cu aversiune. Noi putem zice aici 
că sistemul este bun, perfect. Dar dacă cine-va ar vorbi 
aşa la 6581) de arendaşi şi negustori respectabili, lu- 
aţi la întemplare din or care parte a Angliei, ar fi 
huiduit şi batjocorit. Sînt oare acestea simţiminte cu 
cari trebue întâmpinată o parte a guvernului ? Mai pre 
sus de toate, sînt acestea simţiminte cu cari trebue 
întempinată partea populară a legislaturei? Este mai 
tot aşa de esenţial pentru utilitatea unei Camere a 
Comunelor ca ea să posedeze încrederea poporului, pe 
cât este de esenţial ca ea să merite această încredere. 
Din nenorocire, ceea ce este în teorie partea populară 
a guvernului nostru, este în practică partea nepopu- 
lară. Cine doreşte să detroneze pe rege? Cine doreşte 
să dea afară pe Lorzi din Camera lor? Pe ici şi colea 
câte un descreierat de radical, pe care copii îl arată cu 
degetul pe stradă. Cine doreşte să schimbe constituția 
acestei Camere? Tot poporul. Şi e natural să fie aşa. 
Camera Comunelor este, după expresia lui Burke, un 
freă nu în gura poporului, ci în mâinele lui. Pe căt 
timp acest frâă este eficace, mavem nici un cuvânt 
de a ne teme că regele sai nobilii vor înpila pe po- 

1) 658 era numărul total al membrilor din Camera Comunelor.



ÎNTÂIUL DISCURS -1$ 

por. Dar dacă acest frâă are nevoie de a fiînfrânat, cum 

trbue să-l înfrânăm ? Daca sarea 'şia pierdut gustul, cu 

ce să i "| redăm? Neîncrederea cu care națiunea pri- 

veşte această Cameră poate fi nedreaptă. Dar ce e de 

făcut ? Puteţi inlătura această neîncredere? Cum că ea 

există, nu se poate tăgădui. Cum că ea este un rti, 

nu se poate tăgădui. Cum că acest rtii merge crescend, nu 

se poate tăgădui. Un gentleman ne spune că ea sa pro- 
dus de ultimele evenimente din Franţa şi Belgia; al- 

tul, că ea este efectul scrierilor sediţioase ce s'au pu- 
blicat de cât-va timp. Dacă acest simţimânt are o o- 

rigine aşa de proaspătă, atunci am citit istoria cu pu- 

ţin profit. Domnule Preşedinte, această nemulţumire 

alarmantă nu este fâtul unei zile sai unui an. Dacă 

există simptome după cari să fie cu putință a se de- 

osebi boalele chronice ale corpului politic de inflama- 
ţiile trecătoare, apoi toate aceste simptome există în casul 

de faţă. Această contagiune s'a întins puţin câte puţin şi 

a devenit din ce în ce mai malignă, în cursul vieţei 

a două generaţii. Am încercat cu anodinele. Am în- 

cercat operaţii crude. Ce să mai încercăm acum ? Cine 

îşi face ilusii că poate nimici acest simţiment? Este 

vrun argument care să fi scăpat “comprehensivei 

inteligențe a lui Burke) sai subtilităţii lui Wind- 

ham 22) Rămas-a vr'un fel de coerciţiune care să nu fi fost 

1) Celebru orator, bărbat de stat şi scriitor englez, născut la Dublin 

în 1730, mort în 1797. 

2) Bărbat de stat englez născut la 1750 în Londra, mort la 1810. La 

începutul carierei sale parlamentare, el făcu ca și Burke parte din opo- 

siția, liberală ; dar evenimentele revoluţiunil franceze îl siliră, ca şi pe 

Burke, să'şi schimbe vederile politice şi să devină unul din aderenții 

cei mai înfocaţi ai lui Pitt, atât întru combaterea revoluțiunil franceze, 

cât şi întru oprimarea. democraţiei engleze şi irlandeze,
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încercat de Pitt sai de Lord Londonderry ?1) Am avut 
legi; am avut sânge. Noui trădări s'au săvirşit, Presa 
a fost încătuşată. Actul Habeas Corpus sa suspendat, 
Evenimentele ai dovedit că aceste expediente erai nu- 
mai paliative. Acum ați sfirşit cu paliativele. Râul r&- 
mâne, şi este mai formidabil de cât or când. Ce tre- 
bue să facem? 

In aceste înprejurări, un mare plan de înpăcare, 
pregătit de Miniştrii Coroanei, sa adus înaintea noastră, 
un plan care dă un lustru adiţional unui nume nobil, 
nedespărțit asociat, în curs de: dout veacuri, cu cele 
mai scumpe libertăţi ale poporului englez 2). Nu voii 
zice că acest plan este în toate amenuntele sale în- 
tocmai aşa precum aş fi dorit eă să fie; însă el este 
întemeiat pe un principii mare şi sănttos. El iea o 
vastă putere din mâinile a câtor-va şi înparte această 
putere în marea masă a clasei de mijloc. De aceea or 
cine cugetă ca mine este dator să stea neclintit de 
partea Miniştrilor, cari sai hotărit să r&mână la gu- 
vern saii si cază cu această m&sură. Dacă aş fi unul 
dintre d-lor, aş preferi să caz cu această măsură de 
cât să rămân la guvern cu unul din acele mijloace cari 
sprijinesc de regulă Cabinetele. 

Onorabilul mei amic, representantul Universităţii 
de Oxford, ne asigură că, dacă va trece această lege, 
Englitera se va preface îndată în republică. Camera 
reformată a Comunelor, dupi părerea d-sale, înainte 
de a trece zece ani, va depune pe rege şi va goni pe 
Loirzi din Camera lor. Domnule Preşedinte, dacă ono- 

1) Vezi nota de Ia pas. 5. 
2) Acest nume nobil este numele Russel. Se ştie că billul de reformă 

parlamentară a fost adus în Cameră de către Lordul John Russel. 
. a 
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rabilul meii amic va putea să probeze aceasta, d-sa 

va isbuti să aducă în favoarea democraţiei un argu- 
ment cu mult mai puternic de cât toate câte se gă- 

sesc în operele lui Paine!). Proposiţiunea onorabilului 

meii amic este în substanță aceasta: instituţiile noas- 

tre monarchice şi aristocratice nu ai nici ui punt de 

reazim în spiritul public al Engliterei; aceste institu- 

țiuni sînt privite cu aversiune de o majoritate hotă- 

rită a clasei de mijloc. Acestea, Domnule Preşedinte, 

afirm, se pot deduce din proposițiunea d-sale; pentru 
că d-sa ne spune că representanţii clasei de mijloc vor 

fi mai înclinați către o revoluţiune democratică de cât 

alegătorii lor. Din parte'mi, Domnule Preşedinte, dacă 

aş fi convins că marele corp al clasei de mijloc din 

FE Anglia priveşte cu aversiune monarchia şi aristocrația, 

23 35 A nevoit, în contra voinţei mele, să vii la con- 

7 clusia că instituţiile monarchice şi aristocratice sînt 

nepotrivite cu ţara mea. Monarchia şi aristocrația, pre- 

ţioase şi folositoare cum le crez eă, sînt preţioase şi 

folositoare numai ca mijloace,-iar nu ca scop. Scopul 

guvernului este fericirea poporului, şi ei nu înţeleg 

cum, într'o ţară ca aceasta, fericirea poporului poate 

fi sporită de o formă de guvern în care poporul nu. 

are nici o încredere, şi care există numai pentru că 

clasa de mijloc nu are un organ prin care să 'şi ma- 

nifeste simţimintele sale. Insă, Domnule Preşedinte, ei 

sînt pe deplin convins că clasa de mijloc doreşte cu 

1) Celebru publicist englez, născut în comitatul Norfolk la 1757, mort 

la 1809 în New-York. El luă parte cu Americanii în lupta lor contra En- 

gliterei, apo! trecu în Franţa, unde se naturaliză şi se alese membru în 

Convenţiunea Naţională, urmând ideile Girondinilor. In cele din urmă 

trecu în America, unde şi muri, El este unul din cel mat înfocaţi aderenți 

şi promotori al democraţiei, 

TA ”
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sinceritate să păstreze prerogativele regale şi dreptu- 
rile constituţionale ale Camerei Lorzilor. Ce fapte pro- 
duce onorabilul mei amic întru sprijinirea opiniei sale > 
Un singur fapt; şi acest fapt nu are întru nimic a. 
face cu cestiunea de față. Efectul acestei reforme, zice. 
d-sa, va fi.de a face Camera Comunelor atotputer- 
nică. Ea a mai fost o dată atotputernică, la începutul 
anului 1649. Atunci ea a tăiat capul regelui şi a des-. 
finţat Camera Lorzilor. Prin urmare, dacă va mai avea 
iară-şi puterea supremă, va lucra în acela-şi chip. Insă, 
Domnule Preşedinte, nu Camera Comunelor a tăiat capul 
lui Carol I; şi nici nu era atunci atotputernică. Ea 
a fost mult redusă la număr prin expulsiuni succesive. 
Ea era sub domnia absolută a armatei. O majoritate 
a Camerei era dispusă a priimi condiţiile propuse de 
rege. Soldaţii ai gonit majoritatea; şi minoritatea, 
nici a şeasea parte din Camera întreagă, a votat acea 
hotăriîre de care vorbeşte onorabilul mei amic, hotă- 
rîre pe care clasa de mijloc a desaprobat-o şi pe care 
o desaprobă încă. 

Onorabilul mei amic şi mai toţi gentlemenii cari 
s'aii aşezat de aceea-şi parte cu d-sa în această desba- 
tere, aă insistat mult asupra utilităţii tîrgurilor închise. 
şi putrede!). Cu ajutorul acestor tîrguri, zice d-sa, 
s'au introdus în parlament cei mai talentaţi bărbaţi. Este 
adeverat că mulţi bărbaţi distinşi aă representat loca- 
lităţi de acest fel. Insă, Domnule Preşedinte, noi trebue 
să judecăm o formă de guvern după tendinţele ei ge-. 
nerale, nu după accidente norocite. Fie care formă de 

1). In text: close and rotten boroughs Eie erai niște localităţi fără în-. 
semnttate, adesea compuse numai din câte-va case, închise în proprie. 
tatea unul mare senior, care dispunea de creaturele sale după placul lui.
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a 
guvern îşi are accidentele ei norocite. Despotismul 

îşi are şi el accidentele lui norocite. Ciu toate acestea 

moi nu sîntem înclinați a desfiinţa toate frânele con- 

Stituționale, să punem un stăpîn absolut asupra noastră, 

Şi să aşteptăm de la noroc ca el să fie un Caligula sai 

an Marcu Aureliă. Pe or ce cale sar compune Camera, 

pe acea cale se vor alege câți-va bărbaţi de talent cari 

nu se vor alege sub alt sistem. Dacă ar fi o lege ca 
o sută de oameni cei mai înalţi din Anglia să fie membri 

ai parlamentului, probabil se vor găsi între dînşii câţi-va 

bărbaţi de talent, cari vor intra în Cameră în virtutea 

acestei legi. Dacă cele roo de persoane ale căror nume 
figurează ântâiii pe lista alfabetică a Anuarului de A- 

drese!) ar trebui numite membri ai parlamentului, pro- 

babil se vor găsi între dînsele bărbaţi capabili. Citim 
în istoria vechie că un rege foarte capabil s'a ales după 
nechezatul calului s&i?); dar eă crez că noi nam a- 
dopta un asemenea mod de alegere. In una din cele 

mai celebre republice ale antiquităţii, Athena, senatorii 

şi magistraţii se alegeau la sorți ; şi de câte-va ori sorții ai 
căzut bine. O dată, spre exemplu, a fost în oficii Socrates. 

O proposiţiune crudă şi nedreaptă se făcuse de un dema- 

gog. Socrates se înpotrivi ei cu periculul vieţei sale. Nu 
este în istoria greacă un eveniment mai interesant de cât 

această înpotrivire memorabilă. Şi cu toate acestea cinear 

voi să aibă funcţionari numiţi la sorţi, pentru că întempla- 

rea sorţilor a putut da unui mare şi bun bărbat o putere, pe 

care probabil el n'ar fi dobândit-o nici o dată pe altă cale? 

Noi trebue să judecăm, precum am zis, după tendinţa ge- 

1) In text: Court Guide, adică Conductorul Curţii. | 

2) Acel rege este Darius, fiul lui Hystaspes, Narațiunea despre. suirea 

ur pe tronul Persiei se află în Herodot, lib. III, 84—86,
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nerală a.unui sistem. Nimeni nu se poate îndoi că o Cameră 

a Comunelor, aleasă liber de clasa de mijloc, nu va coprin- 

de mulţi bărbaţi roarte capabili. Nu zic că tocmai aceia-şi 

bărbaţi capabili cari vor fi pătruns în actuala Cameră a 

Comunelor vorpttrunde în Camera reformată ; dar cestiu- 

nea nu e aici. Nici un particular nu este necesar statului. 

Noi putem fi siguri că dacă vom înzestra ţara cu instituţii 

populare, aceste instituţii o vor înzestra cu oameni mari. 

Mai este o obiecţie, care, pe cât ştiii, a fost ridicată 

de onorabilul şi învățatul representant de Newport !)- 
D-sa ne spune că dreptul electoral este proprietate; că 

a lua înapoi acest drept de la un om care n'a fost do- 
vedit judecătoreşte că ă abusat de dinsul, este spoli- 

aţiune; că nici o crimă nu Sa dovedit contra alegă- 
torilor din tîrgurile închise; că nici o crimă nu li s'a 

imputat nică chiar în preambulul billului; şi că prin 

urmare a li se lua înapoi acest drept fără compensa- 

țiune, ar fi un act de tiranie revoluţionară. Onorabilul 

şi învățatul gentleman a comparat purtarea actualilor 

Miniştri cu purtarea acelor odioase instrumente ale pu- 
terii, cari, către sfîrşitul domniei lui Carol II, aii con- 

fiscat privilegiile Corporaţiilor whige. A fost alt pre- 
cedent, pe care m& mir că d-sa nu “şi l-a amintit, atât 
pentru că este mult mai aproape de acela la care s'a 
raportat d-sa, căt şi pentru că nobilul meă amic, Te- 
saurarul Trupelor, a ficut mai "nainte alusie la dinsul. 
Dacă dreptul electoral este proprietate, dacă a lua înapoi 
acest drept fâră crimă vădită sau fără a acorda com- 
pensaţiune, ar fi spoliaţie, era oare un act de spoliaţi- 
une luarea înapoi a dreptului de vot de la freeholderii 
irlandezi cari aveai 40 de shillingi ? Datu-li-sa o com- 

1) Horace Twiss,



ÎNTÂIUL DISCURS 21 

pensaţie pecuniară ? Declaratu-s'a, în preambulul billului 

care le lua înapoi acest drept, că ei au fost dovediţi 

vinovaţi de abus? Numitu-sia vro cercetare judecăto- 

rească asupra purtării lor? Fost-au ci vro dată acusaţi 

de vro crimă? Saă, dacă susțineţi că a fost o crimă 

din partea electorilor din Clare de a vota pentru ono- 

rabilul şi înv&ţatul gentleman care represintă acum co- 

mitatul Waterford!), trebuia oare pedepsit un freeholder 

din Louth pentru crima unui freeholder din Clare ? 

Dacă principiul onorabilului şi: înveţatului representant 

de Newport ar fi adeverat, atunci dreptul ţăranului 

irlandez era proprietate. Miniştrii sub cari onorabilul 

şi învățatul deputat era în oficii nai avut nici un 

scrupul de ai lua înapoi acest drept. Acusa-va d-sa pe 

acei Miniştri de spoliaţiune ? Dacă nu, cum poate d-sa să 

fidice o asemenea acusaţie contra urmaşilor lor ? 

Fie care gentleman, crez, care a vorbit din  cea-l- 

altă parte a Camerei, a făcut alusie la opiniile pe 

cari unii din Ministrii Majestății Sale le aveaă înainte 

asupra reformei. Ar fi indiscret din parte 'mi, Domnule 

Preşedinte, de a lua asupră-mi aperarea unor bărbaţi 

cari sînt destul de capabili ca să se apere înşi-şi. Voi 

zice numai că, după părerea mea, ţara nu, 'Şi va face 

o idee rea despre capacitatea sati” patriotismul d-lor, 

pentru că aă dovedit că ştiu să profite de experienţă, 

pentru că ai învățat să vază nebunia amânării schim- 

bărilor inevitabile. Sînt alții cari ar fi trebuit "să în- 

1) Daniel O'Connell, (1175—1845), celebru orator şi agitator al Irlan- 

dei pentru a dobândi acestei țări autonomia, de care fusese despuiată, prin 

Actul de Uniune. Alegerea din Clare, care hotări emanciparea catolicilor 

din Britania Mare şi Irlanda (1829 Aprilie 13), era din puntul de vedere 

legal nedreaptă, pentru că în acel moment catolici! nu se bucuraă încă 

de drepturi electorale.
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veţe aceea-şi lecţiune. Zic, Domnule Preşedinte, că 
sînt persoane cari, după părerea mea, nu vor avea în 
destul în tot cursul vieţei lor de a simţi umiliaţiunea 
ce urmează după o înpotrivire înderttnică şi trufaşă 
la schimbările ce ai ajuns neapărate prin progresul so- 
cietății şi desvoltarea spiritului public. Este oare po- 
sibil ca aceste persoane să dorească a ocupa iară-'şi o 
posiţie ce nu se poate nici apăra nici ceda cu onoare? 
Imi amintesc foarte bine, Domnule Preşedinte, o seară 
din luna lui Maiă 1827. Nu aveam pe atunci onoarea 
unui scaun în acestă Cameră; dar eram un observator 
atent al procedeurilor sale. Prea onorabilul Baronet 
din partea opusăl), despre care personal aş dori să 
vorbesc cu acel înalt respect ce simţ pentru talentele 
Şi caracterul d-sale, dar despre a cărui purtare publică 
trebue să vorbesc cu sinceritatea cerută de datoria 
mea publică, era atunci, ca şi acum, afară din Cabinet. 
D-sa depusese .chiar atunci sigiliul departamentului de 
interne, pentru că crezuse că recentele disposiţii mi- 
nisteriale fuseseră prea favorabile pretensiunilor  cato- 

„ice. D-sa se ridică pentru ca să întrebe dacă inten- 
ţiunea noului Cabinet?) era de a revoca Actul de Test3) 

1) Sir Robert Peel, celebru bărbat de stat englez, născut la 1788, mort 
la 2 Iulie 1850; eminamente practic şi priceput în afaceri. După moartea 
lui Canning, el rămase leaderul conservatorilor moderați. 

2) Cabinetul presidat de George Canning, care luă cârma afacerilor 
publice, după înbolnăvirea Lordului Liverpool. Fiind-că șeful Cabinetului 
era favorabil catolicilor, cari cereaă să li se dea dreptul de a fi aleși 
în parlament şi dea ocupa funcțiuni publice, Ducele de Wellington şi 
“Sir Robert Peel își dederă demisiunile, Canning făcu apel la whigi ca Lans- 
downe, Holland, Brougham, cari priimiră a da sprijinul lor noului Cabinet. 

3) Lege pe care parlamentul v smulse de 14, Carol II, în 1673, şi prin care se cerea ca or care funcţionar să jure că nu crede în transsubstanţiune, adică în prefacerea pâinii şi vinului în corpul şi sângele lui Christos. Prin această lege, Catolicit eraii escluşi de la funcțiuni şi din parlament.
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şi de Corporaţie!) şi de a reforma parlametul. D-sa, 
îmi aduc bine aminte, lega aceste dout cestiuni în- 

preună; şi declară că, dacă Ministrii vor încerca să 

abroage Actele de Test şi de Corporaţie, sai să pro- 

pună un proiect de reformă parlamentară, d-sa va cre- 

de de datoria d-sale de a li se opune din toate pu- 
terile. De când sa făcut această declaraţie ai trecut 

patru ani; şi care este acum starea celor trei cestiuni 

cari agitaii cu deosebire pe atunci spiritul bărbaţilor 
de stat? Ce s'a întîmplat cu Actele de Test şi de 
Corporaţie? Ele s'aă revocat. De cine? Chiar de ono- 

rabilul Baronet. Ce s'a făcut cu incapacităţile catolice? 
S'ai suprimat. De cine? Chiar de onorabilul Baronet. 

Cestiueea reformei parlamentare a rtmas neresolvată.. 

Dar semne, a căror importanță e peste putință să nu 

se înţeleagă, dovedesc lămurit că, dacă această cestiune 

nu se va resolva în grabă, proprietatea şi ordinea, şi 

toate instituţiile acestei mari monarchii, vor fi expuse 

la nişte pericule întricoşate. Este oare cu putinţă ca 

nişte bărbaţi versaţi în afacerile înalte ale politicei să 

nu poată citi aceste semne? Este oare cu putinţă ca 

d-lor să crează în adevăr că sistemul representativ al 

Angliei, aşa acum este acum, va dura pînă în anul 

1860? Dacă nu, pentru ce să ne facă a aştepta ? Vor 

d-lor să ne facă a aştepta numai pentru ca să arttăm 

lumii întregi cât de puţin am profitat de recenta noa- 

stră experiență ? Vor oare să ne facă. a aştepta, pentru 

ca să ajungem încă o dată în acel punt, în care nici 

nu putem refuza cu autoritate nici concede cu graţie? 

1) Lege votată tot sub Carol Il, la 1661, Printr'însa se hotăra ca toți 

funcţionarii să se înpărtăşească «după riturile Bisericel Anglicane», şi deo- 

sehit de aceasta să jure că nu vor lua armele contra regelui. Această lege, ca. 

-şi cea precedentă, a fost revocată în 1829.
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Vor oare să ne facă a aştepta pînă când numerul 
partidului nemulţumit va deveni mai mare, cererile 
sale mai înalte, simţimintele sale mai acrimonioase, or- 
ganizaţia sa mai completă ? Vor oare să ne facă a aş- 
tepta pînă când tragi-comedia de la 1827 se va juca 
încă o dată? pînă când vor fi aduşi la guvern de stri- 
gătele «jos reforma», ca să fie reformatori, precum aii fost 
odată aduşi la guvern de strigătul «jos papismul», ca să fie 
emancipatori? Şters-aă oare din mintea d-lor — poate că 
unii aă şters cu plăcere din mintea d-lor — transacţiile din 
acel an? Şi ai uitat oare toate transacțiile din anul urmă- 
tor? Uitat-aă cum spiritul de libertate în Irlanda, lipsit de 
resuflătorile sale fireşti, 'şi a găsit un drum prin nişte ca- 
naluri oprite ? Uitat-ai că am fost siliți să permitem, 
Catolicilor toată licenţa rebeliunii, numai pentru că 
am voit să-i oprim de la- libertăţile supușilor ? Aş- 
teaptă d-lor nişte asociații mai formidabile de cât aceea 
pentru schimbul grâului, nişte contribuţiuni mai mari 
de cât renta, nişte agitatori mai violenţi de cât aceia 
cari, acum trei ani, înpărţeali cu regele şi parlamentul 
suveranitatea Irlandei > Aşteaptă oare ultimul şi cel mai 
teribil paroxism al turbării populare, ultima şi cea mai 
crudă încercare a fidelității militare ? Sa aştepte dar, 
dacă experienţa trecută îi induce a crede că dintr'o 
asemenea politică se poate culege o înaltă onoare sai 
o plăcere deosebită. Să aştepte, dacă sunt coprinşi de 
O infatuaţie atât de stranie şi infricoşată, în cât nu pot 
vedea cu ochii saă auzi cu urechile sau înţelege cu 
inima, Dar noi să înţelegem mai bine interesul şi da- 
toria noastră. Or încotro ne vom întoarce, în lăuntru, 
de jur înprejur, vocea marilor evenimente ne strigă: 
«Reformă; pe aceasta trebue să o aveți înainte.» De aceea,
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acum când toate în lăuntru şi în afară anunţă ruină 

pentru aceia cari stăruesc întro luptă fără speranță 

contra spiritului timpului ; acum când sgomotul căderii 

celui mai falnic tron de pe continent r&sună încă la 

urechile noastre ; acum când acoperişul unui palat bri- 

tanic ofere un adăpost înjositor exilatului moştenitor a 
patru-zeci de regi; acum când vedem în toate părţile 

vechile instituţii resturnate, şi vechile societăți disol- 

vate ; acum când inima Engliterei este încă sănetoasă ; 

acum când vechile simţiminte şi vechile idei păstrează 

o putere şi un farmec cari pot trece foarte repede ; 

acum, în acest timp favorabil spre a ceda; acum în această 
zi de mântuire, —inspiraţi-vă nu de prejudiţii, nu de spiritul 

de partid, nu de trufia ruşinoasă a unei înderttnicii fatale, 

ci de istorie, de rațiune, de epocele trecute, de semnele a- 

cestui timp plin de cele mai funeste prevestiri. Pronunţați- 

vă întrun mod vrednic de aşteptarea ce a precedat această 

desbatere, şi de lungile "amintiri ce ea va lăsa în urmări. 

Reînnoiţi tinereţea statului. Salvaţi proprietatea, votaţi 

contra dv. înşi-vE. Salvaţi mulțimea pusă în primej- 

die de neînfrânarea propriilor sale patimi. Salvaţi aristo- 

craţia pusă în primejdie de nepopularitatea puterii sale. 

Salvaţi cea mai mare, cea mai frumoasă şi cea mai 

civilizată societate ce există, de calamităţile ce pot în 

câte-va zile să nimicească această bogată moştenire a 

atâtor generaţii de înţelepciune şi glorie. Primejdia este 

înfricoşată. Timpul este scurt. Dacă acest bill va fi 

respins, rog pe Dumnezeu ca nici unul din aceia cari 

ai contribuit a-l respinge, să nu 'şi amintească nici o 

dată votul săi cu o remuşcare zadarnică, în mijlocul 

naufragiului legilor, a confusiei rangurilor, a spoliaţi- 

unii proprietăţii, a disoluţiunii ordinei sociale. 

 



DISCURS 

PRONUNŢAT ÎN 

Camera Comunelor, la 5 Iulie 1831. 
  

La a doua citire, în 22 Martie 1831, billul de reformă obţinu 302 
voturi contra 301, adică trecu cu o majoritate numai de un vot. îndată după aceasta, Miniştrii fură învinși în niște cestiuni cari eraă în legătură cu proiectul de reformă. Regele disolvă parlamentul, ca 
să se convingă dacă în adevăr opinia publică era pentru billul de reformă. Resultatul alegerilor fuse cu totul favorabil partiza- 
nilor reformei. 

Marţi, la 4 Iulie 1831, Lord John Russel propuse a doua, citire a 
billulur pentru reformarea, vepresentaţiei poporului din Anglia şi Wa- les. Sir John Walsh, representantul de Sudbury, propuse un amen- dament, ca hillul să se citească peste şease luni. După o discusiune, care ţinu trei nopţi, amendamentul fu respins cu 367 voturi contra 231, şi moţiunea originală se priimi. Următorul discurs a fost pronunțat în a doua noapte a desbaterii. 

Acest discurs produse un efect extraordinar. Intro scrisoare către sora, sa Hanna, Macaulay se exprimă aşa: «Am vorbit iert noapte cu un succes mai pre sus de or ce aşteptare. Mi e ruşine să- "HI spun toate complimentele ce am priimit ; ar tu ştii că o fac nu din vanitate, ci pentru ca să "1 fac plăcere, spuindu-ţi ce se vorbeşte de mine. Lord Althorp "mi-a spus de două ori că discursul meii a fost cel 
mai! bun din câte a auzit vr'o dată; şi Lord John Russel 'm! a vorbit în acela-şi fel; şi O'Connell m'a urmat pînă afară din Cameră, ca să "mi facă cele maientusiaste complimente. Am pronunţat discursul 
mult mai rar de cât mat "nainte, şi de aceea el este reprodus în ziare mal bine de cât cele precedente, de şi nu bine de toti)». 

Nici unul din cei ce aă urmat cursul desbaterii nu 
a putut, Domnule Preşedinte, să nu observe că gen- 

1) George Otto Trevelyan, The Liye and letters of Lord Macaulay, vol. 
1. p. 272).
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tlemenii cari se opun acestui bill ai stăruit cu deo- 

sebire asupra unei obiecţiuni preliminare, pe care 
trebue să o înlăturăm înainte de a cerceta dacă schim- 

bările propuse în sistemul nostru representativ sînt 

sau nu înbunttăţiri. Dreptul electoral, s'a zis, este o 

proprietate privată. El este al cutărui om liber, al cu- 

tărui alegător de burg, al proprietarului cutărei. case, 

al proprietarului cutărui zid vechiă; şi dv. nu aveţi 

dreptul de a i-l lua înapoi fără compensație, precum 
nu aveţi dreptul de a confisca dobânda unui creditor 

al statului sai renta unui proprietar rural. 
Admit, Domnule Preşedinte, că, dacă această obiec- 

țiune ar fi întemeiată, atunci ea ar fi decisivă contra 

proiectului de reformă supus desbaterilor noastre. Dacă 
privilegiul electoral ar fi în adevtr o proprietate privată, 
noi nu am avea dreptul. de a lua deputaţiiorăşelului 
Gatton fiind-că Gatton este mic, şi de a'i da Manche- 

sterului fiind-că Manchester este mare, precum Cyrus, 

în istoria vechie, nu avea dreptul de a lua vestmân- 

tul mare de la copilul cel mic şi a-l pune pe copilul 

cel mare. În nici un cas, şi sub nici un pretext, or 

cât de specios, nu aş lua de la un membru al comu- 

nității vr'un obiect care este de natura proprietăţii, 

tără să dau o deplină compensație. Darei contest că 

"dreptul electoral este proprietate; şi crez că, asupra 

acestui punt, am cu mine rațiunea, precedentele şi 

toată autoritatea. Acest lucru este cel puţin sigur că, 
dacă luarea înapoi a dreptului electoral ar fi spolia- 

țiune, sistemul de  representațiune ce există astă-ză 

este întemeiat pe spoliațiune. Cum s'a fixat dreptul e- 

lectoral în comitatele englezeşti? Prin actul. lui En-
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ric VI 1), care desbrăcă de dreptul electoral zecimi de 

mii de alegători cari nu aveati o proprietate teritorială 
de 40 shillingi. Fost-a aceasta o spoliațiune? Cum s'a 

fixat dreptul electoral în comitatele Irlandeze ? Printr'un 

act al lui George IV 2), care desbrăcă de dreptul elec- 

toral zecimi de mii. de alegători cari nu aveai o pro- 
prietate teritorială de zece lire sterling. Fost-a aceasta 
spoliațiune? Saă fost-a marea reformă parlamentară a 

lui Oliver Cromwell desemnată vr'o dată ca' spoliaţi- 

une, chiar-de către aceia cari detestau mai mult nu- 

mele lui? Fie cine cunoaşte că. modul autoritar în 

care el a luat drepturile electorale de la micile tir- 

guri a fost aplaudat pe întrecute, de regalişti, cari îl 

uraii pentru că doborise o dinastie, şi de republicani, cari 

îl uraă pentru că a întemeiat alta. Luaţi pe Sir Harry 

Vane 3) şi pe Lord Clarendon £), amendoui bărbaţi în- 

țelepți, amendoui bărbaţi oneşti în general, crez, dar 

pe atât de opuşi unul altuia în politică pe cât pot fi 

doui oameni înţelepţi şi oneşti. Amândoui detestaă pe 

Oliver, însă amendoui aprobară proiectul de reformă 

parlamentară al lui Oliver. Ceea ce regreta ei era 

că o schimbare aşa de salutară a fost făcută de un 

usurpator. Vane dorea să fi fost făcută de Rump 5); 
Clarendon dorea să fi fost făcută de rege. Cuvintele 

1) Rege al Engliterci între anii 1422 şi 1461. 

2) A domnit dela 1820 —1830 Iunie 24. 

3) Politic englez însemnat, născut la 1612, ucis la 1662, după restauraţia 

lui Carol II, pentru că luase parte la omorul lui Carol |. Făcu paste din Lun- 

gul Parlament şi se distinse ca oponent extrem contra lui Carol |. 
4) Mare Cancelar al Britaniel, născut la 1608, rmort la 1674. Fuse partizan 

al lu! Carol ] şi apoi al lui Carol II. Serise Istria rebeliunii şi a răsboiului 
civil din Englitera completată cu Istoria răsboiului civil din Irlanda. 

5) «Tirtiţă», nume ce se dede în batjocoră Camerei Comunelor din 1648, 

din care Cromwell depărtase pe toţi deputaţi! nerepublicani.
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lui Clarendon asupra acestui subiect sînt foarte impor- 
tante, pentru că el nu era un innovator pripit. Incli- 
narea minţii lui era de partea antiquităţii şi a prescrip- 
țiunii. Cu toate acestea el descrie această mare luare 
înapoi de drepturi de la târguri ca o înbunttăţire ce 
trebuia făcută întrun chip mai autorizat şi într'un timp: 
mai bun. Cuvintele fură profetice. Acesta este acel chip 
mai autorizat. Acesta este acel timp mai bun. Ceea ce 
Cromwell a atentat să realizeze cu o autoritate usur- 
pată, într'o ţară care mai 'nainte fusese sguduită de 
răsboiul civil, şi «care fusese ţinută cu greutate într'o 
stare de linişte silită cu forța militară, a fost norocul 
nostru să o realizăm în pace adîncă, şi sub guvernul 
unui principe al 'cărui titlu nu este pus în cestiune, 
a cărui funcţiune este respectată şi a cărui persoană este 
iubită. Este uşor de înţeles cu ce dispreţ şi mirare ar fi as- 
cultat Clarendon, dacă i s'ar fi spus că reforma ce i se părea 
cu totul dreaptă şi rațională, aşa în cât el o lăuda chiar fă- 
cută de un regicid, nu putea fi făcută, fără cea mai mare ini- 
quitate, de un rege legal şi de un parlament legal. 

Domnule Preşedinte, în numele instituţiei proprie- 
tăţii, al acelei mari instituţii, în virtutea căreia mai 
cu seamă există toate cele-l-alte ; în numele acelei mari 
instituţii căreia îi datorăm toată ştiinţa, tot comerţul, 
toată industria, toată civilizaţia, tot ce ne face să ne 
deosebim de stlbaticii tatovați ai Oceanului Pacific, pro- 
testez contra primejdioasei practice de a adscrie la ceea 
ce nu este proprietate sfințenia ce se cuvine numai pro- 
prietăţii. Dacă, spre a scăpa abusurile politice de soarta 
cu care le amenință ura publică, dv. reclamaţi pen- 
tru ele immunităţile proprietății, trebue să vă aş- 
teptaţi a vedea proprietatea privită cu o parte din ura
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ce deşteaptă abusurile politice. Dv. legaţi la un loc 
două lucruri foarte deosebite, în speranţa că ele vor 
sta înpreună. Luaţi seama să nu cază amândouă deo 
dată. Dv. spuneţi poporului că este tot aşa de injust 
de a lua unui mare lord dreptul de a alege într'un burg de: 
numire!) ca şitde a "i confisca moşia. Luaţi seama să 
nu isbutiți a convinge minţile slabe şi ignorante că nu. 
eşte mai multă nedreptate de a "i confisca moşia de 
cât de a lua tirgului stă drepturile electorale. Cum că. 
acesta nu este un pericul imaginar, discursurile dv. în 
această desbatere o dovedesc de ajuns. Dv. începeţi prin 
a adscrie dreptului electoral al tirgului Old Sarum sfin- 
țenia proprietăţii; şi sfirşiţi destul de natural, trebue 
să mărturisesc, tractând drepturile de proprietate. cu a- 
ceea-şi uşurinţă, cu care ei aş fi înclinat să tractez drep- 
turile electorale ale tirgului Old Sarum. Când vi se a- 
minteşte că dv. aţi “votat, nu maj departe de cât acum 
doui ani, pentru luarea dreptului electoral de la un mare 
numer de freeholderi2) din Irlanda, şi când sînteţi în- 
trebaţi cum, faţă de principiile ce profesaţi acum, pu- 
teţi justifica acest vot, dv. r&spundeţi foarte rece : «Fără 
îndoială, aceasta a fost spoliațiune. Fără îndoială, am 
luat ţ&ranilor din Munster?) şi Connaughtî), fără să 
le dăm un ban ca despăgubire, aceea ce era tot aşa 
de bine proprietatea. lor ca porcii şi zeghiele lor. Dar 
am făcut aceasta pentru binele public. Am fost siliți 
de o mare nevoie de stat.» Domnule Preşedinte, dacă 

1) Nominee borough. Se numea ast-fel burgul cu drepturi electorale. 
2) Vezi pag. 11, nota, 
3) Cea mai meridională şi mai mare provincie a Irlandei, cu o su- prafaţă de 24,554 kil. pătrați și o populaţie de aproape 1!/, milion. 1) Citește «Connat.» Cea mai de nord-vest şi mai mică din cele patru provincil ale Irlander.
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acesta ar fi un răspuns, am putea să susţinem şi noi 
că avem în vedere binele public, şi că sîntem siliți de 
o mare nevoie de stat. Dar nu voiă recurge la un a- 
semenea argument. Sînt coprins de indignaţie şi alarmă, 
când auz oameni serioşi mărturisind că ceea ce posedă 
dînşii este curată spoliaţiune, şi Justificând spoliaţiunea 
pe temeiul unei necesităţi politice. Nu, Domnule Pre- 
şedinte ; este un drum, şi numai unul singur, pe care 
acei domni, cari aă votat pentru Actul de reluare a 
dreptului electoral din 1829, pot să “şi spele reputaţi- 
unea. Saii că d-lor nu aii nici o aperare, sat că apt- 
rarea d-lor trebue să fie aceasta: că dreptul electoral 
nu este un drept de natura proprietăţii, şi că prin ur- 
mare luarea înapoi a acelui drept nu este spoliaţiune. 

După ce am limpezit, precum ctez, cestiunea de drept, 
viă la cestiunea de oportunitate. Am ascultat, Domnule 
Preşedinte, cu multă plăcere şi interes pe un nobil Lord 
care a vorbit pentru ântâia oară în această desbatere DD). 
Dar trebue să mărturisesc că' d-sa n'a isbutit să me 
convingă că este un temeiii real pentru temerile de 
cari d-sa este muncit. D-sa ne a făcut istoria Franţei 
de la Restauraţiune încoa, ne a vorbit de fluxurile şi 
refluxurile simţimântului public în acea țară, ne a 
spus că partidul revoluţionar s'a ridicat de o dată pe 
când d. De Cazes era ministru, că atunci s'a născut 
o reacțiune violentă în favoarea monarchiei şi a preo- 
ţimii, că atunci. partidul revoluţionar a ajuns din noi 
predomnitor, că sa schimbat dinastia şi că în fine Ca- 
mera Pairilor a încetat de a îi un corp ereditar. După 
aceasta d-sa a prezis, dacă l-am înţeles bine, că, de vom 

î) Lord Porchester,
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vota acest bill, vom suferi tot ce a suferit Franţa, că 

vom avea certuri violente între partidele extreme, o 

revoluţiune, şi o desființare a Camerei Lorzilor. Aş putea, 

poate, să discut exactitatea unor părți din naraţiunea 

nobilului Lord. Dar contest că naraţiunea d-sale, exactă 

sai neexactă, este aplicabilă la casul de față. Contest 

că există o analogie între starea Franţei şi a Engli- 

terei. Contest că aci la noi există un partid mare care 

corespunde cu partidul revoluţionar sai contra-revo: 
luţionar din Franţa. Şi mai energic contest că este vro 

asemenare în caracter şi că este oare care probabili- 

tate de asemtnare în destine între cele dout Camere 

ale Pairilor. Ei unul am privit Camera ereditară 

înființată de Ludovic XVIII ca o instituţie ce nu poate 

dura. Ea nu era în armonie cu starea proprietăţii, nu 
era în armonie cu simțimântul public, nu avea „nici 

forța ce derivă din bogăţie, nici forța ce derivă din 

prescripțiune. Ea era desprețuită ca plebeiană de către 

vechia nobilime, era urită ca patriciană de către de- 

mocrați. Ea nu ţinea nici de vechia Franţă nici de cea 

nouă. Era un ce cu totul exotic transplantat din in- 

sula noastră. Aici ea prinsese rădecini adinci, şi, pentru 

că a trăit în cursul a mai multor generaţii, era încă 

verde şi viguroasă. Insă, întrun pământ strein şi în- 

tr'un aer strein, ea se ofili, şi fu smulsă de cea d'ân- 

tâiă furtună. Nu ar fi tot aşa de uşor de a desrădt-. 

cina aristocrația Engliterei.. 

Cu mult mai multă forță, saă cel puțin cu mult 
mai multă plausibilitate, nobilul Lord şi mai mulţi alţi 
representanţi din partidul advers ai argumentat con- 
tra reformei propuse, susținând că sistemul existent a 
funcționat bine. Ce ţară mare, zic d-lor, este țara  noa-
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stră! Ce superioară în avuţie şi cunoştinţe, în arte şi 
arme! Cât de mult admirată! Cât de invidiată! Este 
oare cu putință să admitem că am ajuns ceea ce sin- 
tem sub un guvern râi? Și dacă avem un guvern bun, 
pentru ce să-l schimbăm? Domnule Preşedinte, sînt 
foarte departe de a tăgădui că Englitera este mare, 
prosperă şi foarte civilizată. Sînt de asemenea departe 
de a tigădui că ea datoreşte o mare parte din mări- 
rea, prosperitatea şi civilizaţia ei formei sale de guvern. 
Dar nu e oare nici o naţiune care să nu'şi reformeze 
instituţiile pentru că ea a făcut mari progrese sub a- 
cele instituții ? Tocmai progresul, Domnule Preşedinte, 
face reforma neaperat trebuincioasă. Țarul Petru, pre- 
cum ştim cu toții, a făcut mult pentru Rusia. Fără 
geniul lui aspru şi energic, această ţară ar fi fost încă 
barbară. Dar ar fi oare raţional să zicem că poporul 
rusesc trebuia necontenit, pînă la sfirşitul lumii, să fie 
guvernat despoticeşte, pentru că Ţarul Petru a fost: 
despot ? Să ne aducem aminte că guvernul şi socie- 
tatea au între dinsele o mişcare de acţiune şi reac- 
țiune. Câte o dată guvernul apucă înaintea societății 
şi o sileşte să meargă înainte. Ast-fel înpinsă, socie- 
tatea se mişcă cu paşi repezi, ajunge pe guvern, îl în- 
trece, şi începe să ceară ca guvernul să se mişce 
mai iute. Dacă guvernul este înţelept, cedează acestei 
cereri drepte şi naturale. Marea causă a revoluţiunilor 
este că, pe când naţiunile merg înainte, constituţiile 
remân pe loc. Norocul special al Engliterei este că 
aici, în curs de mai multe generaţiuni, constituția a 
mers înainte cu națiunea. Unii gentlemeni ne ai spus 
că cei mai ilustri streini aă vorbit, în tot d'a una, cu 
admiraţie de constituţia Engliterei. Comines, ne spun 

3
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d-lor, în veacul al 1 ş-lea, lăuda constituţia englezească. 

ca cea mai bună din lume. Montesquieu, în secolul al 

"18-lea, o lauda ca cea mai bună din lume. Și nu ar 

fi nebunie din partea noastră să lepădăm ceea ce a- 

ceşti oameni ai crezut că este cel mai preţios din bu- 

nurile noastre ? Dar oare constituția pe care o lăuda 

Montesquieu era aceea-și cu constituţia pe care o lăuda 

Comines? Nu, Domnule Preşedinte. Dacă ar fi fost 

aşa, Montesquieu nar fi lăudat-o nici o dată. Căci cum 

era cu putință ca o politică care se potrivea pe deplin 

pentru supuşii lui Eduard IV 1) să se potrivească per- 

f>ct pentru supuşii lui Georgiu II? 2) Englezii ai fost, 

este adeverat, mult timp un popor mare şi fericit. 

Dar ai fost mari şi fericiți pentru că istoria lor a 

fost istoria unui şir de reforme venite la timp. Magna 

Charta 5), Petiţiunea de Drept £), Declaraţia de Drept 5); 

billul care în acest moment se află pe biuroul no- 

stru, ce sînt de cât nişte trepte într'un mare progres? 

La fie care din aceste trepte sai făcut de sigur a- 

celea-şi obiecţiuni ca cele ce-aţi auzit în noaptea 

aceasta: «Sinteţi cu mult mai bine de cât vecinii 

voştri. Sinteţi cu mult mai bine de cât părinții voş- 

iri. Pentru ce nu puteţi sta liniştiţi 2» 

Cu câtă abundanţă nu ar fi vorbit un orator jacobit 5) 

1) Rege al Engliterei între anii 1461 şi 1483. 

2) Rege al Britanie Mari între 1727 şi 1760. 

3) Vezi pag. 10 nota 3. 

4) Ibid. nota 4. , 

5) Declaraţia. psin care Converţia întrunită Ia 22 Ianuarie 1689 în 

Westminster stabili principiile fundamentale ale constituţiei englezeşti, 

pe temeiul cărora William da Orange fusese chiemat la tronul britanic. 

Această declaraţie este oare cum o repetiţiune a Petițiunii de Drept. 

$) In Anglia şi Scoţia, numele partizanilor lui Iacob II, care fuse a” 

lungai la 1688 din Anglia. Cel mai mulţi din aceștia ţineau în Anglia
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asupra acestui subiect în Convenţia de la 1688! «Pen- 
tru ce să facem o schimbare de dinastie? Pentru ce 
să ne muncim a inventa siguranţe noui pentru legile 
şi libertăţile noastre ? Vedeţi ce naţiune sîntem. Ve- 
deţi cum. populaţia şi bogăţia noastră au crescut de 
când cu ceea ce numiţi bunele vechi timpuri ale 
reginei Elizabetha. Nu puteţi tăgădui că această ţară 
a fost mai prosperă sub regii din casa de Stuart de 
cât sub or care din predecesorii lor. Păstraţi această 
dinastie atunci şi mulţumiți-v& cu dînsa.» "Tocmai 
aşa este raționamentul oponenților la acest bill, D-lor 
ne Spun că sintem un popor ingrat, şi că, față cu 
nişte instituțiuni de la cari am cules beneficii inesţi- 
mabile, sîntem mai nemulţumiţi de cât sclavii Beiului 
din Tripoli. Domnule Preşedinte, dacă am fi fost sclavii 
Beiului din Tripoli, am f fost foarte cufundaţi într'o de- 
gradare intelectuală şi morală prea adîncă, pentru ca să 
mai fim capabili de: nemulţumirea rațională şi virilă a. 
oamenilor liberi. Tocmai fiind-că instituţiile noastre 
sint bune noi nu sîntem pe deplin mulţumiţi cu dîn- 
sele ; căci ele ne ai educat întru capacitatea de a ne 
bucura de nişte instituţii şi mai bune. Cum că guvernul 
englezesc a fost în genere înaintea mai tutulor celor-l-alte 
guverne, este adevtrat. Dar tot aşa de adevtrat este că 
națiunea englezească este, şi în curs de cât-va timp a fost, 
înaintea guvernului englezesc. O dovadă pipăită despre a- 
ceasta este că nimic nu se face aşa de ră în insula noastră 
ca legile. In toate câte depind de inteligenţa, cunoştinţele, 
industria, energia indivizilor, sai de combinaţiile voluntare 

şi Scoţia de partidul tory ; în Scoţia de sus, toată nobilimea exa jaco- 
bită. Puterea Jacobiţilor încetă la 1746, în urma înfrîngerii ce suferiră 
la Culloden, când ce! mai însemnați din şefii lor fură decapitați,
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ale indivizilor, această ţară este în fruntea ţtrilor din 

lume, vechi şi noui. Dar în cestiuni cari privesc direct 

statul, noi nu avem aşa de multe. pretenţii la supe- 
- rioritate. Câmpiile noastre sînt cultivate cu o artă 

necunoscută aiurea, cu o artă care scoate recolte 

bogate din lăcovişti şi smircuri. Casele noastre sînt 

pline cu un confort pe care regii 'de mai "nainte 

l-ar fi invidiat. Podurile, canalele, drumurile, mij- 

loacele noastre de comunicaţie, umplu pe or ce 

strein de admiraţie. Nică-ieri  manufacturele nu se 

află întrun grad aşa de înalt de perfecţie. Nică-ieri 

nu se află grămădită o masă aşa de vastă de pu- 

tere mecanică. Nică-ieri nu se exercită o asemenea 

domnie asupra materiei. Acestea Sînt opere ale na- 
țiunii. Comparaţi-le cu operele guvernanţilor naţiunii. 

Uitaţi-vă la legea criminală, la legea civilă, la modu- 
rile de a se transmite proprietatea rurală, la procedura 

şi formele proceselor. Acestea sînt elementele după 
cart trebue să judecăm pe legiuitorii noştri, întocmai 

precum judecăm pe industriaşii noştri după stofele de 

bumbac şi cuțităria ce produc, întocmai cum judecâm 

pe inginerii noştri după podurile suspendate, tunelele, 

locomotivele ce construesc. Este oare mecanismul cu 

care se administrează justiția întocmit 'cu aceea-şi artă 

superioară, cu care sînt întocmite cele-l-alte me- 
canismuri? Poate să fie un contrast mai isbitor de 

cât cel ce există între frumuseţea, desăvîrşirea, promp- 

titudinea, precisiunea cu care se execută fie care proces 
în fabricele noastre, şi stângăcia, primitivitatea, ince- 

tineala, nesiguranța aparatului prin mijlocirea căruia 

se pedepsesc delictele şi se apără drepturile? Priviţi 
la acele şiruri de statute penale, cele mai sângeroase
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şi mai ineficace din lume, la ficţiunile copilăreşti cari 
fac fie care declaraţiune şi or ce pledoarie neinteligi- 
bilă atât pentru reclamant cât şi pentru pîrît, la mas- 
carada amendelor şi a perceperii taxulor, la chaosul 
precedentelor, la groapa fără fund a Curţii Cancelariei. 
De sigur, vedem barbaria secolului al 13-lea şi civili- 
zaţia cea mai înaltă a secolului 1g-lea una lângă alta ; 
şi vedem că barbaria este de partea guvernului şi 
civilizația de partea poporului. 

Aceasta este o stare de lucruri ce nu poate dura. 
Dacă ea nu se va termina cu înţelepciune, se va 
termina cu violenţă. A sosit un timp în care nu este 
numai de dorit, ci neaptrat pentru siguranţa publică, 
ca guvernul să fie pus în armonie cu poporul; şi 
fiind-că mi se pare probabil că acest bill va pune în 
armonie guvernul cu poporul, simţ că este de datoria 
mea de a da sprijinul mei: cordial Miniştrilor Maies- 
tâţii Sale. 

Ni s'a spus în adevăr că nu acesta este planul de 
reformă pe care l-a cerut națiunea. Fie aşa. Dar nu 
puteţi tăgădui că acesta este planul de reformă pe 
care națiunea l-a priimit. Dacă acest proiect, cu toate 
că în multe privințe se deosibeşte de acela pe care 
l-a cerut națiunea, a fost priimit cu transporturi de 
bucurie şi gratitudine, aceasta este o dovadă hotări- 
toare de înţelepciunea concesiunilor făcute la timp. 
Nici o. dată în istoria lumii nu s'a văzut un exemplu 
aşa de strălucit de acea adeverată ştiinţă politică, 

care, aprinzend şi potolind în acela-şi timp cu blân- 

deţe entusiasmul onest a milioane de oameni, îi duce 
în siguranţă şi necontenit către un scop fericit. 
Nu este stranii! ca oamenii să ceară ceea ce este
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nerațional, când li se refuză ceea ce este rațional. Nu 
este. stranii ca ei să plece o urechie prea ascultătoare 
agitatorilor de nimic, când văd că opiniunea lor es- 
te neţinută în seamă şi despreţuită de legiuitori. 
Am văzut cum se poate produce nemulțumirea. Am 
văzut de asemenea cum se poate potoli. Am văzut 
că adeveratul isvor al puterii demagogilor este în- 
deretnicia guvernanţilor şi că un guvern liberal face 
un popor conservator. In primele zile ale sesiunii 
trecute 1), Primul Ministru al Coroanei declara că nu 
va consimţi la nici o reformă; că d-sa credea că sis- 
temul nostru representativ, aşa cum era, era capul 
d'operă al înţelepciunii omeneşti; că, dacă ar fi să-l 
facă din noă, d-sa l-ar face tocmai cum este, cu toate 
ruinele lui representate şi cu toate orașele nerepre- 
sentate?). Ce a urmat? Toate eraă tumult şi panică. 
Scrisurile publice căzură. Stradele erai nesigure. Îni- 
mile oamenilor fură coprinse de spaimă. Incepurăm 
a asigura averea noastră la institutele din Germania. 

“şi America. Aşa era starea spiritului public, în cât 
nimeni nu credea că este sigur pentru Suveran de a 
trece din palatul stă în palatul municipal al Capitalei 
sale 5). Este oare acum o parte a regatului în care 

1) După moartea lui Georgiii IV, se disolvă parlamentul, cu suirea pe tron 
al lui William IV, la 24 Iulie 1839. Atuncă Ducele de Wellington făcu de- 
claraţia de care vorbeşte Macaulay ; însă ministeriul tory al Ducelui de 
Wellington demisionă la 16 Noembrie acela-şi an, şi atunci veni Ministeriul 
whig compus din Contele Grey, Lord Althorp, Lord Brougham, Lord Pal- 
merston,Lord Melbourne, Lord Goderich, Sir James Graham, etc., care 
continua, și în momentul când Macaulay ținea acest discurs. 

2) Acestea sînt cuvintele Ducelui de Wellington într'una din şedinţele: 
parlamentului asupra răspunsului la mesagii, în Octobre 1830. 

*) Cu ocasia unul banchet ce comuna Londrei voi să dea regelui, la. 
9 Noembre 1830, Miniştri! tori sfătuiră pe rege să nu asiste la acel 
banchet.
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Maiestatea Sa să aibă nevoie de altă gardă de câtde 
afecția supuşilor sti? Sînt, în adevăr, nemulţumiţi şi 
acum; şi ei se pot înpărți în două categorii : a ami. 

cilor corupțiunii şi a semenătorilor de răscoale. Este 
firesc ca toţi câţi profită direct de abusuri, şi toți 

câți trag foloase din nemulțumirile provocate de a- 

busuri, să se unească înpreună contra unui bill care, 

făcend guvernul curat, va face națiunea leală. Este, 
şi în tot d'a-una a fost, o unire reală între cele dout 
partide extreme din această ţară. Unul face jocul ce- 

lui-l-alt. Unul trăieşte după urma celui-l-alt. Unul nu 

ar avea nici o influenţă, dacă cel-alt ar dispărea. Ds- 

magogul nar găsi nici un auditori, dacă insolența 

inimicilor reformei nar provoca indignaţia în mijlocul 

mulțimii ; şi cea din urmă speranţă a inimicilor re- 
tormei se întemeiază pe neliniştea ce vor provoca între 
toţi aceia cari ai ceva de pierdut prin furia dema- 
gogului. Văz, şi sînt vesel de a vedea, că națiunea 

înțelege perfect şi preţueşte la justa ei valoare această 

zoaliţiune dintre cei ce urăsc or ce libertate şi cei ce 

urăsc or ce ordine. Englitera a vorbit, şi a vorbit 

tare. Din porturile ei marine cele mai opulente, din 

oraşele ei manufacturare, din capitală şi din giganticele 

ei suburbii, din mai fie care din comitatele ei, a pornit 

un glas, ce r&spunde neîndoios şi fără preget la a- 
cel glas în adevăr regal, care la 22 Aprilie trecut făcu 

apel la simţimentul naţiunii. 1) 

Acest simțimânt al naţiunii s'a exprimat aşa de lim- 

i) La 22 Aprilie 1831, se disolvă parlamentul convocat îndată după 

suirea lui William IV pe tron, şi se făcu apel la alegători, spre a se cu- 

noaşte mai bine simţim6atul naţiunii asupra billului de reforma legii 

electorale.
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pede, în cât cu mare greutate cine-va se aventurează 

acum a se declara ostil or cărei reforme. Noi sintem, . 

pe cât mi se pare, o Cameră de reformatori. Chiar 
acei gentlemeni, cari, acum câte-va luni, erai adversari 

neînpăcaţi ai or cărei reforme, acum mărturisesc că o 

schimbare este oportună, necesară. D-lor ne asigură că 
oposiţia d-lor este îndreptată nu contra reformei par- 
lamentare, ci în contra proiectului particular care este 
acum înaintea noastră, şi că un ministeriiă tory ar în- 
tocmi un proiect cu mult mai bun. Nu pot crede de 
cât că această tactică este nedibace. Nu pot crede de 
cât că, pe când oponenții noştri aptrau sistemul exis- 
tent în toate părţile lui, ei ocupaă & posiţie cu mult mai 
tare de cât acum. Precum zicea nobilul mei amic, 
Tesaurarul General, d-lor ai comis o greşeală ce se a- 
seamenă cu greşala armatei scoțiene la Dunbar 1). D-lor 
ati părăsit tărimul înalt de unde noi nui puteam mişca 
de cât cu mare greutate şi Sai scoborit în vale, 
ande sînt Ja discreţia noastră. De sigur, precum zicea 
Cromwell, de sigur, Domnul "a dat în mâinile noastre. 

De sigur, Domnule Preşedinte, este peste putinţă să 

nu priceapă cine-va că mai fie care argument ce d-lor 
ridică contra acestui bill de reformă, se poate ridica 
cu o forță egală, saii cu o forță mai mare, contra 
unui bill de reformă ce ar propune d-lor înşii. 

Mai ântâiii luaţi ceea ce, în realitate, nu sînt argumente, 
ci nişte nenorocite substitute de argumente, acei termini 
vagi de mustrare ce s'aii întrebuințat cu atâta profusiune, 
aci şi în alte ocasiuni, de către oponenții noştri: revo- 
luționar, anarchic, trădător, şi aşa mai încolo. Nu se va pu- 

1) Oraș pe ţărmul mări! în Scoţia; aci, la 3 Septembre 1650, Crom- 
well învinse pe presbyterianii scoțieni! comandaţi de Leslie.
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tea contesta, crez, că aceste epitete se pot aplica cu o egală 
înlesnire unui bill de reformă ca or căruia altul. 

Dar, ziceţi dv., intimidarea a fost întrebuinţată spre 
a trece acest bill; şi ar fi neplăcut şi de un rti e- 
xemplu, ca parlamentul să cedeze în faţa intimidării. 
Insă, de sigur, dacă acest argument ar fi de oare care 
forță contra billului de faţă, el ar fi de o forță înze- 
cită contra unui bill de reformă propus de dv. Căci 
acest bill este opera unor bărbaţi cari sînt reformatori 
din convingere conştiinţioasă ; a unor bărbaţi, dintre 
cari unii erai reformatori pe când «reformator» era 
un nume de imputare; a unor bărbaţi, cari toţi erai 
reformatori înainte de a începe națiunea să ceară re- 
forma în nişte tonuri imperative şi amenințătoare. Dar 
este ştiut că dv. siînteţi reformatori numai de frică; 
sînteți reformatori de nevoie. Dacă trebue să se facă 

o concesiune importunităţii publice, nu puteți tăgădui 
că această concesiune se va face cu mai multă graţie 
şi demnitate de către Lord Grey de cât de dv. 

Apoi vă plângeţi de anomaliile acestui bill. Un co- 
mitat, ziceţi dv., va da doui-spre-zece deputaţi; şi alt 
comitat, care este mult mai mare şi mai populat, va 
da numai zece. Unele oraşe, cari vor da numai un_ 

deputat, sînt mai considerabile de cât alte oraşe cari 

vor da doui. Aceia cari fac aceste obiecţiuni, — obiec- 

ţiuni cari, fie zis în treacăt, ar fi mai la locul lor când 

acest bill va fi în comitet, — afirmă oare cu toată 

seriositatea că un bill tory de reformă nu va lăsa nici 

o anomalie în sistemul representativ? Din parte-mi, 

ei unul nu me turbur nici de cum de anomalii, întru 

cât sînt simple anomalii. Nu 'mi aş da nici de cum os- 
teneala de a ridica mâna în sus pentru ca să scap de
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o anomalie care nu este şi un abus tot deo dată. 

Dar dacă d-lor au o asemenea oroare de anomalii, 

este stranii cum ai stăruit aşa de mult timp întru 

a mânţinea un sistem compus din anomalii cu mult 

mai mari de cât or care sar putea găsi în acest 

bill (un strigăt de nu/). Da; mult mai mari. R&spun- 
deţi-mi, dacă puteţi; dar nu me întrerupeţi. Asupra 

acestui punt este în adever mult mai comod de a în- 

tretupe de cât de a r&spunde. Căci cine poate răspunde 
la o demonstraţie curat aritmetică? Sub sistemul ac- 

tual, Manchester, cu dou sute de mii de locuitori, nu 

dă nici un deputat, pe când Old Sarum, cu nici un 
locuitor, dă doui deputaţi. Găsiţi-mi o asemenea ano- 
malie în proiectul de lege ce se află acum pe biuroă. 

Dar este cu putință ca dv., ca tori, să cugetați seriosa, 

adopta singurul proiect care poate înlătura toate ano- 
maliile din sistemul nostru representativ ? Sînteţi oare 
pregătiți a priimi, după fie-care cens de zece ani, o 
nouă înpărţire de deputaţi între districtele electorale? 
Este planul dv. de reformă acela pe care d. Canning 
l-a satirizat ca pe cel mai extravagant din toate pro- 
iectele discipulilor lui Tom Paine ? 1) Voiţi dv. în adevtr 

«Ca fie care burg, liber numericeşte, 
Sa-şi aleagă representanţi după regula de trei? 

Dacă nu, atunci nu ne mai vorbiţi de anomaliile bil- 
lului de reformă. | 

Dar marea dv. obiecţiune este că acest bill nu va 
fi cel din urmă. Vă întreb dacă billul de reformă ce 
dv. aveţi de gând să faceţi, va fi final. Din parte-mi, 
ei crez că proiectul propus de Miniştrii Maiestăţii Sale 
va fi final, numai în sensul în care un om înţelept poate 

1) Vezi pag. 17, nota. |
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întrebuința acest cuvânt. Ei crez că el va dura în 
cursul timpului pentru care numai trebuie de o cam. 
dată să ne gândim a legifera. Altă generaţie va găsi 
în noul sistem representativ defecte ca acelea ce noi gă- 
sim în vechiul sistem representativ. Civilizaţia va merge 
înainte. Bogăția va spori. Industria şi comerţul vor: 
găsi noui pieţe. Causele cari ai prefăcut atâtea sate 
în oraşe mari, cari ai prefăcut atâtea mii de mile 
pătrate de brazi şi bălării în câmpuri de grâii şi grădini 
cu arbori fructiferi, vor continua a lucra. Cine poate 
afirma că în o mie de ani de aici înainte, pe ţermul 
unei băi desolate şi tăcute din Hebride, nu se va ridica. 
alt Liverpool, cu docurile, interpositele şi. nesfirşitele 
sale păduri de catarte? Cine poate zice că enormele 
coşuri de fabrici ale altui Manchester nu se vor înălța. 
în pustietăţile de la Connemara ?1) Pentru copii noştri 
noi nu pretindem a legifera. Tot ce putem face pentru 
ci este de a le lăsa un exemplu memorabil de modul 
în care trebue făcute marile reforme. De aceea, numai: 
în înţelesul în care un bărbat de stat trebue să zică 
că un lucru: este final, declar că acest bill este final. 
Dar în ce înţeles va fi billul dv. final? Presupuneţă că. 
aţi învins pe Miniştri, că aţi isbutit a % da jos de la 
putere, că ați format un guvern, că aţi obţinuto ma- 
joritate în această Cameră, — ce curs vor lua evenimen- 
tele? Nu este nici o greutate de a prevedea treptele 
repedelui progres în jos. Mai întâi vom avea o bat- 
jocoră de reformă ; o reformă zăpăcită ; o reformă demnă 
de acei politiciani cari, când un tîrg delinquent abusase 
de drepturile lui electorale, şi când trebuia să ho- 

1) Tinut în provincea irlandeză Connaught, pe ţărmul Oceanului A- 
tlantic.
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tărască ce să facă cu cele dou scaune din parla- 

ment, după chibzuire, ei dederă acele scaune, nu ora- 

“şului Manchester sau Birmingham saii Leeds, nu co- 
mitatului Lancashire sau Staffordshire sai Devonshire, 

ci unui corp electoral! ales numai pentru că nu era 

mare şi pentru că nu era independent ; o reformă demnă 

de acei politiciani cari, acum dou&-spre-zece luni, refuzaii 

-de a da representanţi la trei din cele mai mari oraşe 

manufacturare din lume. Vom avea o reformă care va 

“produce toate relele şi nici una din binefacerile schim- 

bării, care va lua înapoi sistemului representativ te- 
“melia prescripțiunii,. fără să o înlocuiască cu temelia 

mai sigură -a rațiunii şi a binelui public. Poporul se va 

însemeţi şi se va exaspera tot deo dată; seva însemeţi, 

pentru că va vedea că a înfricoşat pe tori ca să pre 

tinză a reforma parlamentul ; şi se va exaspera, pentru ci 

va vedea că reforma conservatoare era o simplă vorbă. 
Atunci va veni agitația, tumultul, asociaţiile politice, 

libelele, discursurile inflamatorii. Coerciţiunea nu va 

face de cât să agraveze rtul. Aceasta nu este o epocă, 

aceasta nu este o ţară de răsboiă pentru putere în 

contra opiniunii. Acei soitarii jacobini, pe cari acest 

bill îi va înpinge de o dată în obscuritatea lor nativă, 

vor dobândi o însemnâtate înspăimentătoare. Legea va 

fi când înfruntată, când eludată. In scurt, Anglia va 

(i îndată ceea ce era Irlanda la începutul anului 1829. 

„Atuncă, în fine, ca la 1829, va veni căința târzie şi 

zadarnică. Atunci, Domnule Preşedinte, în mijlocul a- 
-plauselor generoase ale whigilor, cari vor ocupa iară-şi 
vechile lor scaune la stânga dv., şi în mijlocul mur- 
murelor întărîtate ale torilor statornici cari acum se 
încred pentru ca să fie iară-şi trădaţi, onorabilui Ba-
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ronet oposit se va ridica de pe banca Tesaureriei, spre 

a propune acest bill, în care sînt puse toate speranţele: 

poporului. Dar fi-va oare acest bill priimit atunci cu. 

mulțumirea şi recunoştinţa cu care a fost salutat în 

Martie trecut? Aduceţi-vă aminte de Irlanda. Aduceţi-v& 

aminte cum, în această ţară, concesiuni prea mult timp: 

amânate au fost în cele din urmă priimite. Acea mare: 

favoare, care în 1801, în 1813, în 1825, ar fi câş- 

tigat inimile a milioane de cetăţeni, dată prea târzii, 

şi dată de frică, a produs numai strigăte de nemulţu- 

mire şi pericule. Nu este oare o asemenea lecţiune de. 

ajuns pentru o generaţie? Un nobil Lord din partidul 
opus ne a zis să nu ne aşteptăm ca acest bill să aibă 

efecte reconciliatorii. Amintiţi-vă, a zis d-sa, cum a- 

ristocraţia franceză a renunțat la privilegiile sale în 

1789, şi cum a fost răsplătită această renunțare. A- 

mintiți-v& ziua sacrificiilor care a fost numită în urmă 

ziua înşelaţilor. Domnule Preşedinte, această zi a fost 

numită în urmă ziua înşelaţilor, nu pentru că a fost 

ziua sacrificiilor, ci pentru că a fost ziua sacrificiilor: 

prea mult amânate. Fiind-că aristocrația franceză s'a. 

înpotrivit reformei la 1783, ea a fost incapabilă dea 

resista revoluţiunii la 1789. Fiind-că ea se agăţase prea. 

mult de odioasele sale scutiri şi distincţii, ea a fost în 

cele din urmă incapabilă de a 'şi salva domeniile, cas- 

telele, capul. Ea n'a voit să îngădue pe Turgot, şi a. 

suferit pe Robespierre. 
„Sînt departe de a dori ca membrii acestei Camere să. 

fie influenţaţi de frică în înţelesul cel râii şi nedemn. 

al cuventului. Dar este 6 frică onestă şi onorabilă, 

care prinde pe aceia cărora li s'a încredințat cele 
mai scumpe interese ale unci mari comunităţi; şi la.
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această frică nu mt sfiesc de a face cel mai serios 
apel. Este foarte bine să vorbim că vom combate se- 

dițiunea cu curaj, şi că vom da putere legii contra a- 
celora cari ar turbura pacea publică. Nu mai încape 
îndoială că un tumult pricinuit de o întăritare locală 
şi timporară va trebui să fie suprimat cu promptitu. 
dine şi vigoare. Aşa de ex., turburări ca acelea pe 

cari le a provocat Lord George Gordon 1) în 1780, 
au trebuit să fie înnăbuşite la moment cu mâna ar- 

mată. Dar vai guvernului care nu poate deosebi na- 
țiunea de gloată ! Vai guvernului care crede că o mare, 
statornică, şi mult timp continuată mişcare a opiniei 
publice se va opri ca o răscoală de stradă! Această: 
greşală a fost de dout ori fatală marei Case de Bour- 
bon 2). Mulțumită lui Dumnezeii, guvernanţii no- 
ştri aă fost mai înţelepţi. Ocasiunea de aur care, dacă 
a scăpat o dată, nu se mai găseşte, a fost apucată. 
Nimic, am neclintita credinţă, nu va înpiedica trecerea 
acestei nobile legi, acestui al douilea Bill de Drepturi. 
(Murimure). Da, îl numesc, națiunea îl numeşte, pos- 
teritatea noastră îl va numi mult timp al douilea Bill 
de Drepturi, o Chartă mai Mare a libertăţilor Engli- 

1) Născut la 1751, mort la 1793. Când prin actul de la 1778 se acor- 
«dară catolicilor libertăţi mai mari de cât cele ce aveai pînă_aci, el în- 
temeiă o asociaţie protestantă şi convocă, la 1780 lunie 2, în piaţa St. 
George din Londra, o întrunire generală, la care luară parte 100 de mil 
de inşi. Se redactă către parlament o petiţiune, in care se cerea revoca- 
vea actului de la 1717. Urmă apol un tumult, în care se arseră biserici 
catolice, închisori şi alte edificir ; mulţi criminali fură puşi în libertate; 
banca şi vama fură atacate. Gordon, arestat şi acusat de irădare, fu a- 
“uitat. După ma! multe delicte, el fugi în Ollanâa, unde trecu la reli- 
giunea mosaică. Mai pe urmă fu prins la Birmingham. şi aruncat în închi- 
“soare, unde și muri, 

2) La 1789 și la 1830.
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terei. Anul 1831, sînt încredinţat, va da cel d'ântâit 
exemplu de modul în care un popor liber şi luminat 
se cuvine să purifice politica sa de abusuri vechi şi 
adînc înrădăcinate, fără versare de sânge, fără vio. 
lenţă, fără. spoliaţiune, desbătend toate puntele în li- 
bertate, păstrând cu puntualitate toate formele deli- 
beraţiunii senatoriale, nsîntrerupend un singur minut 
industria şi comerţul, nesuspendând un singur moment 
autoritatea legii. Acestea sînt lucruri de cari putem 
fi mândri. Acestea sînt lucruri cari îmi dilată inima 
de o bună speranţă pentru destinele omenirii. Nu mă 
pot opri de a prevedea un lung şir de ani fericiţi; 
de ani în cursul cărora un guvern părintesc va fi tare 
sprijinit de o naţiune recunoscătoare; de ani în cari 
răsboiul, dacă răsboiul va fi inevitabil, ne va găsi un 
popor unit; de ani cu deosebire ilustraţi prin progre- 
sul artelor, înbunâtăţirea legilor, sporirea bogăției pu- 
blice, scăderea sarcinelor publice, prin toate acele vic- 
torii de pace, în cari, mult mai mult de cât în isbânzile 
militare, constă adeverata fericire a statelor, şi ade- 
verata glorie a bărbaţilor de stat. Cu asemenea speranţe, 
Domnule Preşedinte, şi cu asemenea simțiminte, dati 
cordialul mei asentiment citirii a doua a acestui bill, pe 
care îl consider ca meritând în sine cea mai căldu- 
rvoasă aprobare, şi ca neaptrat trebuincios, în actuala 
disposiție a spiritului public, pentru liniştea ţării şi 
stabilitatea Tronului.



ÎN DISCURS 

PRONUNȚAT IN 

Camera Comunelor la 20 Septembre 1831. 

A doua zi după pronunțarea discursulu! al douilea al lut Macaulay, 
se procedă la vot, şi a doua citire a billului de reformă se priimi cu 
o majoritate de 136 de voturi, Legea trecu acum în Comitet, unde 
se mişcă încet, însă priimi şi câte-va schimbări înțelepte. Partidul 
tory făcea oposiţie cu scop de a câştiga timp, de a obosi atenţiunea 
poporului şi de a face pe Lorzi să respingă proiectul fără pericul 
pentru ordinea publică. In aceste străduinţe, oponenții fură sprijiniți 
de propunerile radicalilor, de Hume, şi de alţii. 

In fine Luni, la 19 Septembre 1831, Lord John Russel propuse ca 
proiectul să se citească pentru a treia oară, şi atunci începu desba- 
terea hotăritoare, în cursul căreia Macaulay pronunţă discursul de 
mai jos. 

in dimineaţa zilei de 22 Septembre, Camera procedă la vot, şi 
billul trecu cu 345 voturi contra 236. 

Nu fără mare sfială, Domnule Preşedinte, mt ridic 

să vorbesc asupra unui subiect, în care s'a zis aproape tot 
ce se putea zice. In adevtr, nu m'aş fi ridicat dacă n'aş fi 
crezut că posiţia noastră, de şi argumentele asupra acestei 
cestiuni sînt în cea mai mare parte vechi, este în acest 
moment în mare m&sură nouă. In cele din urmă billul 

de reformă, după ce a trecut fâră stricăciuni vitale prin 
toate primeţdiile ce-l ameninţaă, în cursul unei discu- 
siuni lungi şi amenunţite, din partea atacurilor inimi-
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cilor şi din causa disensiunii amicilor sti, vine îna- 
intea noastră pentru ratificarea noastră finală, schimbat, 
în adevăr, în unele amtnunte în bine, şi în altele în 
ret; însă în marile sale principii tot acel bill care, la 
X-ii Martie, a fost propus de fostul parlament; tot acel 
bill care a fost priimit cu bucurie şi recunoştinţă de 
națiunea întreagă; tot acel bill care a luat într'o clipă 
puterea agitatorilor interesați, şi a unit întrun corp 
puternic toate sectele reformatorilor sinceri; tot acel 
bill care, la alegerile din urmă, a priimit aprobarea mai 
tutulor marilor corpuri electorale din imperii. Cu o 
încredere pe care discusiunea a întărit-o şi mai mult, 
cu O speranţă sigură de mari binefaceri publice dacă 
dorinţa naţiunii se va înplini, cu o adincă şi solemnă 
temere de mari calamități publice dacă această dorință 
va fi amăgită, ei, pentru cea din urmă oară, dai a- 
sentimentul mei cel mai cordial acestei nobile. legi, 
destinate, sînt încredințat, a fi muma multor legi bune, 
ŞI, în. cursul unui lung şir de ani, a asigura liniştea 
şi a duce mai departe prosperitatea țărei mele. 

Când zic că m& aştept ca acest bill să ducă mat de- 
parte prosperitatea ţerei, nu înțeleg nici de cum a în- 
curaja acele speranţe chimerice pe cari onorabilul şi în- 
vEţatul representant de Rye 1), care s'a distins aşa de 
mult în această desbatere, le a imputat reformatorilor. 
Poporul, zice d-sa, este pentru acest bill, pentru că aş- 
teaptă de la dînsul uşurarea immediată a suferințelor 
sale. Domnule Preşedinte, ei crez că foarte puţini din 
această mare şi respectabilă clasă, pe care sîntem pe cale 
de a o admite la o parte de putere politică, nutresc 

1) Pemberton. -
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o aşa de absurdă speranţă. Ea aşteaptă uşurare, nu me 

îndoiesc; şi nu mă îndoiesc că o va găsi; dar o uşu- 

rare subită, ea este prea înţeleaptă ca să o aştepte. Billul, 

zice onorabilul şi învețatul gentleman, nu e bun de 

nimic; el este numai teoretic; nu înlătură nici un rtii 

real şi simţit; nu va da poporului mai mult de lucru, sai 

salarii mai mari, saă pâine mai eftină. Fără îndoială, 

Domnule Preşedinte, billul nu va da îndată toate a- 
ceste lucruri poporului. Dar e vr'o instituţie care să 
dea toate aceste lucruri? li asigură oare actualele in- 
stituţii ale ţărei aceste avantagii? Dacă am declara că 
billul de reformă nu e bun de nimic, pentru că nu 
va ridica de o dată națiunea de la suferinţă la pros- 
peritate, ce să zicem de acel sistem sub care națiunea 
sa coborit în cele din urmă de la prosperitate la su- 
ferință ? Defectul nu este în billul de reformă, ci în 
însă-şi natura guvernului. Asupra condiţiunii fisice a 
marelui corp al poporului, guvernul nu lucrează ca spe- 
cific, ci ca alterativ. Acţiunea sa este puternică, în a- 
adever, şi sigură; însă gradată şi indirectă. Chiemarea 
guvernului nu este de a face pe oameni bogaţi în mod 
direct, ci de a “i protege spre a se înbogăți ; şi un gu- 
vern care încearcă mai mult de cât atât, este tocmai 
guvernul care este probabil că va realiza mai puţin. 
Guvernul nu duce în spinare şi nu poate duce în spi- 
nare pe popor. Noi nu avem puteri miraculoase; nu 
avem vergeaua legiuitorului ebreesc; nu putem face să 
plout asupra poporului mâncare din cer; nu putem isbi 
stânca şi să i dăm să bea. Not îi putem da numai li- 
bertatea de a “şi întrebuința munca şi inteligenţa sa spre 

- A u 3 . . a scoate dintr'insele cele mai mari foloase, şi securi- 
tatea 

şti i 
a de a se bucura de ceea ce a câştigat prin munca
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sa. Este datoria noastră să "1 dăm aceste avantagie cu 
cele mai mici spese posibile. Activitatea şi prevederea 
individului va avea ast-fel un joc liber; şi numai prin 
activitatea şi prevederea individului această comunitate 
poate deveni. prosperă. Nu ştii că Miniştrii Maiestăţii 
Sale, saă alți sprijinitori ai acestui bill, aă încurajat po- 
porul a spera că reforma va înlătura suferințele în alt 
chip de cât prin acest proces indirect. Prin acest proces 
indirect billul va conduce, sînt sigur, la prosperitatea 
naţională. Dacă el ar fi trecut acum cinci-spre-zece ani, 
ne ar fi scăpat de încurcăturile presente. Dacă va trece 
acum, ne va scăpa treptat de dinsele. El ne va asigura 
o Cameră a Comunelor, care, păstrând pacea, desfiin- 

„țând monopolurile, reducând sarcinele publice netrebu- 
incioase, va înbunttăţi mult, cu progresul timpului, 
condiţiunea noastră. Iată ce va face acest bill; şi aceia 
cari îl defaimă că nu face mai mult, îl defaimă pentru 
că nu face ceea ce nici o constituţie, nici un codice de 
legi, nu a făcut şi nu va face vre 0 dată; ceea ce nici 
un legiuitor, care nu a fost un ignorant saă un şar- 
latan fără principii, nu s'a aventurat a promite. 

Dar or cât de chimerice ar fi speranțele pe cari o- 
norabilul şi învețatul representant de Rye le impută 
poporului, ele nu sînt, crez, mai chimerice de cât. 
spaima pe care a mărturisit-o d-sa însu-şi. In adevtr, 
tocmai acei domni cari ne spun întruna că facem un. 
pas în întuneric, că nu dăm nici o luare aminte lec- 
Ţiunilor experienţei, că sîntem nişte simpli teoretici, 
tocmai d-lor despreţuesc experiența şi sînt nişte simpli teo- 
retici. D-lor se înspăimântă la idea că vom admite în 
parlament representanți aleşi numai de proprietarii de 
case cu un venit anual de zece lire sterling. D-lor “şi
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„ai format în imaginaţia d-lor o idee înfricoşată de a- 

ceşti representanţi. Onorabilul şi înveţatul meă amic, 

representantul de Cockermouth !), este sigur că aceşti 

representănți vor profita de or ce ocasiune spre a fa- 

voriza interesele lucrătorilor în contra intereselor ca- 

pitaliştilor. Onorabilul şi înveţatul representant de Rye 

este convins că numai acele persoane cari ai legături 

locale vor fi trimise din partea unor asemenea corpuri 

electorale. Onorabilul mei amic, representantul de 'Thet- 
ford 2), ne spune că numai oratorii de răspântii, oa- 
menii cari sînt gata a face cea mai josnică curte 
gloatelor, vor avea oare care noroc. Alţi oratori ai 
mers şi mai departe, şi ne ai descris pe viitorii re- 
presentanți ai burgurilor ca pe nişte Marat şi Santerre, 
oameni josnici, fieroşi, desperaţi, cari vor preface Ca- 
mera într'o grădină de urşi, şi vor încerca a preface 
monarchia în republică, simpli agitatori, fără onoare, 
fără simţ, fără educaţie, fără simțiminte sau maniere 
de gentlemeni5). Or de câte ori, în cursul obosi- 

1) Sir James Scarlett. 

2) Alexander Baring, propietar, înpreună cu fratele săii mai tânăr 
Henry, al băncei şi casei de comerţ Baring Brothers and Co. Pînă la 
1835, Alexander Baring conduse însu-şi afacerile comerciale, fuse unul 
din directorii Companiei Ostindice şi al Băncei de Englitera. După ce, 
la 1885, părăsi afacerile, el fuse numit lord ca Baron de Ashburton. În 
1842 isbuti a duce la hun sfirşit diferendul ce se iscase între Englitera 
şi Statele-Unite pentru hotarele Canadei. 

3) Astă-zi prin acest cuvânt se înţeleg în Englitera persoanele cari ai 
o cultură literară, funcţionari, ofiţeri, clerici, rentieri, negustori mari etc., 
prin urmare persoane cari prin cultura, ca și prin averea lor, fac parte 
din societatea cea bună. In acest înţeles, când vorbeşte cine-va către o 
adunare, se adresează cu cuvintele «Gentlemen», ceea ce ar equivala cu 
<Domnilor> al nostru. Dar cuvântul «gentleman» mai are alte două 
înţelesuri: 1) se aplică omului care este pătruns de legile onoarei şi 
se poartă conform lor; 2) la omul care cunoaşte manierele elegante şi 
cuviința aleasă,
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toarelor desbateri ce ne ai ocupat aşa de mult, a fost 
un strigăt de cla cestiune!» saă un sgomot la bară, 
oratorul care a fost întrerupt, a observat că asemenea 
procedeuri ar fi foarte la locul lor în parlamentul re- 
format, dar că sîntem datori să ne aducem aminte că 
pină acum Camera Comunelor este o adunare de gen- 
tlemeni. Aceasta, zic eă, este simplă teorie, saă mat 
bine simplu prejudiţii, în oposiţie cu lunga şi îndes- 
tulătoarea experiență. Nu ştii oare gentlemenii cari 
vorbesc ast-fel că avem mijloace de a judeca ce fel de 
oameni vor trimite în parlament proprietarii de case 
cu venit anual de zece lire sterling ? Nu ştii că avem 
chiar acum oraşe mari cu drepturi electorale foarte 
populare, cu drepturi electorale chiar mai democratice 
de cât cele ce se acoardă prin billul de față? Nu tre- 
bue oare d-lor, potrivit cu propriile d-lor principii, să 
se uite la resultatele experienţelor ce s'a făcut deja, 
în loc să prezică în mod gratuit nenorociri prăpăs- 
tioase? Cum se înpacă faptele ce avem înainte-ne cu 
teoriile d-lor? Nottingham este un oraş cu drepturi 
electorale mai democratice de cât acelea pe cari le în- 
finţează billul de față. Trimite oare Nottingham aici 
numai demagogi vulgari? Acest oraş a trimis doui 
bărbaţi distinşi, unul advocat, cel alt militar, amândour 
fără nici o. legătură cu oraşul. Or cine plăteşte con- 
tribuţiile personale are un vot în Leicester. Acesta 
este un drept electoral mai uşor de cât acela al pro- 
prietarilor de case cu venit anual de zece lire ster- 
ling. Găsit-am noi oare că representanţii de Leicester 
sînt nişte simple instrumente ale lucrătorilor? Eram 
la Leicester pe timpul luptei din 1826; şi 'mi aduc 
aminte că sufragiile electorilor cari plătesc numai con-
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tribuţiile personale ai fost mai-mai de o potrivă în- 
părţite între doui candidați, dintre cari nici unul nu 
era în legătură cu orașul, nici un sclav al mulțimii : 
unul un Baronet tory din Derbyshire, cel alt un foarte 
respectabil şi escelent amic al mei, legat prin interese 
manufacturare, şi de asemenea locuitor din Derbyshire. 
Priviţi la Norwich. Priviţi la Northampton, cu drepturi 
electorale mai democratice chiar de cât a] plăţii con- 
tribuţiilor personale. Northampton a ales mai ?nainte 
pe d. Perceval, şi acum alege gentlemeni de o înaltă 
respectabilitate, gentlemeni cari ai:0 mare însemnt- 
tate în prosperitatea şi liniştea țerii. Priviţi la aron- 
dismentele metropolitane. Acesta este un cas q fortiori. 
Ba încă este, — expresiunea mă tem că e stângace —, 
un cas q fortioți în dout grade. Proprietarii de case 
cu zece lire sterling din capitală sînt persoane dintr'o 
treaptă de viață mai jos de cât proprietarii de case 
cu zece lire sterling din cele-l-alte oraşe. Dreptul de 
vot pe temeiul plăţii contribuţiilor personale în capi- 
tală este la rîndul stă mai jos de cât dreptul 
electoral întemeiat pe zece lire sterling. Cu toate a- 
cestea trimis-ai Westminster şi Southwark represen- 
tanţă de cari să avem cuvânt de a ne ruşina, de cari 
să nu avem cuvânt de a ne mândri? Nu pretind că 
locuitorii din Westminster şi Southwark “şi au expri- mat în tot d'a una simţimintele lor politice cu mode- 
raţiunea cuvenită. Nu acest punt este în desbatere.- 
Intrebarea este aceasta: ce fe] de Oameni aă ales? A- deveratul principiă al or cărui guvern representativ 
este că oameni cari nu judecă bine afacerile publice 
Sint foarte competenţi de a, alege pe alţii cari vor 
judeca mai bine. Pe cine, dar, ne ati trimis W estmin-
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ster şi Southwark în cursul celor din urmă cinci-zeci 
de ani, ani plini de mari evenimente, ani de intinsă 
escitaţie populară? Luaţi pe or care din acele burguri 
cu drepturi electorale, ai căror patroni aă căutat în 
conştiinţă a trimite tot oameni capabili în Cameră. 
Comparaţi pe representanţii acelui burg cu represen- 
tanții de Westminster şi Southwark; şi nu veţi avea 
nici o îndoială de cui se datoreşte preferenţa. Nu mai 
este nevoie să amintesc pe Fox!), pe Sheridan?), pe Lier- 
ney*), pe Sir Samuel Romilly 4). Cu toate acestea tre- 
bue să m& opresc la numele lui Sir Samuel Romilly. 
Fost-a el un orator de stradă? Fost-a un linguşi- 
tor slugarnic al mulţimii? Domnule Preşedinte, dacă 
el avea vro greşală, dacă era vrun defect în acest 
caracter foarte senin şi fără pată, în acest caracter pe 
care or ce om public, şi mai ales or ce om profesio- 
nal angajat în politică, ar trebui să şi-l propună de 
model, — era că despreţuia popularitatea prea mult şi 
prea pe faţă. Onorabilul representant de Thetford ne 
spunea că onorabilul şi învățatul representant de Rye, 
cu toate talentele sale, nu va avea perspectiva unui 
loc în parlamentul reformat, din lipsa de calificaţii cu 
cari se isbuteşte în alegeri. Apărut-a vro dată Sir 
Samuel Romilly în alegerile din Westminster? El 
n'a solicitat nici o dată un vot, nu s'a arttat nici o 

1) Charles James Fox, 1749—1808, celebru orator şi bărbat de stat. 

2) Richard Brinsley Sheridan, 1751—1816, poet şi mare orator parla- 

mentar. Cel mai celebru dintre discursurile sale este cel pronunțat în 

procesul lui Warren Hastings, a cărui acusaţie o susținu dinaintea 'Ca- 

merei Lorzilor. 

2) Personagiă mai puţin cunoscut de cât cei precedenţi. 

1) Distins jurisconsult, francez de origine; 1757-1805. Se distinse ca. 

orator în parlament, vorbi pentru emanciparea catolicilor şi atinse de 

mai multe ori reforma parlamentară.
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dată alegătorilor, înainte de a fi ales în fruntea listej, 
Chiar atunci, pe cât am aflat de la unul din cei mat 
intimi ai sti, numai cu mare greutate el priimi preşedinţa 
întrunirii. El refuza de a se da în spectacul. Iubea 
poporul şi îl servea; dar însu-şi Coriolan nu era mai 
înder&tnic de cât dinsul pentru a solicita voturile po- 
porului. Voiă cita alt nume, al unui bărbat despre 
care am numai o amintire din copilărie, — care trebue 
să fi fost de aproape cunoscut la mulți din domnii 
cari m& ascultă, — pe Henry Thornton. EL era un băr- 
bat cu deosebire drept, onorabil şi religios; un bărbat 
înzestrat cu o inteligență puternică, un bărbat cu mari 
cunoştinţe politice; dar, în toate privinţele, diametra- 
lul opus alunui orator de stradă. E] era un bărbat care 
War fi cedat cu nici un preţ la ceea ce el considera 
ca 0 cerere nerațională, nu voiii zice ca să'şi păstreze 
Scaunul, ci pentru ca să-și scape viața. Cu toate a- 
cestea el continuă a representa Southwark, parlament 
după parlament, în curs de mai mulți ani. Ast-fel a 
a fost purtarea alegătorilor din capitală învestiţi cu 
dreptul electoral pe temeiul plății contribuţiei perso- 
nale; şi de aceea este învederat mai puţin cuvânt de 
a aştepta violențe democratice de Ja alegătorii de zece lire sterling de cât de la cei cari plătesc contribuţia 
personală; şi de la proprietarii de case cu venit de zece lire sterling din oraşele din provincie de cât de la proprietarii cu venit de zece lire din Londra. Ex- periența, afirm, este deci de partea noastră ; iar de par- tea oponenților noştri nimic de cât numai conjectura 
ŞI aserțunea, 

Domnule Preşedinte, când acest bill a fost propus 
pentru ântâia oară, l-am susținut, nu numai înteme-
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iându-m& pe meritele lui intrinsece, ci şi pentru că eram 
convins că respingendu-l vom intra pe un drum plin 
de pericule. Eii crez că periculul acestei linii de pur- 
tare nu sa micşorat nici de cum. Crez, din potrivă, 
că a crescut. Ni sa spus că a început o reacțiune. 
“Căldura simțimântului public, se pare, a scăzut. Dupyg e 

  

   
     

altar. 
acest sgomot, amendout secțiunile partidului opus îm 
formei s'aii unit: aceia cari urăsc reforma pentruff Zi = 
va înlătura abusurile, şi aceia cari o urăsc pentru i Za 
va nimici anarchia; aceia cari doresc să vază cor za, at 
electoral controlat cu expulsiuni, şi aceia cari dores€ ae 
să-l vază controlat cu răscoale de stradă. Ei trebuie 
acum, crez, să fie desamăgiţi. “Ei trebue să fi desco- 
perit deja că drumul cel mai sigur de a înpiedica o 
reacțiune este de a vorbi de dinsa, şi că entusiasmul 
popoiului se aprinde de o dată printr'o amintire in- 
discretă a r&celei sale aparente. Aceasta, Domnule Pre- 
şedinte, nu este cea dântâii reacțiune pe care saga-. 

citatea oposiţiei a descoperit-o, de când s'a adus în par- 
lament billul de reformă. Fie care gentleman, care a 
făcut parte din parlamentul precedent, fie care gen- 
Yleman care, în cursul şedinţelor parlamentului prece- 
dent, a dat atenţiune discursurilor şi publicaţiilor po- 
litice, trebue să "şi aducă aminte cum, cu cât va în- 
ainte de desbaterea moțiunii Generalului Gascoynel), 

1) Moţiunea generalului Gascoyne, făcută la 18 Aprilie 1831, era îndrep- 

tată contra unei propuneri mijlocii a Lordului John Russel de a lăsa 

drepturile electorale unor localităţi, a căror populaţie după nouele date 
era mal mare, de a spori numărul representanţilor pentru comitatele mal 
populate şi de a acorda noul representanţi câtor-va localități. Generalul 
Gascoyne ohţinu în favoarea contra=propunerii sale o majoritate ce 8 
voturi, la 19 Aprilie, şi această înfrîngere a miniștrilor fuse principalul 

motiv al disolvării parlamentului.
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şi în cursul desbaterii asupra acestei moțiuni, şi după 
aceasta pină în ziua disoluţiunii, ni se spunea că sim- 
țimentul public s'a răcit. Prea onorabilul Baronet, re- 
presentantul de 'Tamworth!), ne vorbea aşa. "Toate 
organele literare ale oposiţiunii, de la Ouarterhy  Re- 
view şi pînă la Morning Post, ne vorbeati aşa. Toţi 
membrii oposiţiunii cu cari vorbeam în particular ne 
afirimaă acela-şi lucru. Imi aduc aminte de un nobil 
amic, care m& asigura, chiar în noaptea ce a prece- 
dat disoluţiunea, că poporul a încetat de a fi zelos 
pentru proiectul ministerial, şi că era foarte probabil 
că mai mult vom pierde de cât vom câştiga în ale- 
geri. Apelul către popor sa făcut; şi care a fost re- 
sultatul? Ce semn de reacțiune s'a ar&tat din partea 
alegătorilor din Londra? Ce semn de reacțiune a gî- 
sit din partea freeholderilor 2) din Cornwall onorabi- 
lui Baronet care represintă acum Okehampton 22) Ce 
sa întâmplat cu marile Oraşe representate? Recitu-s'a 
Liverpool? sai Bristol? sai Leicester? sai Coventry? 
sai Nottingham? sai Norwich? Ce s'a întâmplat. cu 
marile piețe de manufactură şi industrie, cu Yorkshire, 
şi Lancashire, şi Staffordshire, şi Warwickshire, şi Cheshire? Ce sa întâmplat cu districtele agricole, 
Northumberland. şi Cumberland, Leicestershire şi Lin- colnshire, Kent şi Essex, Oxfordshire, Hampshire, So- mersetshire, Dorsetshire, Devonshire ? Ce sa întâmplat în fortărețele influenţei aristocratice, Newark, şi Stam- ford, şi Hertford, şi St. Alban's? Nici o dată n'a des-= fâşurat vrun popor, în marginile prescrise de lege, u 

1) Sir Robert Peel, 
*) Vezi pag. 11, nota, 
3) Sir Richard Vyvyan
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ardoare aşa de generoasă sai o hotărtre aşa de ne- 
clintită, ca însu-şi acel popor a cărui lângezeală apa-- 
rentă umpluse cu puţin mai "nainte pe inimicii reformei 
de o speranță amăgitoare. 

Aşa a fost sfirşitul reacţiunii din Aprilie; şi, dacă. 

această lecţiune nu va folosi acelora cărora li s'a dat, 
alta şi mai puternică va fi sfirşitul reacţiunii din Sep- 
tembre 1). Amendout casurile sînt de aproape analoge. 
In amendout casurile poporul era neastâmpărat când 
credea că billul este în primejdie, şi liniştit când credea. 
că este în siguranţă. În cursul celor trei sai patru 
septemâni ce urmară după publicarea proiectului mi-- 
nisterial, tot era bucurie, şi gratitudine, şi activitate vigu-- 
roasă. Pretutindeni se ținură meetinguri, pretutindeni se: 
luară resoluțiuni ; din fie care unghiă se trimiseră petițiuni 
la Cameră şi adrese Tronului ; şi atunci națiunea, după ce- 
dede curs primelor sale simţiminte de satisfacție, după. 
ce 'şi exprimă opiniunile lămurit şi cu energie, după. 
ce văzu principiul billului adoptat de Camera Comu-. 
nelor la a doua citire, se potoli, şi aşteptă resultatul 
cu liniştea pe care oposițiunea se înşelă a o lua drept 
indiferență. De o dată toată priveliştea lucrurilor se: 
schimbă. Amendamentul Generalului Gascoyne trecu; 
billul era din noă în primejdie; acţiunea era din notă 
neaptrată. Atunci se văzu bine dacă liniştea spiritului 
public era un semn de nepăsare, Adîncimea şi sinceritatea. 
simţimintelor predomnitoare se dovedi, nu numai cu 
vorba, ci cu fapte, voturi, jertfe. Intimidarea fu înfrun-- 

tată; nici un sacrificii de bani nu fu cruțat; vechile: 

legături fură rupte ; poporul se luptă cu bărbăție ; triumfă 

?) Cititorul ma uitat că acest discurs s'a ţinut la 20 Septembre.
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cu glorie; puse billul în securitate deplină, întru cât 
privea pe această Cameră, şi se întoarse la odihna sa. 

El aşteaptă acum, precum aştepta: în seara moțiunii 

Generalului Gascoyne,. resultatul deliberaţiunilor par- 
lamentului, fără vr'o manifestare necuviincioasă de vio- 

lenţă, dar cu un interes îngrijat şi cu o hotărire nes- 
trămutată. Şi fiind-că acum nu arată acel entusiasm sgo- 
-motos şi frenetic care prin natura lui este trecător, fiind-că 

nu este aşa de mult escitat ca în ziua când proiectul gu- 
vernului i s'a făcut cunoscut pentru întâia oară, or în 
Ziua când precedentul parlament a fost disolvat, fiind-că 
mu străbate în fie care s&ptămână stradele urlând, şi 
nu ţine meetinguri, şi nu se plimbă în sus şi în jos 
«cu drapele, şi nu aprinde focuri de bucurie, şi nu'şi 
iluminează casele, ni se zice că a început o reacțiune. 
Pînă în acest grad se pot amăgi oamenii de dorinţele 
lor, în disprețul recentei lor experienţe. Domnule Pre- 
şedinte, nu e nici o reacțiune;, şi nu va fi nici o re- 
acţiune, Tot ce s'a zis în această priviniță nu face de 
cât a me convinge că aceia cari înalță acum, pentru 
a doua oară, acest strigăt, nu cunosc nimic din criza 
în care sunt chiemaţi a lucra, saă din națiunea pe care 
aspiră să o guverneze. "Toate opiniunile d-lor privitoare 
la acest bill se întemeiază pe o mare greşală. D-lor 
îşi închipuesc că simțimântul public asupra reformei 
este un simplu caprițiii, care a răsărit de o dată din 
senin, şi care se va pierde tot de o dată în nimic. 
De aceea d-lor aşteaptă cu încredere o reacțiune; se 
uită întruna după o reacțiune. Or ce vEd, or ce aud, se 
preface pentru dînşii întrun semn de reacțiune apro- 
piată. D-lor se aseamănă cu omul lui Horaţiiă, care şeade 
Pe $&rmul rîului, aşteptând din moment în moment
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să se scurgă de tot şi să'l lase să treacă pe uscat, 
fără să cunoască adâncimea şi bogăţia isvorului cel 
nutreşte, fără să ştie că el curge şi va curge în veci. 

D-lor aă născocit sute de invențiuni ingenioase spre a 

se înşela înşi-şi. Une ori ne spun că simţimântul public 

despre reformă sa născut din ultimile evenimente ce: 

Sai petrecut la Paris acum aproape patru-spre-zece luni, 
de şi fie care observator imparţial ştie că întăritarea. 

_pe care a produs-o în Englitera revoluţiunea franceză. 

era nu causa, ci efectul progresului ce ideile liberale: 

făcuseră în mijlocul nostru. Altă dată ne spun că n'am 

fi fost turburați de plângeri privitoare la representa-- 
țiune, dacă Camera Comunelor ar fi priimit o moţiune, 

făcută în sesiunea din 1830, pentru cercetarea causelor 

miseriei publice. Nu "mi amintesc din această moțiune 

nimic, de cât că a dat naştere celei mai stupide des- 

bateri ce s'a văzut vre o dată, şi că țara, sînt ferm con- 

vins, n'a ținut nici o seamă de dinsa. Darnu este oare: 

Strâniă ca nişte bărbaţi de reală capacitate să se în- 

şele întrun mod aşa de grosolan, în cât să crează că o 

schimbare în guvernul unei națiuni streine, sai respin- 

gerea unci singure moțiuni, or cât de populare, a 

putut să ridice de o dată o naţiune mare, bogată, lu- 

minată, contra vechilor ei instituții? Se poate oare ca. 

nişte picături aşa de mici să-producă o revărsare, dacă. 
vasul n'ar fi fost deja plin pînă la buze? Aceste ex- 

plicaţii sînt de necrezut, sai, dacă ar fi de crezut, 

atunci mar fi de loc mângâietoare. Dacă ar fi în rea- 

litate adevărat că poporul englezesc a fost coprins de 

O aversiune subită contra sistemului representativ pe 

care l-a iubit şi admirat în tot d'a una, numai pen- 

tru că un Singur vot al parlamentului a mers contra
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«dorințelor sale, sai pentru că, întro ţară streină, în nişte 
înprejurări cari nu aveai cea mai mică analogie cu acelea 
în cari ne aflăm noi, s'a întîmplat o schimbare de dinastie, 
“ce speranță să mai avem pentru o naţiune de ast-fel de 
nebuni? Cum să ne mai aşteptăm ca actuala formă de gu- 
vern saii altă formă de guvern să fie durabilă la dinsul? 

Domnule Preşedinte, simţimEntul public asupra re- 
formei nu este de o origine aşa de recentă, şi derivă 
nu din nişte cause aşa de frivole. Primul sti început 
slab se poate fixa cu mult, foarte mult înapoi în istoria 
noastră. În curs de şeapte-zeci de ani acest simţiment 
a avut o mare influenţă asupra spiritului public. În 
cei d'ântâii 30 de ani ai domniei lui Georgiă III 1), 
acest simțimânt a crescut treptat. Marii leaderi ai celor 
dout partide din stat erati favorabili reformei. Proiecte 
de reformă ai fost susținute de minorităţi mari şi 
foarte respectabile în Camera Comunelor. Revoluţiu- 
nea franceză, însuflând claselor înaltă şi de mijloc 

"0 groază extremă de schimbare, şi răsboiul abătând 
atenţia publică de la politica internă spre cea externă, 
“amână resolvarea cestiunii ; dar „poporul nu 'şi luă nici 
o dată ochii de la dinsa. Veni pacea, şi cu dînsa timpul 
de a ne gândi la înbunătăţirile interne. Veni miseria, 
Şi poporul „bănui, precum era şi natural, că ea era 
resultatul unei administrații de rea credinţă şi a unei 
legislații nedibace. O opiniune favorabilă reformei 
parlamentare crescu repede, şi deveni puternică, în clasele de mijloc. Dar o legătură, o legătură strinsă, 
unea aceste clase cu partidul tory. Voiă să zic cestiunea 

1) Rege al Britaniei Mari între 1760 şi 1810, când, înnebunind definitiv, “se alese ca regeni Principele de Wales, iar el fu pus sub privighierea soţiei “sale şi a Ducelui ae York, şi muri orb la 29 Ianuarie 1820,
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catolică. Este peste putinţă a tăgădui că, asupra acestui su- 
biect, o proporţie mare, o majoritate, crez, a clasei 
de mijloc din Englitera, avea în conştiinţă păreri opuse 
acelora ce eă am avut în toi d'a una, şi era dispusă 
a sacrifica or ce altă consideraţie față cu ceea ce ea 
privea ca o datorie religioasă. Ast-fel cestiunea ca- 
tolică ascunse, ca să zic aşa, cestiunea reformei par- 
lamentare. Simţimentul în favoarea reformei parlamen- 
tare crescu, dar crescu la umbră. Or cine, sper, trebue 
să fi observat progresul acestui simţimânt în cercul 
sei social. Puţine meetinguri de reformă se ţinură, 
şi puţine petiţiuni în favoarea reformei se presentară, 
la cele din urmă Catolicii fură emancipați ; singura 
legătură de simpatie ce unea pe popor de tori se rupse ; 
strigătul de «jos papismul» nu mai putu fi opus mult 
timp strigătului de «reformă.» Ceea ce, în opiniunea 
celor dou& mari partide din parlament, şi a unei vaste 
părți din societate, fusese cestiunea principală, dispăru 
de o dată; şi cestiunea reformei parlamentare luă 
primul loc. Atunci eşi la iveală toată acea energie care 
crescuse în tăcere şi întuneric. Atunci se învederă 
că reforma avea de partea sa o coalițiune de interese şi 
opiniuni fără precedent în istoria noastră, toată libe- 
ralitatea, şi inteligența care sprijinise cererile Catolicilor, 
şi toate strigătele ce i se opuseseră. 

Aceasta este, crez, adevărata istorie a acelui simţi- 
ment public asupra reformei, care s'a adscris la cause 
cu totul nepotrivite pentru producerea unui asemenea 
efect. Daci a fost vr'o dată în istoria lumii un sim- 
țimânt naţional care a fost diametralmente opusul unui 
caprițiii, cu care întemplarea nu are de loc a face, care 
a fost produs de progresul încet, continui, sigur al spi-
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ritului omenesc, este acest simţimânt al poporului en- 
glez asupra reformei. Circumstanţe întemplătoare ai 
putut să grăbească, întrun an particular sai întro 

lună particulară, maturitatea acestui simţiment. Nu voiii 

discuta asupra acestui punt, pentru că nu merită nici 

o discusiune. Dar aceste înprejurări accidentale aă in- 

“Huenţat asupra reformei, numai ca înprejurarea care, 
întrun timp particular, — când indulgenţe se ofereaii 
spre venzare întrun oraş particular din Saxonia, — a 

adus marea separațiune de Biserica romană. In amendout 
casurile spiritul public era pregătit a se mişca la cea. 
mai uşoară impulsiune. 

Avend această credință despre opinia publică privi- 
toare la reformă, fiind convins că această opiniune este 
produsul matur al timpului şi discusiunii, nu mă aş- 
tept la nici o reacțiune. Nu aştept să văz pe compa- 
trioții mei mulțumiți numai cu fantasma representa- 
țiunii, cum nu me aştept să “i vez înnecând vrăjitorile, 
saii arzend pe eretici, judecând pricinele cu fiare de 
plug roşite în foc, sai aducând jertfe omeneşti la idoli 
de richită. Nu aştept o reacțiune în favoarea burgu- 
rilor Gatton sai Old Sarum1), cum nu aştept să văz 
O reacțiune în favoarea lui Thor şi a lui Odin 2), Crez 
că o asemenea reacțiune este tot aşa de imposibilă ca 
o minune, tot aşa ca mergerea d'a "ndaratele a umbrei 
pe un cadran. Revoluţiunile produse de violenţă sînt 
adesea urmate de reacţiuni; victoriile rațiunii o dată 
câştigate, sînt câştigate pentru vecie. 

In faptă, dacă ar fi, în priveliştea actuală a afacerilor 

1) Cele mat neînsemnate 
putrede». 

2) Vechi zel germanici, 

şi mal discreditate din aşa numitele «burguri
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publice, vre un semn cu deosibire plin de prevestiri 
rele pentru oponenții reformei, acest semn ar fi chiar 
în liniştea spiritului public, pe care d-lor îşi înteme- 
iază asteptarea isbândei. D-lor cred că aceasta este li- 
niştea nepăsării. E liniştea speranţei încrezătoare ; şi în 
proporţie cu încrederea speranţei va fi şi amăriciunea 
amăgirii. Nu m& tem, vE mărturisesc, de amăgire. Cum 
că sîntem siguri de isbândă în această Cameră este acum 
recunoscut; şi oponenții noştri, prin urmare, în cursul 
acestei întregi sesiuni, şi mai ales în cursul desbaterii 
de faţă, ai adresat argumentele şi exortaţiile d-lor 
mai mult Camerei Lorzilor de cât adunării din care fac 
parte d-lor. Principalul d-lor argument a fost în tot- 
da-una că acest bill va nimici Camera Lorzilor. Ono- 
rabilul şi învățatul representant de Rye a făcut apel, 
în termini foarte clari, la Baronii Engliterei să scape 

ordinul lor de impietările democratice, respingend a- 
ceastă mtsură. Toate aceste argumente, toate aceste a- 

peluri, dacă le am interpreta, ar suna ast-fel: «Decla- 

rați compatrioților dv. că dv. nu aveţi nici un interes 

comun cu dinşii; că nu puteţi fi puternici de cât prin 
slăbiciunea, şi înălțaţi de cât prin înjosirea lor; că co- 
rupțiunea, care îi desgustă, şi apăsarea în contra căreia 

se revoltă spiritul lor, sînt neaperate pentru autoritatea 

dv.; că libertatea şi curăţenia alegerilor sînt incom- 
patibile cu însă-şi existența Camerei dv. Daţi-le lămurit 

a înțelege că puterea dv. se reazimă, nu, precum şi 

aă închipuit ci pînă acum, pe convingerile lor raţionale, 

sai pe veneraţiunea lor obicinuită, sai pe marea dv. 

proprietate, ci pe un sistem fertil de rele politice, fertil 
de asemenea în iniquități josnice de cari justiţia ordi- 

nară iea cunoştinţă. Legaţi, printr'o unire inseparabilă, 

5
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privilegiile clasei voastre cu nemulțumirile clasei noastre; 

hotăriţi-ve a sta sau a cădea cu nişte abusuri osîndite 

la nimicire; spuneţi poporului că vE& atacă pe voi a- 

tacând cele trei găuri din părete, şi că nu vor face să 

dispară cele trei găuri din părete pînă nu vă vor de- 

părta pe voi; că o Cameră creditară a Lorzilor şi o 

adunare representativă pot coexista numai cu numele, 

şi că dacă el voeşte să aibă o adevărată Cameră a Lor- 

zilor, trebue să se mulțumească cu o batjocoră de Ca- 

meră a Comunelor». Acesta, afirm, este sfatul dat Lor- 

zilor de aceia cari se chiamă amicii aristocrației. A- 

cest sfat pernicios nu va fi urmat, sînt foarte sigur; 

şi cu toate acestea nu 7] pot asculta de cât cu mâh- 

nire. Nu m& pot opri de a m& mira că porneşte din 
buzele unor bărbaţi cari ne povăţuesc întruna să con- 

sultăm istoria şi experienţa. N'ai auzit d-lor nici o dată 

ce efecte ai produs consilii ca ale d. lor, când a fost 

cu fidelitate urmate? N'ai vizitat nici o dată acea ţară 

„vecini, care încă înfăţişează, chiar ochilor unui strein 

trecător, semnele unei mari disoluţiuni şi reînnoiri so” 
ciale? Nu s'ai preumblat nici o dată prin acele don- 
joane maiestuoase, cari acum sînt în decadenţă şi în- 
părţite în camere de închiriat, cari sînt înşirate da 
lungul stradelor tăcute din Faubourg St. Germain? N'ai 
vezut nici o dată ruinele acelor castele ale căror te- 
rațe şi grădini se întind d'a lungul rîului Loire? N'ai 
auzit nici o dată că din acele măreţe palate, din a- 
cele castele vechi, una din aristocraţiile cele mai stră- 

“lucite, cele mai viteze, cele mai mândre, cele mai de- 
săvârşite ce Europa a văzut vr'o dată, a fost gonită în 
exil şi cerşetorie, a fost silită să implore mila guver- 
nelor ostile şi a religiunilor ostile, să taie lemne în
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coloniile depărtate ale Americei, sai să dea lecţii de 
limba franceză în şcoalele din Londra? Şi pentru-ce at 
fost nimiciţi aceşti trufaşi nobili cu această nimicire 
completă? Pentru-ce ai fost înprăştiați pe suprafața pă- 
mântului, titlurile lor desfiinţate, blasoanele lor sfâri- 
mate, parcurile lor devastate, palatele lor dărimate, pa- 
trimoniile lor date streinilor? Pentru că nu aveaă nici 
O simpatie cu poporul, nici o inteligenţă pentru sem- 
nele timpului; pentru-că, în trufia şi ângustimea ini- 
melor lor, numeaă pe aceia ale căror consilii i ar f 
scăpat, teoretici şi filosofi; pentru că ai refuzat or ce 
concesiune pînă a venit timpul când nici o concesiune 
nu mai folosea. Nu mt tem nici de cum că o asemenea 
fatalitate aşteaptă pe nobilii Engliterei.” Nu schiţez nică 
o paralelă între aristocrația noastră şi aristocrația fran- 
ceză, Aceia cari ne înfăţişează aristocrația. ca o clasă 
a cărei putere este incompatibilă cu dreapta influenţă 
a poporului în stat, fac această paralelă, şi nu ei. D-lor 

“fac tot ce le stă în putinţă spre a pune pe Lorzii şi 
Comunele Engliterei în acea posiţiune reciprocă, în care 
nobilimea franceză se afla față de clasa a treia. Dar sînt 
convins că aceşti sfetnici nu vor isbuti. Noi - vedem, 
cu mândrie şi plăcere, printre amicii poporului, pe Tal- 
boţi, pe Cavendish, casa princiară de Howard. In fruntea 

“acelora cari ai meritat, prin străduinţele lor în această 
Cameră, statornica recunoştinţă a compatrioţilor lor, 
vedem pe urmaşii lui Marlborough, Russel şi Derby. 
Sper, şi crez cu tărie, că Lorzii vor vedea că inte- 

resul şi onoarea lor le reclamă această reformă. Sper 

şi crez cu tărie că ei vor lucra aşa în cât să câştige 

titluri la stima şi afecţia poporului. Dacă nu, să nu 'şi 

închipuiască inimicii reformei că domnia lor va reîn-
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cepe îndată, sati că ai câştigat alt ceva de cât un r&spas 

scurt şi neliniştit. Noi datorim respect drepturilor con- 

stituționale ale Lorzilor; dar sîntem datori să nu uităm 

pe ale noastre; Avem şi noi privilegiile noastre; şi noi 

sîntem o clasă în regat. O Cameră a Comunelor tare 

în dragostea şi încrederea poporului, o Cameră a Co- 

munclor care nu are a se teme întru nimic de o di- 

soluțiune, este ceva în guvern. Ştii bine că unii domni 

nutresc speranţa că respingerea billului va restaura de 

o dată domnia acelui partid care a fugit de la putere 
în Noembre trecut 1), lăsând. toate în confusiune în lă- 

untru şi în afară; lăsând sistemul european, pe care l-a 

întocmit cu multă vărsare de sânge şi risipă de bani, 

să se destrame în bucăţi în toate direcţiile; lăsând di- 

nastiile pe cari le a restaurat să fugă în exil); lă- 

sând naţiunile pe cari le a unit, să se desfacă una de 
alta 5); lăsând pe detentorii de bunuri publice în con- 

sternaţiune ; lăsând ţ&rănimea în insurecție; lăsând co- 

mitatele cele mai roditoare luminate de focurile incendi- 

arilor; lăsând capitala într'o ast-fel de stare, în cât cor- 
tegiul regal nu putea să treacă printr'însa. Intunecoasă 
şi înfricoşată, mai grozavă de cât tot ce 'mi aduc a- 
minte în afacerile publice, a fost ziua fugei lor. Mai 
întunecoasă şi mult mai înfricoşată va fi ziua întoar- 

cerii lor. Ei se vor întoarce în contra voinţei naţi- 
unii britanice întregi, mai uniţi de cât au fost or când 
într'o cestiune internă; uniți tot aşa de tare precum 
erai când Armada plutea peste Canal4); uniţi tot aşa 

HI Cabinetul tory al ducelu! de Wellington demisionase 1a2j,4 Noembre 1830. 
) Carol X gonit din Franţa şi fugit in Englitera. 

3) Despărțirea Belgier de Ollanda. 
4) Flota lui Filip IL. regele Spaniei, trimisă la 1588 în contra Angliei. 
Această flotă uriaşă fu nimicită parte de furiună, parte de Englezi.
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de tare precum eraii când Bonaparte îşi smolea flota pe 

stîncele de la Boulogne. Ei se vor întoarce hotăriți să 
apere relele pe cari poporul este hotărît să le nimi- 

cească. Se vor întoarce într'o situație în care vor sta 

numai strivind şi călcând în picioare opinia publică, şi 

din care, când vor cădea, vor putea să tîrască în jos cu 

dînşii toată clădirea noastră socială. In contra acestor 

rele, dacă asemenea rele vor ameninţa vr”o dată ţara, 

va fi privilegiul şi datoria noastră de a atrage luarea 

a minte a graţiosului şi iubitului nostru Suveran. Va 
& privilegiul şi datoria noastră de a comunica dorin- 

ţele unui popor leal tronului unui rege patriot. Intr'o 
asemenea criză, locul cel mai nemerit pentru Camera 
Comunelor este de a fi în fruntea națiunii; şi în acel 

loc, această Cameră se va găsi de sigur. Or ce va face 

aiurea prejudițiul saii slăbiciunea ca să derime un im- 
perii, aici, sînt încredinţat, nu vor lipsi înţelepciunea, 

virtutea şi energia cari îl mântuesc.



DISCURS 

PRONUNȚAT ÎN 

Camera Comunelor la 10 Octobre 1831. 

Sâmbătă, dimineaţa, la 8 Octobre 1831, Camera Lorzilor, după o 
deshatere nu mai puţin demnă şi strălucită de cât cea din Camera 
Comunelor, respinse hillul de reformă, cu o majoritate de 199 contra 
158. În aceste înprejurări, nu ma! rămânea pentru Camera Comunelor 
alt ceva de făcut de cât de a exprima stăruința sa în principiile . 
biliului de reformă şi încrederea sa că Miniştrii nu vor părăsi dru- 
mul ce aii apucat pentru binele țărei. In acest sens Lord Ebrington, 
representant de Devonshire, propuse, Lun! la 10 Octobre, următoarea 
resoluţiune în Camera Comunelor : 

«Camera, deplângânad adânc presenta soartă a billului pentru în- bunttăţirea representaţiei poporului din Englitera şi Wales, în fa- 
voarea căruia opiniunea țărel s'a pronunțat. fără equivocitate, şi care a fost maturit prin discusiunile cele mar îngrijite şi mai laborioase, se simte datoare a afirma statornica sa aderenţă la principiul şi 
disposiţiile fundamentale ale acestei mari măsuri, şi a exprima în- crederea sa neclintită în integritatea, perseveranța şi capacitatea ace- lor Miniștri, cari aducând-o în Cameră, şi conducâna-o, aă ţinut seamă de cele mai scumpe interese ale țărei.> 

Resoluţiunea trecu cu 329 voturi contra 198. Următorul discurs 
fu pronunţat. de timpurii în cursul desbaterii. 

M& îndoesc, Domnule Preşedinte, dacă cine-va care 
a auzit discursul prea onorabilului representant al Uni- 
versităţii de Cambridge 1), a fost în stare să bănuiască . 
ce cestiune este în desbatere şi ce ocasiune ne a adu- 

1) Goulburn.
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nat aici. Din parte-mi, pot declara cu o perfectă sin- 

ceritate că nici o dată în viaţa mea nu "mi am sim- 

țit spiritul oprimat de un aşa de adînc şi solemn simţ 

de responsabilitate ca în momentul de faţă. Crez cu 

tărie că ţara este acum amenințată de primejdii mai 

mari de cât or când, din partea relei guvernări interne şi 

a ostilității din afară. Primejdia cea mare este că se 

poate întempla ca poporul să se înstreineze cu desă- 

vîrşire de guvernanţii sti. A potoli spiritul public, a 

îndupleca pe popor să priimească amânarea, scurta a- 

mânare, ce trebue să intervie înainte de înplinirea do- 

rinţelor sale legitime, şi între acestea a înlătura dis- 

cordia civilă, şi a mânţinea autoritatea legii —, iată, pe 

cât înțeleg eii, preocupările nobilului mei amic, re- 

presentantul de Devonshire, Acestea ar trebui, în criza 

de faţă, să fie preocupările or cărui englez onest. A- 

ceastă țintă o vom ajunge fără îndoială, dacă ne vom 
ridica în această mare ocasiune, dacă ne vom lua lo- 

cul ce constituţia ne dă, dacă ne vom servi, cu stator- 

nicia şi demnitatea cuvenită, de puterile cu cari sîntem 

învestiţi ca mandatari ai națiunii şi ca sfetnici ai Tro- 

nului. 

Domnule Preşedinte, resoluţiunea nobilului mei a- 

mic se compune din dou& părți. D-sa ne îndeamnă să 
declarăm aderenţa noastră neschimbată la principiile 
billului de reformă, precum şi încrederea noastră ne- 

clintită în Miniştrii Maestăţii Sale. Ei consider aceste 

dou& declaraţiuni ca identice. Cestiunea reformei este, 

după părerea mea, de o importanţă aşa de suverană, 

în cât, aprobând principiile billului ministerial, sînt 
dator a crede că Miniştrii cari au adus acest bill, de 

şi pot să m& deosibesc de dînşii în câte-va punte mai
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mici, merită cel mai puternic sprijin din partea par- 

" lamentului. Prea onorabilul gentleman, representantul 
Universităţii de Cambridge, a încercat să abată cursul 
desbaterii spre cestiuni comparativ neînsemnate. D-sa 
ne a vorbit mult de taxa asupra cărbunilor de pă- 
ment, de taxa asupra luminărilor, de bugetul actualului 
Ministru de Finanţe. Asupra multor punte la cari sa 
raportat d-sa, ar fi uşor pentru mine, dacă aş fi dis- 

pus, să aptr pe Miniştri; şi, când nu aş putea săi a- 

păr, 'mi ar fi uşor să încriminez pe aceia cari 1 au 
precedat. Prea onorabilulul representant al Universi- 
tăţii de Cambridge a imputat Miniştrilor căderea ce a 
suferit în fostul parlament proiectul d-lor privitor la 
comerțul lemnelor. Aş fi tentat poate, într'o ocaziune 
mai potrivită, a examina dacă această cădere este 
mai ruşinoasă pentru dînşii de cât pentru predecesorii 
lor. Aş fi tentat poate a întreba pe prea onorabilul 
gentleman : oare, dacă n'ar fi fost tractat, pe când era 
în Cabinet, cu mai multă nepărtinire de cât a arătat d-sa 
în oposițiune,—oare ar fi putut d-sa să treacă cel mai 
bun bill al d-sale, billul asupra berei? D-sa a acuzat 
pe Miniştri că aduc propuneri finanţiare, şi apoi că 
retrag acele propuneri. N'a adus oare d-sa, în sesiunea 
din 1830, un proiect privitor la taxa asupra zacha- 
rului? Şi n'a fost acest proiect, retras? Dar, Domnule 
Preşedinte, acestea sînt curate frivolităţi. Nu mă voii 
depărta de obiectul în cestiune, după exemplul prea 
onorabilului gentleman. In momentul de faţă vez nu- 
mai o cestiune în stat: cestiunea reformei ; numai dout 
partide : amicii billului de reformă şi inimicii lui, 

Nu este intenţiunea mea, Domnule Prşedinte, de a 
discuta din noi meritele billului de reformă. Princi-



AL PATRULEA DISCURS 73 

piul acestui bill a priimit aprobarea fostei Camere a 
Comunelor după o desbatere de zece nopți; şi billul, | 
aşa cum este acum, după o lungă şi foarte laborioasă 
examinare, a trecut în presenta Cameră a Comunelor 
cu 0 majoritate care a fost aproape 6 dată şi Jumt- 
tate mai mare de cât minoritatea. Aceasta s'a întâmplat 
acum ceva mai mult de cinci-spre-zece zile. De atunci 
nu S'a petrecut nimic care să, schimbe părerea noastră. 
Dreptatea casului este nealterată. Entusiasmul public. 
este nemicşorat. Old Sarum nu s'a făcut mai mare. 
Manchester nu a scăzut. De aceea, adresându-mt către 
această Cameră, sînt în drept să afirm că billul este 
în sine bun. Dacă este aşa, trebue oare să-l părăsim 
numai pentru că a fost respins de Camera Lorzilor? 
Sîntem datori a respecta privilegiul legal al Camerei 
d-lor; dar în acela-şi timp sîntem datori să afirmăm 
pe al nostru. Constituţionaliceşte, noi sîntem tot aşa 
de îndependenţi de Lorzi precum dînşii sînt de noi. 
Noi avem un drept tot aşa de bun de a ţinea la o- 
piniunea noastră, precum d-lor aă dreptul de a nu se 
uni cu părerea noastră. Vorbind despre decisiunea d-lor, 
voii încerca să urmez acel exemplu de moderaţiune: 
care a fost cu atâta inteligență dat de nobilul mei a- 
mic, representantul de Devonshire. Voiă zice numai 
că d-lor nu sînt mai competenți de cât noi întru a'şi 

forma o judecată asupra unei cestiuni politice. Este 
sigur că, în toate puntele importante asupra cărora 

cele dou& Camere sai deosebit mult timp, Lorzii au 

trecut în cele din urmă de partea Comunelor. Sînt 

prin urmare în drept dea afirma că, în ceea ce pri- 
veşte toate acele punte, chiar după Judecata Lorzilor, 

dreptatea era cu Camera Comunelor şi nedreptatea cu
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Camera Lorzilor. Aşa a fost cu cestiunea comerciului 
cu Negrii; aşa a fost cu emanciparea Catolicilor; aşa 

“cu cele mat multe cestiuni importante. De aceea, nu 
pot crede că, în ocasiunea de faţă, noi trebue să pără- 
sim părerea noastră pentru a priimi pe a acelora cari 
ai recunoscut că, în ocasiunile precedente de acela-şi 
fel, noi am judecat mai bine de cât dînşii. 

Pe de altă parte, Domnule Preşedinte, nu pot uita 
cum eraii compuse majoritatea şi minoritatea din această 
Cameră ; nu pot uita că majoritatea coprindea mai pe toţi 
acei gentlemeni cari eraă aleşi de marile corpuri electo- 
rale. Nu este, crez, nici o exageraţie, de voiă zice că u- 
nii membri ai majorităţii ai avut mai mulți alegători de 
cât putea întruni toată minoritatea la un loc. Vorbesc 
după reflesiune şi cu toată seriositatea. Crez că numerul 
freeholderilor din Yorkshire întrece nume&rul tutulor elec- 
torilor cari ai ales pe membrii oposiţiunii. Cuviinţa mă 
opreşte de a comenta aci sgomotele ce ai putut să 
circule cu privire la majoritatea şi minoritatea din 
Camera Lorzilor. Pot să amintesc, cu toate acestea, 
aceste fapte de notorietate istorică, că în cursul celor 
din urmă patru-zeci de anj puterile guvernului exe- cutiv aii fost exercitate, fără întrerupere, de un partid 
opus reformei; că un foarte mare număr de Lorzi a fost creat, şi că toţi episcopii actuali ai fost ridi- 
caţi la acest rang în cursul acestor ani. 1) De aceea, în această privință, pe când simţ mai mult de cât res- 
pectul obicinuit pentru judecata Camerei Comunelor, simţ mai puţin de cât respectul obicinuit pentru judecata Ca- 

1) Dîn cele 41 de vcturi cu cari billlul de reformă a căzut în Camera. Loizilor, 21 au fost date ce episcopl. Numai doui episcopi, cel de Chi- chester şi cel de Noiwich, ati votat pentru bill.
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merei Lorzilor. Decisiunea noastră este decisiunea. 
naţiunii; decisiunea Lorzilor nu poate fi considerată nici 
măcar ca decisiunea acelei clase din care se aleg în 
genere Lorzii, şi ai cărei representanți virtuali ei se pot 
considera :: marii proprietari teritoriali ai Angliei. De 
aceea, mi se pare limpede că noi trebue, fără a ne: 
vita ]a cele ce s'aii petrecut în cea-l-altă Cameră, să 
păstrăm opinia noastră privitoare la billul de re- 
formă. 

Cestiunea immediat următoare este aceasta: trebue 
oare noi să facem o declaraţie formală că remânem 
în părerea noastră? Crez că trebue să facem o ast-fel 
de declaraţiune; şi sînt încredinţat că nu o putem 
face în nişte termini mai moderați sati mai constitu- 
ționali de cât aceia pe cari onorabilul meu amic ne 
invită să-i adoptăm. Susţiii din toată inima şi din tot 
sufletul resoluțiunea propusă de d-sa; o susţiă ca a- 
mic al reformei; dar o susțiă încă şi ca amic al le- 
gii, al proprietăţii, al ordinei sociale. Nici un bărbat 
observator şi fără prejudiţii nu va privi înainte fără. 
alarmă la efectele ce recenta decisiune a Lorzilor va. 
putea produce. Nu prezic, nu aştept, o insurecție fă- 
țişă, armată. Lucrul de care m& tem este ca nu cum-va 
poporul să se înfigă întrun răsboiă tăcut, dar exten- 
siv şi stăruitor contra legii. Lucrul de care m& tem 
este ca nu cum-va Englitera să înfăţişeze aceea-şi pri- 
velişte ca Irlanda acum trei ani: agitatori mai puter- 

nici de cât magistraţii, asociaţii mai puternice de cât 
legea, un guvern destul de puternic spre a fi urit, 

dar nu destul de puternic spre a fi temut, un popor 

nevoit a se mânji cu escese illegale din lipsă de pri- 

vilegii legale. ME tem că nu peste mult timp vom
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vedea tribunalele înfruntate, perceptorii  neascultați, 

creditul public sguduit, proprietatea nesigură, toată 

întocmirea socială mergând cu paşi repezi spre diso- 

luţiune. Este uşor să zicem: «Fii tare, fii neclintit; 

înfruntă intimidarea ; lasă legii cursul ei; legea este 
îndestul de tare ca să înfringă pe sediţioşi». Domnule 

Preşedinte, noi am auzit mai "nainte această tanfaro- 

nadă; şi ştim cum sa sfirşit. Câte o dată soarta a 

căzut peste oameni mici în crize mari. Xerxes biciuind 

venturile, Canut poruncind valurilor să se tragă înapoi 
dinaintea scaunului stă, erai nişte tipuri de nebunia 

acelora cari aplică maximele judecătorilor de pace la 

marile convulsiuni ale societăţii. Legea nu are mâini; 
legea nu e nimic, nimic de cât o bucată de hârtie 

tipărită de tipograful Regelui, cu armele Regelui în 

frunte, pînă când opinia publică nu suflă suflarea vie: 
ţii în litera moartă. Am vezut aceasta în Irlanda. A- 
sociaţia Catolică a înfruntat guvernul. Guvernul a hotărit 
să doboare Asociaţia. O acusaţie s'a făcut contra onora- 
bilului şi învățatului met amic, representantul de 
Kerry. 1) Marele Juriă a respins-o. Parlamentul se întruni. 
Lorzii Comisionari veniră cu un discurs care reco- 
manda suprimarea legislaturei de sine constituite în 
Dublin. Se aduse un bill, care trecu prin amândout 
Camerele cu o mare majoritate, şi priimi sancţiunea 
regală. Şi ce efect a produs acest bill? Exact acela-și 
etect pe care l-a produs acel vechii Act al Reginei 
Elizabetha, încă nerevocat, prin care se dispunea caor 
cine va mânca, fără o scutire specială, carne Vinerea 
şi Sâmbăta, să plătească o amendă de două-zeci de 
Shillingi saă să stea o lună la închisoare. Nu numai 

1) Daniel O'Connel.
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că Asociaţia Catolică nu a fost desființată, dar încă. 

puterea ei nu fuse suspendată o singură zi; ea înflori 

şi ajunse puternică sub legea ce fusese făcută spre a. 

o nimici. Alegerile din 1826, alegerea din Clare cu 

doui ani mai târziă, dovedi nebunia acelora cari îşi. 

închipuesc că naţiunile se guvernează cu ceară roşie 

şi pergament; şi, în cele din urmă, la încheierea a- 

nului 1828, guvernul avea înainte-i numai oalternativă : 
concesiunea sai răsboiul civil. Domnule Preşedinte, 

eu crez cu tărie că, dacă poporul englez va pierde 

or ce speranță de a face să isbutească billul de re- 
formă prin mijloacele constituţionale, el va începe în- 

dată să facă guvernului acela-şi fel de resistență care 

Sa făcut fostului guvern, acum trei ani, de către 

poporul din Irlanda; o resistență care nu va ațunge 

cu nici un chip rebeliune; o resistență care rare ori 

se va urca pînă la o crimă definită de lege; dar cu 

toate acestea 0 resistență care va fi de ajuns ca să 

înpiedice cursul justiţiei, să turbure continuarea in- 

dustriei şi să oprească grămădirea avuţiei. Şi nu este 

oare aceasta o primejdie de care trebue să ne temem ? 

Și nu este oare aceasta o primejdle pe care noi sîn- 

tem datori să o înlăturăm cu toate mijloacele ce stai 

în puterea noastră ? Şi cine sînt aceia cari ne impută. 

că cedăm intimidării? Cine sînt aceia cari afectează a 

vorbi cu dispreţ de asociaţiuni, de agitatori şi de în- 

truniri publice ? Chiar acele persoane cari, abia acum 

doui ani, ai jertfit în fața asociaţiilor, şi a agitatori- 

lor, şi a întrunirilor publice, vestita lor Constituţie 

Protestantă, de şi repeţeai întruna că ei vedeait relele 

Emancipării Catolice mai bine de cât or când. De 

sigur, de sigur, tonurile de îndemn care sună acum aşa.
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de tare la urechile noastre, prind cu deosebire rtă 
pe nişte oameni a căror glorie de căpetenie este că 
Sai plecat pînă la pământ înaintea unui popor pe care 

politica lor l-a înpins pină la furie; pe nişte oameni 

al căror moment mai mândru din viaţa lor a fost acela 

în care Sai arttat cu caracterul de persecutori, prefă- 
cuţi de frică în toleranți. Ai oare de gând să se 
indemnizeze călcând în picioare poporul din Anglia 
de umiliațiunea spaimei ce “i a coprins în fața poporu- 
lui din Irlanda ? Dacă este aşa, apoi se înşală. Casul 
Irlandei, de şi puternic, nu era nici de cum aşa de 
puternic ca acela cu care avem a face acum. Guvernul, 
în lupta lui contra Catolicilor din Irlanda, avea Brita- 
nia la spatele lui. Pe cine va avea la spate în lupta 
contra reformatorilor din Marea Britanie ? Eu cunosc 
numai dou căi pe cari societăţile pot fi guvernate în 
permanenţă : opinia publică şi sabia. Un guvern care 
are la ordinele sale armatele, flotele şi veniturile Ma- 
rei Britanii, poate ţinea în freă Irlanda cu sabia. Aşa 
a ținut Oliver Cromwell Irlanda ; aşa a ținut-o Wil- 
lam III; aşa a ţinut-o Pitt. Dar să guvernezi Marea 
Britanie cu sabia! O idee aşa de nesănttoasă pa tre- 
cut, voii îndrăzni a zice, prin capul nici unui bărbat 
public din vre-un partid; şi, dacă cine-va ar fi destul 
de smintit să facă o asemenea încercare, va găsi, îna- 
inte de a trece trei zile, că nu este sabie mai bună 
de cât cea făurită din fiare de plug. Dar, dacă nu 
prin sabie, cum se poate guverna țara? Înţeleg cum 
se ţine pacea la New-York: cu învoirea şi sprijinul 
poporului. Înţeleg de asemenea cum se ține pacea la 
Milan : cu baionetele soldaților Austriaci. Dar cum se 
poate ţinea pacea când nu ai nici asentimentul popo-



AL: PATRULEA DISCURS | 79 

Tului „nici forța militară, cum se poate ţinea pacea în 
Englitera de către un guvern care lucrează pe prin- 
cipiile oposiţiei actuale, nu înţeleg. 

Este în adever o mare anomalie în raporturile dintre 
poporul englez şi guvernul stă. Instituţiile noastre 
“sau sint foarte populare sai nu sînt îndestul de po- 
pulare, Poporul nu are destulă putere în facerea legilor; 
dar are destulă putere ca să înpiedice executarea le- 
gilor după ce s'au făcut. Legislatura este mai-mai cu totul 
aristocratică ; mecanismul prin care decretele legis- 
laturei sînt aduse la îndeplinire este mai-mai cu totul 
popular; şi de aceea vedem necontenit toată puterea 
care trebuia să execute legea, întrebuințată a contra- 
cara legea. Aşa, de exemplu, cu un cod criminal care 
înpingea rigorile sale pînă la cea din urmă atrocitate, 
avem 0 judicatură criminală care adesea înpinge mo- 
liciunea pînă la marginea sperjuriului. Legea noastră 
asupra pamțletelor este cea mai absurd severă din câte 
ai existat vr'o dată; aşa de absurd severă în cât, dacă 
Sar fi aplicat întocmai, ar fi fost mult mai apăsătoare 
de cât censura. Şi cu toate acestea, cu această lege 
severă asupra pamfletelor, noi avem o presă care în faptă 
este liberă ca aerul. In 1819, Miniştrii se plânseră 
de alarmanta creştere a publicaţiilor sedițioase şi impii. 
Ei propuseră un bill de mare asprime spre a opri 
creşterea rtului; şi făcură să treacă acest bill. Se 

decretă că autorul unui libel sedițios putea, în cas de 
recidivă, să fie exilat, şi, dacă se va întoarce din exil, 

să fie deportat. De câte ori s'a pus în practică această 
lege ? Nici o dată. În anul trecut am desfiinţat-o ; dar ea 

era de mult moartă, sai mai bine se născuse moartă. 

Ea căzuse în desuetudine înainte de ce Le Roi le
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veut !) se pronunţase asupra ei. Căci toate efectele ce ea 
a produs se puteai dobândi prin Codul Napoleon sait 
prin colecţia de legi a Engleterei. Şi pentru ce gu- 
vernul, după ce solicitase şi 'şi procurase o armă aşa 
de ascuţită şi aşa de grea, o atîrnase numai de cât şi 
o lăsase să ruginească. Era oare mai “puţină  sedi- 
ţiune, eraă oare mai puţine libele, după trecerea Actului 
de cât înaintea lui? Domnule Preşedinte, chiar anul 
următor era anul 1820, anul Billului de Represiuni şi 
Pedepse *) contra seginei Carolina, anul în care spiri- 
tul public era foarte întăritat, anul când presa publică 
era toarte injurioasă. De ce Miniştrii nu se servită 
atunci de noua lege? Pentru că nu îndrăzneaă, pen- 
tru câ nu puteai. Ei ai obținut legea uşor; pentru 
că, spre a o obținea, aveai a face cu un parlament as- 
cultător. Dar n'a putut-o executa, pentru că, sprea 

O executa, trebuiau să aibă a face cu un popor refractar. 
lată exemple de greutăţile ce se ivesc întru îndepli- 
nirea legii, când poporul este înclinat a se înpotrivi 
guvernanţilor. Marea anomalie, sau, ca să me exprim 
mai nemerit, marele rtă pe care l-am descris, s'ar pu- 
tea, crez, înlătura cu billul de reformă. Acest bill va 
stabili armonia între popor şi legislatură. El va da, 
în facerea legilor, o bună parte acelora, fără coopera- 
țiunea cărora legile sînt numai hârtie stricată. Sub un 
sistem reformat nu vom vedea, precum am văzut 
adesea, națiunea abrogând Actele: Parlamentului cu 

1) Formula de promulgare a legilor în Englitera. 
2) Bill of Pains and Penalties, Sub acest nume se înţelege în Englitera 

O lege penală îndreptată contra unei persoane anume. Legea la care Macau- 
lay se refere aci, este legea: care dispunea ca regina Carolina să piarză 
titlul, drepturile şi privilegiile de regină a Angliei, şi căsătoria ei cu regele să fie considerată ca desfăcută.
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aceea-şi autoritate cu care noi şi Lorzii le facem 
să treacă, Precum crez că billul de reformă va pro- 
duce această concordie bine cuvântată şi mântuitoare, 
tot aşa m& tem că respingerea billului de reformă, 
dacă această respingere trebue considerată ca finală, 
va agrava răul pe care l-am descris, dându'i o întindere 
fără precedent, înfricoşată. La toate legile ce vor trece 
pentru sporirea impositelor, sai pentru preînt&mpinarea 
sedițiunii, poporul va opune acela-şi fel de resistenţă 
cu care a isbutit a îndulci, aş putea zice a abroga, 
legea asupra libelelor. Vor fi aşa de mulţi delinquenţi 
în cât guvernul nu va şti în contra cui să-şi îndrep- 
teze loviturile. Fie-care delinquent va avea aşa de mulţi 
complici şi aptrători, în cât lovitura nu 'şi va ajunge 
nici o dată scopul. Veto al poporului, un Veto pro- 
nunțat într'o formă nu aşa de regulată ca al Tribu- 
nilor Romani, dar tot aşa de eficace ca al Tribubilor 
Romani spre a înpedica mtsurile publice, va întâmpina 
pe guvern în fie care ocasiune. Administraţia nu va 
B în stare să păstreze ordinea în lăuntru, saă să ţie 
sus onoarea națiunii în afară; şi, în cele din urmă, 
oameni cari acum sint moderați, cari acum se gândesc 
cu groază la revoluţiune, vor începe să dorească ca 
această agonie înceată a statului să se sfirşească” cu 
o criză fieroasă, acută, hotăritoare. 

Este un mijloc de a scăpa de aceste nenorociri? Eu 

crez că. este. Crez că, de ne vom face datoria, de vom 

da poporului cuvinte de a crede că înplinirea dorin- 

țelor lui este numai amânată, de vom declara adherenţa 

noastră nemicşorată la billul de reformă, şi hotărtrea 

noastră de a nu sprijini nici un Ministeriă care nu. 

va spijini acest bill, vom abate înfricoşatele nenorociri 

6
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cari ameninţă ţara. Este de temut ca nu cum va, în 
această înprejurare critică, oameni de mai mult zel 

de cât înţelepciune să nu dobândească o influenţă 

fatală asupra spiritului public. Cu aceşti oameni se 

vor uni alţii, cari nu ai nici zel nici înţelepciune, 

capete seci în politică, drojdiile societăţii, cari, în tim- 

puri de agitaţie violentă, se ridică din fund la supra- 

faţă, şi cari, în timpuri liniştite, cad din noă de la 

suprafață la locul lor firesc, în fund. Pentru aceşti 

oameni nu este nimic aşa de odios ca perspectiva unei 

înpăcăciuni între ordinele din stat. O criză ca aceea 

care întristează şi îngrijaşte pe fie care cetăţean onest, 

pe ci îi umple de bucurie şi de o speranţă detestabilă. 

Şi cum e posibil ca asemenea oameni, meniţi prin 

natura şi educaţia lor a fi un obiect de dispreţ, să 

poată inspira spaimă? Cum e cu putinţă ca asemenea 

oameni, lipsiți de talente şi de instrucţiunea trebuin- 

cioasă pentru a conduce o adunare de mahala, să fie 

câte o dată primejdioşi pentru imperii mari? Secretul 

puterii lor stă în nepăsarea sai lipsa de bună-credință 

a acelora cari ar trebui să iea cârma în satisfacerea 

nemulțumirilor publice. Toată istoria precupeţilor în se- 

dițiuni se coprinde în această frumoasă fabulă ebraică, 

pe care am citit-o cu toţii în cartea Judecătorilor. Ar- 

borii s'aii întrunit ca.să aleagă un rege. Viţa, smochinul 
şi măslinul aii declinat această onoare. Atunci suve- 

ranitatea pădurii a trecut la mărăcine; atunci de la 
acest arbust josnic şi vătămător a pornit focul carea 
mistuit cedrii Libanului 1). Să invă&ţăm minte din această 
fabulă. Dacă ne temem de Uniuni Politice şi de Aso- 

1) Judecătorii, IX, S—16.
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ciaţiuni de Retormă, să facem ca Adunarea Comunelor să 
fie puntul principal de unire politică; faceţi ca Adu- 
narea Comunelor să fie marea Asociaţie de Reformă. 
Dacă ne temem ca poporul să nu încerce a 'şi înplini 
dorinţele prin mijloace nelegale, să '] asigurăm în mod 
solemn că ne vom folosi în causa sa de toate înaltele 
şi vechile noastre privilegii, aşa de des biruitoare în 

toate conflictele noastre cu tirania; acele privilegii pe 
cari strămoşii noştri nu le aii invocat în deşert, în ziua 

când un rege de rea credință 1) umplu Camera noastră 
cu garzii sti, se aşeză, Domnule Preşedinte, pe sca- 
unul d-le, şi văzu pe predecesorul d-le îngenuchiând 
pe parchet înaintea sa 2). Constituţia Engliterei, mul- 
țumită lui Dumnezei, nu este una din acele consti- 
tuții care a trecut prin toate reparaţiile, şi care, pentru 

„binele public, trebue numai de cât derimată. Ea are o 
parte putredă; dar are şi o parte sănătoasă şi preţi- 
oasă. Ea are nevoie de purificaţie; dar coprinde în sine 
mijloacele prin cari se poate realiza această purificaţie. 
Citim că în vremile vechi, când servii erat înpinşi la 
revoltă de înpilare, când castelele nobilimii eraă arse 
şi d&rîmate, când magazinele Londrei erat predate, când 
o sută de mii de insurgenți se arttară armaţi la Black- 
heath 3), când un omor odios fâptuit în presenţa lor întă- 
ritase patimele lor pînă la turbare, când ci căutaă în toate 
părţile un căpitan ca să urmeze şi să r&sbune pe acela pe 
care îl perduseră, tocmai atunci, înainte de a se putea 

1) Caro! | Stuart, 

>) Vezi Guizot Histoire de Charles I, vol. 1 p. 32% sqq. — Macaulay 
Critical and historical Fssays, vol. 1, p. 64 (Lord Nugents Memorial 
of Hampden.) — The students Hume, p. 289 sq. 

3) Câmpie şi loc de joc la sud-est de Londra, la sud de Greenwich Pare, 
cu care se atinge, aşezată pe un loc înalt şiîneonjurată de numeroase ville.
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pune în fruntea lor Hob Miller, sai 'Tom Carter, sa Jack 

Straw, regele veni călare înaintea lor şi strigă: «Eit 

voii fi căpitanul vostru !», şi de o dată mulțimea în- 

furiată puse jos armele, se supuse conducerii lui, se în- 

prăştiă la comanda lui 1). Compatrioţii noştri, me tem, 

sînt în acest moment foarte dispuşi a pleca o urechie 

lesne crezătoare impostorilor egoişti. Să le zicem dar: 

«Noi sîntem leaderii voştri ; noi, Camera voastră a Comu- 

nelor ; noi, înterpreţii constituţionali ai dorințelor vostre; 

noi, representanţii celor patru-zeci de comitate engle- 

zeşti, aleşii oraşelor voastre celor mai mari. Puterea 

noastră legală va fi cu tărie exercitată pînă la cea din 

urmă extremitate în causa voastră; şi puterea noastră 
legală este aşa că, dacă va fi exercitată cu tărie în 

causa voastră, va trebui în cele din urmă să învingă». 

Este interesul şi datoria noastră să luăm acest ton. In- 

prejurările nu sufer nici o amânare. Este vr'unul între 

noi care se nu privească cu o îngrijare încordată la 
viitoarele ştiri ce ne pot sosi din cele mai depărtate 

părți ale regatului? Chiar pe când vorbesc, momentele 

trec, irevocabilele momente ce poartă într'insele des- 

tinele unui mare popor. Țara este în primejdie ; ea poate 

1) Sub domnia lui Richard 11, cu ocasia unui imposit de un shilling a- 
supra or cărei persoane, de or ce sex, de la 15 anf în sus. se răsculă 
populaţia din mai multe comitate sub conducerea lui Wat Tyler, a lui 
Jack Straw, Jack Carter şi Jack Miller, la 1381; săvirși mat multe 
acte de cruzime contra proprietarilor şi nobilimii, şi ucise mal mulţi 
demnitari. Intro întâlnire ce Tyler, unul din capii răsculaților, avuse cu 
regele Richard II, regele, neputând suferi insolența lui Tyler, trase sabia 
şi-l ucise. Atunci regele, temându-se ca nu cum va soţii lut Tyler, cari 
iC cară la acest „omor, să nu sară asupra lui, eşi înaintea lor şi le zise: 

el ! mei; vreţi să ucideţi pe regele vostru. ? Vă pare răă că 
ați pierdut pe şeful vostru ? Urmaţi-mă ; ei sînt regele vostru ; ei voii 
fi căpetenia voastră». Și răsculații ascultară. In ur 

x. . a ik 

aăi fost ucişi. mă mulţi dintre dinși
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fi scăpată; noi o putem scăpa; acesta este drumul; 

acesta este: timpul. In mâinile noastre ținem soarta 

unui mare bine şi a unui mare r&ă, soarta vieţei şi a 

morţii: statului. Fie ca resultatul deliberaţiunilor noastre 

să dea liniştea şi prosperitatea acestei nobile tri, care 

are dreptul la toată dragostea noastră şi pentru mân- 
tuirea căreia sîntem respunzători către conştiinţa noastră, 

către memoria generaţiilor viitoare, câtre Judecătorul. 
tutulor inimelor !



DISCURS 

PRONUNȚAT IN 

Camera Comunelor la 16 Decembre 1831. 

  

Semnele timpului ai devenit amenințătoare. Oposiţiunea Camerei 
Lorzilor a întărâtat poporul, partidul radical crede că a venit timpul 
săi şi face agitaţii violente; se formează societăți în cari se cere 
“lesființarea tutulor privilegiilor nobiliare şi dveptul de vot cu scrutin 
secret pentru or cine; Miniştrii sînt tractaţi de trădători, episcopii 
sînt blestemaţi; în Bristol se naşte o răscoală care trebue înnăbu- 
şită cu armele; în mal multe comitate se fac dese tumulturi, se să- 
vîrşesc acte de violență şi jafuri. Pe de altă parte, Miniştrii isbutese 
a se înțelege cu torii moderați. 

La 20 Octobre 1831, parlamentul se amânase, pentru ca să se rc- 
deschiză la 6 Decembre acela-şi an. La 12 Decembre, Lord John Rus- 
sel propuse al ireilea, proiect de reformă, care, păstrând principiut 
fundamental, lăţirea. areptului electoral, făcea concesil însemnate al- 
versarilor celor două proiecte de mai "nainte. Cu toate acestea torii se declarară şi contra acestul proiect cu violența de may "nainte şi pro- fitară de agitația ce domnea în țară ca să acuse pe whigi că ei, cari în parlament ai fost nevoiţi să fie mai moderați, se declară a- fară dintrînsul partizani ai ideilor extreme. O asemenea imputare i se făcu şi lui Macaulay de către Lord Mahon, care comunică Adu- 
nări că a- văzut o scrisoare îndreptată către <alegători! embrionari». 
din Jseeds—, acest Oraș nu avea încă dreptul de a fi representat —, care scrisoare era, subsemnată «Thomas Babington Macaulay» şi în care autorul se declara pentru votul secret. Lorg Mahon profită de această ioprejurare ca să tragă, conclusia că, Macaulay, de şi vorbe- şte de <desereierați radicall, pe cari băieţii îl arată cu degetul pe stradă», face însu-şi parte din partidul radical. Inceputul discursului de mai jos se rapoartă la acele cuvinte ale Lordului Mahon, Acest discurs sa pronunțat la a doua citire a billulut celui mai noă de reformă -; cea d'antâiii citire s'a făcut la 12 Decembre fără înpotrivire,
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Vineri, la 16 Decembre 1831, Lord Althorpe propuse a se citi a 

doua oară billul pentru înbunătățirea representaţiunii poporului din 

Englitera şi Wales. Lord Porchester propuse un amendament ca, billul 

să se citească a doua oară peste şease lunt. Desbaterea ţinu pînă 

după. miezul nopţii şi apoi se amână pînă la 12 ore din zi. Camera 

nu procedă la vot de cât tocmai în noaptea de Sâmbătă spre Du- 

minică la unu după miezul nopţii. Amendamentul a fost respins eu 

o majoritate de 324 contra 162; şi moţiunea. primitivă a trecut, Ur. 

mătorul discurs a fost pronunţat în ântâia noapte a deshateril. 

Pot asigura pe nobilul mei amici), pentru care 

păstrez simțiminte de respect şi bună-voință pe cari nică 

o deosebire politică, sînt încredinţat, nu le va turbura, 

vro dată, că observaţiile d-sale nu "mi aă pricinuit 

nici o supărare, de cât numai mâhnirea ce în adevăr 

simţ de a fi nevoit să zic câte-va cuvinte despre mine. 

Aceste cuvinte vor fi foarte puţine; ştii cât de ne- 

popular este egoismul în această Cameră. Nobilul mei 

amic zice că, în desbaterile din Martie trecut, m'am 

declarat contra votului secret, şi că după aceeă m'am 

retractat, ca să câștig popularitatea locuitorilor din 
Leeds. Nobilul meii amic se înşeală cu desăvirşire. 

N'am zis nici o dată, în nici o desbatere, că sint contra 

votului secret. Cuvântul «vot secret» n'a eşit din 

gura mea în această Cameră. Am păstrat o strictă 
tăcere în această privinţă pentru două motive : ântâii 
pentru că părerile mele au fost, pînă foarte târzii, 
nehotărite ; şi al douilea, pentru că ştiam că agitația 

acestei cestiuni, — o cestiune a cărei importanță mi se 

pare că a fost foarte exagerată —,; va înpărți pe aceia 

de a căror fermă şi cordială unire atîrnă siguranţa 

imperiului. Nobilul meii amic a profitat de această oca- 
siune ca să respunză la un discurs pe care l-am pro- 

1) Lord Mahon, 1805—1875, bărbat de stat din partidul tory; a scris. 

mai multe opere istorice de valoare.
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nunţat în Octcbre trecut. Doctrina pe care o susțineam 

era, după d-sa, foarte necumpetată şi primejdioasă. Acum, 
Domnule Preşedinte, se întâmplă, ceea este destul de 

curios, că nobilul mei amic a exprimat, în discursul 
d-sale din astă noapte, tocmai acea doctrină, în nişte 

termini aşa de aproape asemtnaţi cu ai mei, în cât mai- 
mai aş putea să-l acus de plagiat. Am zis că legile nu ai 
nici o putere prin ele înse-le, şi că, dacă nu vor fi sprij- 

nite de opinia publică, ele sînt numai o literă moartă. 

Nobilul Lord a zis tocmai acela-şi lucru astă-noapte. 

«Păstraţi vechia constituţie, a esclamat d-sa; pen- 

tru-că, or-cari ar fi defectele ei în teorie, ea are din 

venerația publică mai mult de cât va avea noua d-t. 

constituţie ; şi nici o lege nu are o putere eficientă, 

de nu va avea veneraţiunea publică». Eu am zis că 

legile sunt prin ele îns&-le numai ceară roşie şi perga- 

ment ; şi am fost numit de oposiţie incendiar. Nobilul 

Lord a zis astă-noapte că legile sînt prin ele înst-le numai 

cerneală şi pergament; şi tot acele persoane cari pe 

mine m'aă injuriat, l-ai aplaudat pe d-sa cu entusiasm. 

Nu pot nică de cum înţelege cum o doctrină care în 
gura d-sale este adevărată şi constituțională, poate fi 
într'a mea falsă şi revoluţionară. 

Dar, Domnule Preşedinte, este timp să vorbesc des- 

pre cestiunea cea importantă ce se află înaintea noastră. 
Voiii da de sigur sprijinul mei cel mai puternic aces- 
tui bill în toate fazele sale; şi, făcând ast-fel, sînt 
încredințat că voiă lucra în strictă conformitate cu 
resoluțiunea prin care această Cameră, către închiderea 
sesiunii trecute, a declarat adesiunea sa nestrămutată 
la principiile şi disposiţiile fundamentale ale ântâiului 

“bill de reformă. "Toate acele principii, toate acele
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disposițiuni fundamentale, le găsesc în măsura de faţă. 

In am&nunte, sînt fâră îndoială schimbări însemnate. 

Foarte multe din schimbări mi se par înbunătăţiri ; şi 

chiar acele schimbări pe câri nu le pot considera în 
ele înse-le ca înbunătăţiri, vor fi totu-şi foarte folosi- 

toare, dacă efectele lor vor fi de a concilia pe adversari - 
şi de a înlesni regularea unei cestiuni care, în înte- 

resul ordinei, în interesul păcii, în interesul comerțului, 

ar trebui să fie hotărită nu numai întrun mod satis- 

făcător, ci şi grabnic. Ni s'a zis, Domnule Preşedinte, 

că dacă vom declara căacast bill este mai bun de cât 

cel precedent, retractăm toate doctrinele pe cari le-am 

susținut în cursul sesiunii expirate ; cântăm palinodia 

noastră; recunoaştem că suntem fericiți că am scăpat 

de dinsul ; recunoaştem că purtarea noastră a meritat 

mustrare ; recunoaştem că partidul care este în mino- 

ritate în această Cameră şi, din nenorocire pentru ţară, 

în majoritate în cea-l-altă Cameră, a scăpat ţara de o 

mare calamitate. Domuule Preşedinte, chiar dacă aceste 

acusări ar fi întemeiate, sînt oameni - cari ai fost în- 

pedicați de prudenţă, dacă nu de mărinimie, de a le 

aduce în Cameră. Imi aduc aminte de o oposițiune 

care a luat un drum cu totul deosebit. Imi aduc aminte 

de o oposiţiune care, pe când era esclusă d= la putere, 

inocula guvernului toate doctrinele sale; care, după 

o muncă indelungată şi multe sacrificii, spre a realiza 

înbunătăţiri în deosebitele părți ale sistemului nostru 
politic şi comercial, vâzu p2 alţii apropriându-şi onoarea 
acestor inbunătățiră. Dar membrii acelei oposiţiuni 

aveai, crez, o dorinţă sinceră de a spori binele public. 

De aceea ei nu înălțară nici un strigăt de triumi pentru 

retractarsa proseliților lor. Ei sa bucurară, dar nu cu
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o bucurie negeneroasă, când principiile lor asupra co- 
merțului, jurisprudenţei, politicei externe, a libertății 
religioase, deveniră principiile guvernului. Ei erai mul- 
țumiți că acela care veni în tovărăşia lor la ceasul al 
un-spre-zecelea luă o parte de răsplată cu mult mat 
mare de cât aceia cari suportaseră povara şi arşița zilei. 
In anul 1828, un singur vot al acestei Camere schimbă 
întreaga politică a guvernului faţă cu Actele de Test 
şi de Corporaţie. Nobilul mei amic, Tesaurarul Trupelor, 
şedea atunci în locul unde şeade acum prea onorabi- 
lul Baronet, representantul de Tamworth 1). Nu-mi 
aduc aminte ca, în momentul când prea onorabilul Ba- 
ionet anunţă schimbarea sa de plan, nobilul mei amic 
să fi sărit în sus ca să voșbească de palinodii, să fi făcut 
elogiul înțelepciunii şi virtuţii whigilor, şi să fi luat 
în rîs pe nouii szi coajutori. In adever, nu ştiă dacă 
membrii fostei oposiţiuni nu au dus indulgenţa lor 
prea departe; dacă nu ai suferit prea uşor ca reputaţiunea 
lui Grattan şi Romilly să treacă la pretendenți mai 
puțin meritoşi; dacă ei nu s'au prea grăbit, în bucuria 
cu care salutaă târzia şi comoda căință a convertiţilor 
lor, de a acorda o amnistie generală pentru greşeli şi 
nesincerități de ani. Dacă ar fi adevărat că noi neam 
retractat, acesta ar fi trebuit să fie nu un motiv de 
încriminare din partea unor oameni pe cari posteritatea 
i va pomeni numai pentru retractările lor. Dar în 
realitate noi nu am retractat nimic. Nu avem nimic de 
retractat. Noi sprijinim acest bill. Este posibil ca noi 
să credem acet bill mai bun de cât celce l-a precedat. 
Dar sîntem oare pentru aceasta ținuți a admite că nu 
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aveam dreptate, că oposiţiunea avea dreptate, că Adu- 
narea Lorzilor a conferit o mare bine-facere naţiunii ? 
Noi vedeam — cine nu vedea? — mari defecte în 
primul bill. Dar n'am mai văzut alt-ceva? Nu este 
amânarea un rtă ? Nu este oare rti ca inima unuf 
mare popor să fie amărită din causa unei speranțe 
amânate ? 

Mărturisim că multe din schimbările ce sai făcut 
sînt înbunătăţiră. Dar noi credem că ar fi fost mult mai 
bine pentru ţară să fi avut billul precedent, cu toate defec- 
tele lui, de cât billul actual, cu toate înbunetăţirile lui. 
Gândul de pe urmă, zice proverbul, este cel mai bun ; 
dar sint înprejurări critice cari nu admit al douilea 
gând. După toată probabilitatea, n'a fost nici o dată 
lege care să nu fi putut fi înbunetățită prin amâ- 
nare, Dar ai fost multe casuri în cari ar fi fost mai 
multă pagubă în amânare de cât folos în amenda- 
mente. Ântâiul bill, or cât de inferior ar fi putut fi 
în amenuntele sale faţă cu billul present, era totu-şi 
cu mult superior billului present în aceasta că era 
cel d'ântâiă. Dacă ântâiul bill ar fi trecut, ar fi pro- 
dus, crez cu tărie, o deplină reconciliație între aris- 
tocraţie şi popor. Dorinţa şi rugăciunea mea cea mai 
fierbinte este ca billul present să poată produce acest 
efect bine-cuventat; dar nupot zice că speranţele mele 
sint tot aşa de vii ca la inceputul sesiunii trecute. 
ME tem că decisiunea Camerei Lorzilor a escitat în 

spiritul public simțiminte de nemulțumire cari nu .se 

vor potoli repede. «Atunci de ce voiţi să legiferaţi 

în grabă, ni se zice? Voiţi să legiferaţi în timpuri de 

mare escitaţie asupra unei materii de o insemneta-: 

te aşa de unaltă ?» Da, Domule Preşedinte, voii să
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legiferez; şi dacă această pripă şi aţiţare ar fi dat 
naştere la nişte urmări rele, aș fi aruncat răspunderea 
asupra acelora cari, pe când nu era nevoie de nici 
o pripă, pe când nu exista nici o aţiţare, refuzau 
de a auzi vorbindu-se de un proiect de reformă; 
ba ce e mai mult, făceau un argument contra refor- 
mei din faptul că spiritul public nu era ațiţat. Când 
se țineau puţine întruniri, când ni se trimiteaii puţine 
petițiuni, aceşti politiciani ziceau: «Voiţi să schimbaţi 
o constituţie de care poporul este pe deplin  mulțu- 
mit?» Şi acum, când regatul este frământat de lao 
margine la cea-l-altă de cestiunea reformei, acelea-şi 
persoane ne zic: «Voiţi să schimbaţi sistemul repre- 
sentativ în niște timpuri aşa de agitate?» Jumttate 
din logica unui r&i guvern se află în această dilemă 
sofistică : dacă poporul se agită, nu merită libertate; 
«dacă este liniştit, nu are nevoie de libertate. 

Mărturisesc că o legislațiune pripită este un rti. 
Mărturisesc că se pot ridica mari obiecţiuni contra le- 
gislaţiei în timpuri turbure. Dar reformatorii sînt zo- 
viță să legifereze repede, pentru că fanaticii nu vor 
să legitereze de timpurii. Reformatorii sînt zoriți să 
legifereze în timpuri de ațițare, pentru că fanaticii nu 
vor să legitfereze în timpuri de linişte. Dacă acum 
zece ani, ba chiar acum numai doui ani, ar fi fost în 
fruntea afacerilor oameni cari înțelegeau semnele tim- 
pului şi temperamentul națiunii, nu am fi fost siliți 
să ne grăbim acum. Dacă ne lipseşte acum timpul, 
este pentru că d-lor l-ai pierdut înainte. Dacă d-lor 

"fi reformat treptat, am fi reformat şi noi treptat; 
dar noi sîntem siliți a ne mişca repede, fiind-că d-lor 
nu Sai mişcat de loc.
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De şi admit, Domnule Preşedinte, că acest bill este 
în amenuntele lui superior billului precedent, totu-şi 
trebue să spun că cele mai bune părţi ale acestui bill, 
acele părţi în consideraţia cărora îl susții cu deosebire, 
acele părți în consideraţia cărora l-aş fi susţinut, or 
cât de imperfecte ar fi fost amenuntele lui, sînt părţi 
pe cari le are comune cu billul precedent. El ni- 
miceşte influenţa a tot-puternică a câtor-va inşi în 
alegeri; acordă marelui corp al claselor de mijloc o 
parte în guvern, şi coprinde disposiţiuni cari, pe cât 
înţeleg eii, vor micşora mult spesele alegerilor. 

Cu privire la spesele în alegeri voiii zice câte-va 
cuvinte, pentru că această parte a subiectului n'a prii- 
mit, crez, atenţiunea ce merită. Or de câte ori se a- 
tacă burgurile putrede, oponenții reformei produc o 
lungă listă de bărbați eminenţi cari aă representat a- 
ceste burguri, şi cari, ne zic d-lor, n'ar fi luat parte 

la afacerile publice fără aceste burguri. Domnule 
Preşedinte, sper că nimeni nu va susţinea că un corp €- 

lectoral mare este proprii a preferi bărbaţi igno- 
ranți şi necapabili înaintea unor bărbați instruiți 

şi capabili. Or ce obiecţiuni sar aduce instituţiilor 
democratice, nizi o dată, crez, nu s'a ridicat indoiala. 

că aceste instituții nu sînt favorabile desvoltării ta. 

lentelor. Putem preferi constituţia Spartei înaintea 
constituției Athenei, sai constituţia Veneţiei înaintea 

constituției Florenței; dar nimeni nu va tăgădui că 

Athena a produs mai mulţi oameni mari de cât Sparta, 

sau că Florenţa a produs mai mulți oameni mari de 
cât Veneţia. Dar să viă mai aproape la noi. Cele cinci 

mai mari oraşe englezeşti cari au acum dreptul de a 

alege doui representanți prin alegere populară, sînt
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Westminster, Southwark, Liverpool, Bristol şi Nor- 
wich. Să vedem ce representanți ai trimis aceste lo- 
calități în parlament. Nu voiă vorbi de cei vii, de şi 
între 'dînşii sînt câte-va din cele mai distinse orna- 
mente ale Camerii. M& voii mărgini la morți. Intre 
alţi mulți membrii respectabili şi folositori ai parla- 
mentului, pe cari “i ai trimis aceste oraşe, în cursul 
expiratei jumetăţi de veac, găsesc pe Burke, Fox, 
Sheridan, Windham, Tierney, Sir Samuel Romilly, 
Canning, Huskisson. Aceştia sînt opt din cei mai i- 
luştri leaderi ai generaţiei trecute. Pitt este, poate, 
Singura persoană vrednică de a fi a noutlea după ei. 
Este, de sigur, o înprejurare vrednică de notat că, dintre 
cei noue mai distinşi membri ai Camerei Comunelor 
cari aă murit în cei din urmă patru-zecă de ani, opt 
au fost aleşi în parlament de cele cinci mai mari o- 
Taşe representate. D= aceea sint autorizat a zice că 
marile corpuri electorale sint tot aşa de competente 
a discerne meritul, şi tot aşa de mult dispuse a r&s- 
plăti meritul, ca şi proprietarii burgurilor. Este ade- 
verat că unii din distinşii bărbaţi de stat pe cari iam 
numit nu ar fi fost nici o dată cunoscuţi de marile 
corpuri electorale, dacă n'ar fi fost numiţi mai ântâiă de 
burguri de nominaţiune. Dar pentru ce? Numai pentru că 
spesele în lupta pentru ocuparea locurilor populare, sub 
sistemul actual, sînt ruinos de mari. Un om sărac nu 
poate să le facă; un om nepus la probă nu poate 
aştepta ca să plătească alegătorii lui pentru dînsul. 
Şi acesta este argumentul cu care se apără siste- 
mul nostru representativ | Corupţiunea susține corup- 
țiunea. Fie-care abus este un argument pentru alt abus. 
Trebue să avem la Gatton un deputat ales de un 
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mare proprietar, pentru că avem risipă la Liverpool. 
Domnule Preşedinte, aceste argumente mt conving 

mu că nu se cere nici o reformă, ci că se cere o 
reformă foarte adîncă şi radicală. Dacă dou& rele 
servesc in unele privințe a se contrabalanţa unul pe 
altul, acesta este un motiv nu ca să le păstrăm pe 
amândouă, ci ca să scăpăm de amândouă, Acum dv. 
închideţi oamenilor de talent această intrare mare, nobilă 
ce li se cuvine, şi care ar trebui să stea larg  des- 
chisă înaintea lor ; şi în schimb le deschideţi o intrare 
piezişă, scurtă şi ângustă, în tot-d'auna întunecoasă, 
adesea murdară, prin care foarte adesea ei trec numai 
iirîndu-se pe mâini şi pe genuchi, şi din care foarte 
adesea se ridică mânjiţi de pete ce nu se mai spală 
nici o dată. Dar luaţi casul cel mai favorabil. Inchi- 
puiți-ve că membrul care represintă un burg cu drep- 
tul de a alege, datoreşte scăunul săi unui bărbat de 
virtute şi onoare, unui bărbat în al cărui servicii se 
bucură de perfectă libertate, unui bărbat care sar 
crede degradat dacă i sar da o probă de gratitudine 
din partea protejatului s&ă. Dar nu e nimic oare 
că un asemenea repiesentant intră în această Ca- 
meră purtând semnele, dacă nu simţimentul fiarelor 
servituţii ? Nu e nimic oare că el pu poate vorbi 
de independenţa sa fără să provoace un suris? Nu e 
nimic oare că el este considerat nu ca un represen- 
tant, ci ca un aventurar? lată ce face sistemul dv. 
pentru bărbaţii de geniă. El îi admite la puterea 
politică, însă nu cum ar fi admişi la putere sub nişte ins- 
tituții mai bune, cu fruntea sus, independenți, nepttaţi ; 
ci prin mijloace cari corup virtutea multora, şi, pînă 
la oare care punt, micşorează autoritatea tutulor. Se
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poate oare imagina un sistem mai potrivit pentru a per- 

verti principiul şi a slăbi curagiul unor oameni meniţi 

a fi gloria ţtrei lor? Şi oare nu putem cita nici un cas 

în care acest sistem a făcut pe nişte asemenea oameni 

nefolositori, saii mai r&ii de cât nefolositori ţării, pen- 

tru care talentele lor erai o podoabă, şi cari ar fi putut, 

în înprejurări mai fericite, să fie mântuirea ci? Ariel, 

frumosul şi blândul Ariel, înplinind porunca odiosului 

şi reă-voitorului Sycorax, este un tip slab de genii 

robit de -fermecile, şi întrebuințat la munca silnică, a. 

corupţiunii. — 

«Un spirit prea delicat 
Spre a înplini asemenea porunci pământeşti şi odioase)». 

Nu putem face un servicii mai mare bărbaţilor de 

merit real de cât desființână ceea ce s'a numit refu- 

giul lor, şi care în faptă a fost temniţa lor; luând de 

asupra lor patronagiul celor mari şi dându-le în locui 

respectul şi încrederea poporului. Billul ce avem îna- 

intea noastră va produce, crez, acest efect fericit. El 

înlesneşte dobândirea voturilor, reduce cheltuielile le- 

gale pentru funcţionari ; scurtează operaţia votului, mai 

pre sus de toate iea privilegiul isbânzei în alegeri de 

la aceia cari se alegea cu bani. Nu este uşor a se 

calcula precis în ce proporţie aceste alegeri vor mic- 

şora cheltuielile alegerilor. Cu toate acestea ei am 

încercat a culege câte-va informaţii asupra acestui 

punt. Am făcut apel la un gentleman cu mare expe- 
riență în afaceri de felul acesta, un gentleman care, 

în ultimele trei alegeri generale, manipula finanţele 

partidului popular în unul din cele mai mari burgură ale 

1) Versuri din comedia lui Shakespeare «The Tempest», Act. I, scena IL.
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regatului. D-sa "mi a spus că la alegerea generală din 
1826, în lupta electorală pentru voturile acestui burg, 
cheltuielile candidatului popular s'aă ridicat la opt-spre- 
zece mii de lire sterling 1); şi că, după cel mai bun 
calcul ce se poate face acum, cheltuielile electorale 
pentru dobândirea voturilor acestui burg, sub sistemul 
reformat, se ridică la a zecea parte din această sumă; 
In nouile corpuri electorale nu sa mai păstrat nici 
unul din vechile drepturi. De aceea în aceste corpuri 
cheltuielile unei alegeri vor fi şi mai mici. Eă crez 
cu tărie că va fi cu putinţă să se aleagă cine-va la 
Manchester cu cheltuieli mai mici de cât cu preţul curent 
al burgului Old Sarum. 

Domnule Preşedinte, de la inceputul acestor desbateri, 
am sprijinit reforma pentru dou& motive: ântâită pentru 
că o crez că este bună in sine; şi al doilea pentru că 
crez că primejdia de a o înpiedica este aşa de mare în cât, 
chiar dacă ea ar fi un râu, ar fi cel mai mic din dou& 
rele. Periculele țărei nu s'aă micşorat nici de cum. Eă 
crez că ele au crescut mult. Este imposibil să tăgă- 
duim că ceea ce s'a intâmplat cu cele mai multe ces- 
tiuni mari cari ai înpărţit omenirea nu s'a intâmplat şi cu 
billul de reformă. Or unde sint în joc interese mari, este 
şi multă escitare; şi or unde este multă escitare, este 
şi câte o extravaganţă. Aceea-şi mare mişcare a spi- 
ritului omenesc care a produs reforma religioasă, a 
produs şi nebuniile şi crimele Anabaptiştilor. Acela-şi 

spirit care sa inpotrivit la Taxa Navilor şi a desfi- 

inţat Camera Stelată, a produs pe Nivelatori şi pe oa- 

1) Peste 450,000 ley.
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inenii Monarchiei a cincea 1). Şi ast-fel, nu se. poate ta- 
gâdui că oameni râi, cari ai profitat de. agitația pro- 
dusă de cestiunea reformei, ai propagat, şi propagat 
cu oare care succes, doctrine incompatibile cu exis- 
tenţa, nu zic a monarchiei, -saii a aristocrației, ci cu 
existența or cărei legi, a or cărei ordini, a or cărei 
proprietăţi, a or cărei civilizațiuni, a tot ce ne face să 
ne deosebim de Mohawki 2) saă de Hotentoţi, Nu ridic 
această acusație contra claselor muncitoare cari ati fost 
amăgite de aceste doctrine. Acestea sînt ceea ce lea 
făcut situaţia lor: ignorante din lipsa de timp liber 
spre a se instrui, irritabile din causa simțului ce at 
despre suferințele lor. Că ele ai putut fi amăgite de 
afirmări neruşinate şi de sofisme grosolane ; că, suferind 
privaţiuni crude, ai dat o credință repede la făgă- 
duieli de uşurare; că, neexaminând nici o dată natura 
şi operaţia guvernului, ele aşteaptă de la dînsul impo- 
sibilități; toate acestea sint perfect naturale. Nici una 
din greşelile ce ele ar putea comite nu trebue să ne 
facă a uita că, după toată probabilitatea, noi datorim 
numai accidentului situațiunii noastre că nu am căzut 
în erori similare. Puţini sînt între noi aceia cari nu ştii 
din experienţă că, chiar cu toate avantagiele noastre de 
educaţie, suferinţa şi durerea ne pot face foarte tân- 
guitori şi neraţionali. Da aceea nu trebue să ne mirăm 

1) Fifth monărehy men, sectă, fanatică, care a apărut în Anglia pe timpul 
-Republicei (1549—3660), a respins or ce domnie lumească, pe care voia 
să o dea lu! Christos care trebuia, să se întoarcă, și să întemeieze al Cin- 
cilea Imperii. Pînă la arătarea lui Christos, lumea trebuia să fie admi- 
nistiată de un Consilii de sfinți ales dintre dinșii, In an. 1657 ei anun- 
tară o conjurație, care fu năbuşită de Cromwell. 

1) Trib indigen din America. de Noră, o dat 
redus la câte-va sute de indivizi în 
Nord de lacul Ontario. 

ă. foarte puterpic, acum 
prăştiați prin Canada superioară şi la
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dacă, precum zice proverbul Scoţian, «un sătul şi un flă- 

mând pot vorbi rtă intre dinşii»; dacă logica bogatului 

care aptră drepturile de proprietate pare foarte slabă 

săracului care 'şi aude copiii țipând după pâine. :; Nu 
aduc, o repet, nici o acusaţie contra claselor munci” 

oare. Nu le aş opri de la nimic care ar fi spre binele 

lor să-l poseadă. Vtz cu plăcere că, prin disposiţiile 

billului de reformă, cei mai activi şi mai cu vază 

dintie lucrătorii noştri vor fi admişi la o parte în gu- 

vernul statului. Dacă aş refuza claselor muncitoare acea 

parte mai mare de putere pe care aă cerut-o unii din- 

irînşii, le aş refuza-o, pentru că sunt convins că, dân- 

du-le-o, aş spori suferințele lor. Admit că scopul gu- 

vernului este fericirea lor. Dar, dacă ele trebue guvernate 

pentru fericirea lor, apoi nu trebuesc guvernate după doc- 

trinele ce aii invăţat de la inculţii, incapabilii şi strimţii 

lor la minte linguşitori. 

Dar, Domnule Preşedinte, faptul că asemenea doc- 

trine aă fost propagate în mijlocul mulțimii este un 

argument puternic in favoarea unei reforme grabnice 

şi eficace. Faptul că guvernul este atacat, este un cu- 

vânt pentru a face temeliile guvernului mai largi, şi 

mai adinci, şi mai solide. Faptul că proprietatea este 

atacată, este un cuvânt pentru a uni pe toţi proprie- 

tarii la un loc intrun mănuchiii foarte tare. Faptul că 

agitația cestiunii de reformă a pus în posiţie pe nişte 

demagogi de nimic de a propaga ideile lor cu oare 

zare succes, este un cuvânt pentru a lămuri in grabă 

cestiunea în singurul mod in care ea poate fi lămurită. 

Este grei, Domnule Preşedinte, să ne închipuim 0 pri- 

velişte mai alarmantă de cât priveliştea ce ni se înfăţişează, 

când privim la cele dou: partide extreme din țară : sus, o o-
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ligarchie ângustă ; jos, o mulţime infuriată; de o parte, 

vițiile născute din putere; de cea-l-altă, viţiile născute de 

miserie ; de o parte, o aversiune oarbă contra inbunătăţiri- 

lor; de cea-l-altă, strigăte nesocotite de destrucțiune; un 

partid făcându-şi o onoare din abusul politic pe care îl 

identifică cu sfințenia proprietăţii; cel alt partid strigând 

tare contra proprietăţii ca in contra unui abus politic. 
Amândouă. aceste partide nu cunosc adevăratele lor 

interese. Să ne ferească Dumnezeii ca statul să a- 

jungă vr'o dată pe mâinile lor, saă să experimenteze 
nenorocirile ce trebue să resulte dintro ciocnire 

între dinsele! Nu crez in posibilitatea unui eveniment 

aşa de oribil; căci intre aceste dou& partide se află 

al treilea partid, infinit mai puternic de cât cele-l-alte 
dout luate inpreună, atacat de amândouă, defăimat de 

amendout, insă menit, sint incredinţat, a scăpa pe amân- 

două de urmările fatale ale propriei lor nebunii. La 

acest partid n'am incetat nici o dată, cu toate vicisi- 
tudinile afacerilor publice, de a privi cu incredere şi 

cu mare speranţă, Vorbesc de acel mare partid carea 
sprijinit cu zel şi fără preget ântâiul bill de reformă, 
şi care, nu mă indoesc, va sprijini al doilea bill de re- 
formă cu un zel egal şi cu o egală tenacitate. Acest 
partid este clasa de mijloc a Engliterei, cu floarea aris- 
tocraţiei în frunte, şi cu floarea claselor muncitoare 
ca arriere-gardă. Acest mare partid 'şi a luat posiţiunea 
neclintită între inimicii or cărei ordini ŞI or cărei ]i- 
beztăți. EL voeşte reforma, nu voeşte revoluţia ; el 
voeşte să sfărime abusurile politice; el nu va suferi 
ca drepturile proprietăţii să fie asaltate; el va scăpa, 
fără voia lor, pe aceia cari ai dat asalt la proprietate, 
din dreapta şi din Stânga, cu acusaţiuni contradictorii;
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el va fi omul păcii intre amândout partidele; el va 

pune mâna d'asupra amândorora şi nu va suferi să se 

sfişie in bucăţi unii pe alţii. Pină când acest mare 

partid va continua a fi nesfărimat, precum este acum, 

nu voii părăsi speranţa că această luptă mare va fi con- 
dusă, cu mijloace legale, la un sfîrşit fericit. Dar de 

aceasta sînt incredinţat: că prin mijloace legale sai ne- 

legale, la un sfirşit fericit saii nefericit, această luptă 

trebue să ajungă in grabă. Lot ce ştii din istoria tim- 

purilor trecute, toate observaţiunile ce am fost in stare 

să fac asupra stărei actuale a ţării, mai convins că a 

sosit timpul când o mare concesiune trebue făcută de- 

mocraţiei din Englitera; că cestiunea dacă schim- 

barea în sine este bună sai rea, a devenit o cestiune 

secundară; că, bună saă rea, ea trebue făcută; că o 

- lege tot aşa de puternică ca legea atracţiunii şi a miş- 

cării a decretat-o. 

Ştii bine că istoria, dacă o privim in porţiuni mici, 

se poate construi ast-fel in cât să ne dea un lucru, 

“ce se poate interpreta in felurite chipuri ca un oracul 

Delphic. «Revoluţiunea franceză», zice un interpret, 

«a fost efectul concesiunii.».— «Nu», strigă altul; «re- 
voluțiunea franceză a fost produsă de indărttnicia unui 

guvern arbitrar.»—«Dacă nobilimea franceză», zice cel 

d'ântâii, car fi refuzat de a şedea alături cu clasa a 

treia, ea nar fi fost nici o dată gonită din ţara ci».—: 

«Ea nar fi fost nici o dată gonită din ţara ei», r&s- 

punde cel-alt, «dacă ar fi priimit reformele propuse de 

Turgot». Aceste controverse nu pot fi nici o dată a- 

duse la o dovadă decisivă, saă la o conclusie mulțu- 

mitoare. Dar precum crez că istoria, când o privim în 

fragmente mici, nu probează nimic, tot aşa crez că
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ea este plină de invtțăminte folositoare şi preţioase 

când o considerăm în porțiuni mari, când coprindem 

cu 0 singură privire intregul curs al vieţei marilor 

societăți. Ei crez că este posibil să dobândim o cu- 

noştință despre legile cari guvernează, creşterea comu- 

nităților, şi o inţelegere a efectelor produse de această 

creştere. Istoria * Engliterei in particular este istoria 
unui guvern care a cedat, câte o dată in mod pacinic, 

altă dată după o luptă violentă, dar care a cedat re- 
gulat inaintea unei naţiuni care înainta regulat. Legea 
asupra venătorii, legile asupra şerbiei, puterea înpilă- 
„toare a bisericei Romano-Catolice, puterea nu mai puţin 
înpilătoare care, cât-va timp după reforma religioasă, 
a lost exercitată de Biserica Protestantă, prerogativele 
Coroanei, censura presei, aă incetat una câte una. 
Abusurile sistemului representativ cedează acum înain-- 
tea aceleia-şi forţe iresistibile. A fost imposibil pentru 
Stuarţi, şi le ar fi fost imposibil, chiar de ar fi posedat 
energia lui Richelieu şi toată puterea lui Mazarin, de 
a guverna Englitera precum o guvernaseră Tudorii. 
A fost imposibil pentru Principii din Casa de Hanovra 
de a guverna Englitera cum o guvernaseră Stuarţii. 
Și tot aşa de imposibil este să fie mult timp guver- 
nată cum a fost sub cei patru principi din Casa de 
Hanovra. Zic imposibil. Crez că asupra marilor schim- 
bări din lumea morală noi avem tot atât de puţină 
putere ca asupra marilor schimbări din lumea fisică. 
Noi nu putem opri timpul de a schimba inpărțirea 
proprietaţii și a inteligenții, nu putem opri proprietatea 
şi inteligența de a aspira la puterea politică, precum 
nu putem schimba cursul ano-timpurilor şi fluxul mării. 
In pace saă în tumult, prin mijlocirea vechilor instituţii,
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unde ele sunt flexibile, sai pe ruinele vechilor instituţii, 
unde ele opun o resistență nemlădioasă, marele mers 
al societăţii inaintează, şi trebue să înainteze. Slabele 
străduinţe ale indivizilor dea se înpotrivi se pierd şi 
se nimicesc in impetuoasa mişcare ce înpinge genera- 
iile inainte. Aceia cari par că sint conducătorii miş- 
cării, sint, în faptă, iînpinşi mai repede inaintea ei; 
aceia cari incearcă să-i se inpotrivească, sint doboriți 
şi striviți de dinsa. , 

Fiind-că guvernanţii nu dai destulă atenţie fazelor 
acestei mari mişcări, fiind-că ei nu preţuiesc de ajuns 
forța ei, fiind-că nu cunosc legile ei, de aceea atâtea 
revoluţiuni violente şi infricoşate ai schimbat faţa, so- 
cietăţii. Am auzit zicendu-se de sute de ori in cursul 
acestor discusiuni, am auzit zicându-se de repețite ori 
chiar in cursul acestei desbateri, că poporul englezesc 
este mult mai liber de cât or când, că guvernul este 

mai democratic de cât or când. Și acest fapt este in- 

vocat ca un argument contra reformei. Admit faptul ; 
dar contest conclusia. Este un principiă care nu tre- 

bue uitat nici o dată, in discusiuni ca aceasta, că na- 

țiunile se intărită pină la turbare nu contra unui gu- 

vern absolut r&ă, ci relativ r&i. Nu este de ajuns să 

ne uităm numai la forma de guvern. Trebue să ne 
uităm şi la starea spiritului public. Cel mat r&i tiran 
câruia i s'a r&sucit gâtul in Europa modernă, ar fi putut 
să treacă de un ideal de blândeţe in Persia sai Marocco. 

Supuşii noştrii Indieni suportă cu paţiență monopolul 

sării. Noi am încercat a pune taxa timbrului, o taxă 

aşa de uşoară in cât abia sar fi simţit, asupra mân- 

drilor urmaşi ai vechilor Puritani ; şi am pierdut un 

imperii. Guvernul lui Ludovic XVI a tost de sigur
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cu mult mai bun şi mai blând de cât al lui Ludovic 
XIV ; cu toate acestea Ludovic XIV era admirat, ba 
chiar inbit, de către poporul s&ă. Ludovic XVI muri 
pe eşafod. Pentru ce? Pentru că, deşi guvernul urcase 
multe trepte pe scara inbunttăţirilor, totu-şi nu înain- 
tase aşa de repede ca națiunea. Priviţi istoria noastră. 
Libertăţile poporului ai fost cel puțin tot aşa de res- 
pectate de Carol 1 ca şi de Enric VIII, de Iacob II 
ca şi de Eduard VI. -Dar putut-a aceasta sa scape co- 
roana lui Iacob II? Putut-a aceasta să scape capul lui 
Carol 1? Or cine cunoaşte istoria răsboaielor noastre 
civile ştie că toate aceste argumente ce se invoacă de 
oponenții billului de reformă ar fi putut fi invocate, 
şi ai fost in adevăr invocate, de nenorociţii  Stuarţi. 
Raționamentul lui Carol, şi al tutulor apărătorilor lui, 
era aceasta: — «Ce abusuri sufere acum națiunea ? Ce 
a făcut Regele mai mult de cât Enric? mai mult de 
cât Elizabetha? Bucuratu-s'a oare poporul de mai multă 
libertate de cât acum? Bucuratu-s'a chiar de o libertate 
egală 2» — Dar ce ar fi respuns la asemenea argumente 
un consilier inţelept şi onest, dacă regele Carol ar fi 
fost aşa de fericit ca să albă un asemenea consilier? 
El ar fi zis: «Sire, recunosc că poporul n'a fost nici 
o dată mai liber de cât sub guvernul vostru. Recu- 
nosc că aceia cari vorbesc de restatornicirea vechiei 
constituţiuni a Engliterei se servesc de „O expresiune 
improprie. Recunosc că Sa făcut o înbunătăţire  con- 
tinuă chiar in cursul anilor in cari mulţi işi închipuesc 
că Sa făcut o deterioraţiune continuă, Dar, de şi nu 
Sa făcut în guvern nici o schimbare în mai re, s'a 
efectuat totu-şi o schimbare în spiritul public, care pro- 
duce exact acela-şi efect ce sar fi produs de o schim-
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bare in mai-rtă în guvern. Poate că această schim- 
bare in spiritul public este de regretat. Dar ce e de 
făcut? Nu ne putem întoarce înapoi. Nu poți desface 
tot ce ai făcut opt-zeci de ani plin! de evenimnte. 
Nu poţi transforma pe Englezii din 1640 in Englezi 
de la 1560. Poate că simpla lealitate a părinților noş- 
tri era de preferit spiritului examinator, scrutator, resis- 
tent care acum a mers departe. Poate că timpurile 
când oamenii plătea cu bucurie benevolenţele erai 
mai bune de cât acestea, când un gentleman se duce 
inaintea Camerei  "Tesaureriei ca să refuze a plăti dout- 
zeci de shillingi!). Şi aşa se poate ca copilăria să fie 
mai fericită de cât virilitatea, şi virilitatea de cât bt- 
trânețea. Dar Dumnezeu a intocmit ca betrâneţea să 
urmeze virilității, şi virilitatea copilăriei. Tot aşa şi 
societăţile işi. aă legile lor de creştere. Cu cât puterea 
lor sporeşte, cu cât experiența lor devine mai exten- 
sivă, nu mai poţi să'i ţii infăşuraţi în scutice, sau să” 
adormi in leagăn, sau sa”i incânți cu jucării, sai să'i 

sperii cu muma-pădurii şi cu ființele fantastice ale co- 
pilăriei. Nu zic că sint mai buni saii mai fericţii de 

cât erai înainte; dar zic că ei nu mai sint ce erai, 

că nu mai poţi să-i faci ceea ce erai, şi că 'nu poţi 

în siguranţă să'i tractezi ca şi cum ar continua a fi 

1) Chambers intentă cel dântâiii o acțiune contra Lordului Mayor care 
”] pusese la închisoare pentru că nu voise să plătească taxa năvilor | 

(ship-money). Judecătoriy îi respinseră plângerea. După dînsul John Hamp- 
den refuză de a plăti cel 20 de shillingi (25 le), şi afacerea ajunse în- 

naintea Ministrului de Finanţe. După desbateri cari nu ţinură mal puţin 

de şease luni, şi în cari marea cestiune despre legalitatea, acestei taxe a 

fost discutată cu mult talent, Hampden a fost condemnat cu o majori- 

tate de şeapte contra cinci. Insă, de şi hotărîrea în formă a fost în favoarea 

regelui, în realitate ea a fost contra lui; pentru că refuzul lui Hampden 

a făcut perceperea taxei ma! anevoioasă.
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ceea ce erati». Acesta este sfatul pe care un înţelept 
şi onest ministru l-ar fi dat lui Carol I. Acestea sînt 

principiile după cari ar fi trebuit să lucreze acest ne- 

fericit principe. Dar nu. El a voit să guverneze, nu zic 
r&ă, nu zic tiraniceşte ; zic numai că a voit să guverneze 

pe oamenii secolului al 17-lea ca şi cum ar fi fost oa- 

meni din secolul al 16-lea; şi de aceea s'a întâmplat 

că toate talentele şi toate virtuţiile lui nu l-ai scăpat 

de nepopularitate, de răsboiit civil, de închisoare, de 
judecată, de eşafod. Aceste lucruri sînt scrise pentra 
învăţarea noastră de minte. Altă revoluţiune mare in- 
telectuală s'a realizat; soartea ne a aruncat pe noi în- 
tr'un timp analog, în multe privinţe, cu timpul care 
a precedat immediat întrunirea Lungului Parlament. O 
schimbare s'a făcut în societate. 'Trebue să se facă o 
schimbare. corespondentă în guvern. Este în natura 
lucrurilor că noi nu sîntem, nu putem fi, ceea ce ait 
fost părinţii noştri. Noi nu mai sîntem ca oamenii de 
pe timpul răsboiului American, sait ca oamenii de pe 
timpul legilor de constringere, precum aceia cari stri- 
gau «libertate» inprejurul trăsurei lui Carol I.nu erait 
ca oamenii cari schimbat religiunea lor pe fie care 
an după porunca lui Enric VIII. Cum că o asemenea 
schimbare sa realizat, eii unul nu m& indoesc, precum 
nu me îndoesc că avem mai multe răsboaie mecanice, 
maj multe maşini cu abur, mai multă lumină aeriformă, 
de cât Străbunii noştri. Cum că o asemenea schimbare 
s'a realizat, vor vedea de sigur miniştrii cari vor în- 
cerca să potrivească jugul lui Pitt pe grumajii Engle- 
zilor din secolul al I9-lea. Ce puteţi tace d-v. ca să 

aduceţi înapoi acele timpuri când constituţia acestei 
Camere era un obiect de veneraţiune pentru popor?
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Tot atâta cât aii putut face Strafford şi Laud pentru 

a aduce înapoi zilele Tudorilor; tot atâta cât au pu- 
tut face Bonner!) şi Gardiner?) ca să aducă inapoi zi- 
lele lui Hildebrand; tot atâta cât ai putut face Villele 

şi Polignac că să aducă inapoi zilele lui Ludovic XIV. 

D-v puteţi face schimbarea anevoioasă, o puteţi face 

violentă; o puteţi — Dumnezeă în mila sa să ne fe- 

rească | — o puteţi face sângeroasă ; dar să o înlăturați, 

nu puteţi. Agitaţiile spiritului public, aşa de adinci şi 

aşa de indelung continuate ca acestea la cari sîntem 
faţă, nu se sfirşesc cu nici un chip. In pace sai în 

convulsiune, prin lege sai in contra legii, prin par- 

lament saii .pe 'd'asupra: parlamentului, reforma trebue 

realizată. De aceea mulțumiţi-vă să călăuziţi această 

mişcare pe care nu o puteţi opri. Deschideţi porţile 

mari acestei forțe care altmintrelea va pătrunde prin 

spărturi. Atunci va fi încă, precum a fost pină aci, 

gloria particulară a constituţiei noastre că, de şi ne- 

lipsită de decadenţa pe care o aduc vicisitudinile for- 

tunei şi curgerea timpului in lucrările cele mai falnice 

ale piterii şi inţelepciunii omeneşti, totu-şi coprinde 

intr'însa mijloacele de reparațiune. Atunci Englitera va. 

adauge la numeroasele sale titluri de glorie pe acesta, 
cel mai nobil şi mai curat din toate: că toate bine-fa-- 

cerile pe care cele-l-alte națiuni aii fost silite să le caute, 
şi le aii căutat mult timp în zadar, cu mijloace vio-: 
lente şi revoluţiuni sângeroase, ea le a realizat prin- 

tr'o reformă pacinică şi legală. 

1) Adversar al Reformei sub Enric VIII. Sub Maria Tudor el se distinse- 
prin persecuţiuni sângeroase contra Protestanţilor din Anglia. 

2) Adversar hotărit al Protestantismului în Anglia, intrigă contra lut 
Cranmer, fuse închis în Tower sub Eduard VI; iar sub Maria, Tudor a- 
junse cancelar şi întreprinse, ca și Bonner, o persecuție sângeroasă con-- 
tra Protestanţilor. 

a



REFORMA PARLAMENTARA 

DISCURS 

PRONUNȚAT IN 

Comitetul Camerei Comunelor la 28 Februarie 1832. 

La 18 Decembre 1831, al treilea hi?l de reformă fuse priimit în a doua 
citire cu o majoritate de 162 voturi şi ajunse în Comitet. In aceste des- 
baterl privitoare la disposiţiile de amănunte, se repeţi jocul oposiţiel de 
a amâna prin obiecţiuni şi amendamente votarea, definitivă a.legil. Dar 
se produseră, şi obiecţiuni serioase, între altele asupra numărului prea 
mare .al deputaţilor Capitalei. Pînă atunci Londra şi districtul el avu- 
seseră zece deputaţi ; proiectul de reformă cerea încă nouă. Toril vor: 
beai, după socoteala lor, de 12 deputați noui, pe când partidul mini- 
sterial da un spor numai de opt. 

Marţi, la 28 Februarie 1832, în Comitetul pentru hillul de a înbu- 
nătăți representaţia poporului din Englitera, şi Wales, s'a pus cestiunea 
«Ca Tower Hamlets și Middlesex să figureze pe schedula C.> Oponen- 
ţi! billului 'şi aă adunat toată puteraa cu această ocasie, şi cu dinşil 
vaii unit și câțI-va representanți cari votaseră cu guvernul la a do2 
citire. Cestiunea s'a votat cu toate acestea cu 316 voturi contra 236. 
Următorul discurs a fost pronunţat ca răspuns Marquizului Chandos și 
lui Sir Edward Sugden, cari, întemeiându-se pe argumente foarte 
dilerite, se opunea la sporirea numărului represeuntan;ilor metro- 
politani. Si a nume Marquizul Chandos propunea să se adauge Lam: 
beth la Southwark, Marlylebone la Westminster, Tower Hamlets cu 
Finsbury la vechiul oraş Londra, prin urmare să nu sporească nu- 
mărul deputaţilor pentru aceste părți ale Capitalei;;. dar pe de altă 
parte să adauge încă doui deputaţi la comitatul Middlesex din causâ 
marilor interese agricole ale acestul comitat important.
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D-le Bernalt), 

Am vorbit aşa de multe ori asupra cestiunii reformei 
parlamentare, in cât sint foarte puţin dispus a ocupa 
timpul Comitetului. Dar insemnătatea amendamentu- 
lui propus de nobilul Marquiz, şi inprejurările particu- 
lare în cari ne aftâm astă seară, mt ingrijesc aşa de 
tare in cât nu pot păstra tăcerea, 

In această desbatere, ca în or care alta, obiectul nos- 
tru de căpetenie ar trebui să fie de a statornici cine 
trebue să probeze. Mie mi se pare cu totul învederatcă 
greutatea probei cade asupra acelora cari susțin amen- 
damentul. Sint autorizat a crede că este pe deplin do- 
vedit cum că este drept şi inţelept de a da representanţi 
la câte-va localităţi bogate şi populate, cari pînă acum 
ai fost nerepresentate. Pînă aici, cel puţin, noi toţi, 
aproape fără escepție, ne declarăm reformatori. Este, 
în adever, o mare parte care pregetă de a lua înapoi 
drepturile electorale de la tirgurile prea mici. Dar toţi 
şefii cei mai distinşi ai acestui partid au admis, aici 

şi în alte părți, că drepturile electorale trebuia date 

la câte-va oraşe mari cari ai câştigat însemăntate de 
când sistemul nostru representativ a luat forma actu- 

ală. Dacă este aşa, atunci pe ce temeiii se contestă 
acestor arondismente ale Capitalei dreptul de a fi re- 
presentate? Sînt ele oare inferioare în importanță ce- 

jor-l-alte localităţi cărora noi sîntem cu toții gata a 

le acorda representanți? M& slujesc de cuvântul cim- 

portanță» cu o prefectă încredere, căci, de şi în des- 

1) Când parlamentul se adună în Comitet asupra unul bill, adică de- 

liberează nu dacă billul trebue să fie priimit or nu, ci numai examinează 

mai de aproape fie care din disposiţiile lui, Preşedintele titular al Came- 

rel (Speaker) îşi părăsește scaunul, care este ocupat de Chairman (Preşe- 

diutele Comitetelor).
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baterile noastre recente s'aă. ivit oare cari neînţelegeri 
asupra normei cu care trebue măsurată importanța o- 
„raşelor, totu-şi nu este loc de neînțelegere aici. Aici, 

de veţi lua or ce normă, resultatul va fi acela-şi. Lu- 

ați populația, luaţi venitul, luaţi numerul caselor cu 

un venit de zece lire sterling, luaţi suma taxelor puse; 
luaţi or ce normă, în scurt; luaţi un număr oare care 

de norme, şi combinați aceste norme, şi combinaţi-le 
în chipurile cele mai ingenioase ce ai născocit oame- 
nii de ştiinţă; înmulţiţi, înpărţiţi, scădeţi, adunaţi; 
încercaţi a le ridica la patrat sau la cub; încercați â 
extrage rădăcinile pătrate sau cubice; nu veţi fi în 
“stare să găsiți un pretext pentru a esclude aceste a- 
rondismente din numtrul celor ce trebue să priimească 
representanţi. Dacă se recunoaşte dar că dreptul elec- 
toral trebue dat localităţilor importante cari acum nu 
Sînt representante, şi dacă se recunoaşte că aceste a- 
rondismente nu sînt inferioare în importanţă or căruia 
-din arondismentele nerepresentate astă-zi, sînteţi ne- 
voiţi să ne daţi motive puternice pentru a ne opride 
a da drepturi electorale acestor districte, 

Onorabilul şi învățatul gentleman!) a încercat să ne 
dea asemenea motive; şi; făcând astfel, d-sa a doborit 
cu desăvîrşire întregul discurs al nobilului Marquiz?), pe 
care d-sa crede că-l sprijineşte. Adevărul este că no- 
bilul Marquiz şi onorabilul şi învățatul gentleman, de 
şi sînt de acord asupra votului, nu sînt nici de cum 
de acord asupra profeţiilor sati asupra scopurilor d-lor 
ulterioare. Onorabilul şi învățatul gentleman crede că 
este periculos de a creşte numerul alegătorilor din Ca- 

1) Sir E. Sugden. 
2) Marquizul Chandos.
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pitală. Nobilul Lord este cu totul dispus a spori nu- 
mârul votanţilor din Capitală, şi se înpotriveşte nu- 
mai la sporirea numărului representanților metropoli- 
tani. «Voiţi, zice onorabilul şi învățatul gentleman, să 
fiţi aşa de temerari, aşa de nesocotiţi, în cât să în- 
fiinţați colegii electorale de dout-zeci şi sai trei-zeci 
de mii de alegători»? «Da», zice nobilul Marguiz, «şi 
mai mult de cât atât. Voii înfiinţa corpuri electorale 
de patru-zeci de mii, şeai-zeci de mii, o sută de mii. 
Voii adăoga Marylebone la Westminster. Voii adăoga 
Lambeth la Southwark. Voiă adăoga Finsbury şi 'To- 
er Hamlets la City». Este învederat că nobilul Mar- 
quiz nu se sperie de escitarea ce se poate produce prin 
votarea unei mulţimi imense. Atunci de ce se sperie? 
Numai de opt representanţi; ba chiar de şease repre- 
sentanţi ; pentru că d-sa este dispus, precum ne spune, 
a adăoga doui depuţaţi la cei doui cari actualmente 
represintă Middlesex, şi cari se pot considera ca re- 
presentanţi. metropolitani. Sînt oare şease representanți 
aşa de formidabili? Aş putea să numesc un singur 

Lord care acum trimite în Cameră mai mult de cât 

şease deputaţi. Dar, zice nobilul Marquiz, representanţii 

districtelor Capitalei vor fi chiemaţi să-şi dea seama 

dinaintea constituenţilor lor; vor fi nişte simpli dele- 

Saţi; vor fi siliţi să vorbească nu după propria lor ju- 

decată, ci după judecata Capitalei. Voii 'respunde la 

aceasta, Domnule Preşedinte, că ei nu vor fi chiemaţi 

la o mai strictă dare de seamă de cât acei gentle- 
meni cari acum sînt numiţi de câţi-va mari *proprie- 

tari de burguri. Nu este oare învederat că aceia 

cari ne înfăţişează ca ceva primejdios şi degradator în 
cel mai înalt punt faptul ca un bărbat public să fie
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dator a 'şi da seama inaintea unui mare oraş care a încre- 
dinţat grijei lui interesele sale cele mai. scumpe, cred 
cu toate acestea că el este ţinut de cele mai sfinte 
legături de onoare de a vota conform dorințelor pa- 
tronului stă, sai de a obținea Chiltern Hundreds!)? 
Este răi, admit pe deplin, ca un membru al parla- 
mentului să fie un simplu delegat. Dar nu este mai 
rău să fie delegatul a sute de mii de oameni de cât 
al unuia sai doui indivizi. Ce spirit sucit, ce spirit ne- 
consequent este acesta! Prea trufaş pentru a se pleca 
dinaintea dorințelor unei naţiuni, prea gata a linge 
pulberea de la picioarele unui patron! Şi cum este 
dovedit că un representant de Lambeth sai Finsbury 
va fi sub o mai servilă spaimă de alegătorii sti de 
cât un representant de Leicester, sai un representant 
de Leicestershire, sai un reprasentant al Universităţii 
de Oxford? Nu este oare perfect cunoscut că mulţi 
representanţi vota, an după an, contra Emancipării 
Catolice, numai pentru că ştia că, de vor vota alt- 
fel, îşi vor pierde scaunele? Fără îndoială este un ret. 
Dar este un r&ă care va exista sub o formă sau alta 
pe cât timp natura omenească va fi aceea-'şi, pe cât 
timp vor fi oameni cu mintea aşa de joasă in cât să 
pună satisfacerea unei ambiţiuni vulgare mai pre sus 
de aprobarea conştiinţei şi fericirea țerei lor. Intoc- 
miţă siştemul d-v. representativ cum veţi voi, aceşti 
oameni vor fi în tot d'a una nişte linguşitori. Dacă 
veţi da putere arondismentului Marylebone, ei vor lin- 
Suşi pe alegătorii din Marylebone. Dacă veţi da 
putere burgului Gatton, ei vor linguşi pe proprietarul 

1) Funcţiuni curat nominale, a căror priimire obligă pe un membru ai Camerei Comunelor să 'ȘI dea demisiunea,
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burgului Gatton. Nu vez nici un motiv de a crede 
că baseţea lor va fi mai rtu-făcătoare în casul d'ân- 
îâiă de cât în cel din urmă. 

Dar, se zice, puterea acestei Capitale enorme este 
acum primejdios sde mare; şi dv. voiţi să sporiți a- 
ceastă putere? Domnule Preşedinte, sînt departe de a 
tăgădui că puterea Londrei este, dintrun punt de ve- 
dere, primejdios de mare; dar tot de o dată contest 
că primejdia va creşte prin acest bill. S'a vezut în tot 
da una ca o sută 'de mii de oameni adunaţi lângă 
sediul guvernului exercită o mai mare influență  asu- 
pra afacerilor publice de cât cinci sute de mii r&spân- 
diți peste provincii depărtate. Dar această influenţă nu 
este proporțională cu numtrul representanţilor aleşi de 
Capitală. Influenţa se simte acum, de şi partea mai 
mare a Capitalei nu este representată. Această influ- 
ență se simte în ţările unde sistemul representativ nu 
există nici de cum. In faptă, această influență nu este 
nică-ieri aşa de mare ca sub un guvern despotic, Nu 
am nevoie să amintesc Comitetului că Cesarii, pe când 
domneaă cu sabia, pe când dati morţii fără nici o ju- 
decată pe or care senator, pe Or care magistrat, care 
cădea în disgraţia lor, totu-şi găsiseră necesar de a 
ţinea populaţia cetăţii imperiale în bune disposiţii prin 
înpărțiri de grâă şi spectacule de fiare sălbatice. Or 
ce ţară, din Britania pînă în Egipt, a fost silită să 
caute mijloace de a umplea grânarele şi de a înpodobi 
teatrele Romei. In mai mult de o ocaziune, mult mai 
în urmă de ce Cortesii Castilliei ajunseseră numai un 
nume, plebea din Madrid se aduna înaintea palatului 
regal, silea pe regele stii, pe absolutul săi rege, să 
se arate în balcon, şi cerea de la dînsul promisiunea 

8
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că va congedia pe un ministru odios. In acest chip 
Carol IIt) a fost silit să se despartă de Oropesa, și 

Carol Il?) a fost silit să se despartă de Squillaci. Dacă 
este vr'o țară în lume în care există despotismul cu- 
rat, această ţară este Turcia; şi cu toate acestea nu 
este nici o țară în lume în care guvernul să se teamă. 
aşa, de mult de locuitorii Capitalei. Sultanul, care nu se 
teme de nimic, se teme de populaţia turbulentă, care poate, 
întrun moment, să-l asedieze în Seraiă. De îndată ce 
Constantinopolul s'a sculat în picioare, toate se a- 
coardă. Edictul nepopular este revocat. Vizirul nepopular 
este decapitat. Acest fel de putere nu are a face întru 
nimic cu representaţiunea. Ea atîrnă de forţa fisică şi 
de vecin&tate. Dv. nu propuneţi să luăm înapoi de la 
Londra acest fel de putere. In faptă, nu o puteţi lua 
înapoi. Nimic nu o poate lua înapoi afară de un cu- 
tremur mai înfricoşat de cât cutremurul din Lisb6a3) 
sai un foc mai destructiv de cât cel din 16664). Le- 
gea nu poate face nimic contra acestei puteri; pentru 
că este o putere care devine formidabilă numai când le- 
gea încetează de a exista. Pe cât timp domnia legii 
continuă, opt voturi într'o Cameră de 658 de repre- 
sențanţi nu vor putea face mult re. Când domnia 
legii încetează şi domnia violenţei începe, însemntta- 
tea unui milion şi jumătate de oameni, toți adunaţi 
la un loc şi mergend asupra palatului, parlamentului, 
bâncii, curţii de justiție, nu se va me&sura cu opt sai 

1) 1675 —1700. 
2) 1746—67, 
*) Cutremurul de la I-ii Noembrie 

şi costă viaţa a 30.000 locuitori. 
4) Focul cel mare din Londra, la 

de biserici, sub domnia lui Carol II 

1755 dărîmă două treimi din oraş 

2 Sep. 1666, nimici 1300 case şi 90
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opt-zeci de voturi. Vedeţi dar ce faceţi: Puterea care 
nu este primejdioasă, o refuzaţi Londrei. Puterea care 
este primejdioasă, o lăsaţi nemicşorată ; ba încă o fa- 
ceți şi mai primejdioasă, pentru că, refuzând de a lăsa 
opt sai nout sute de mii de oameni să-şi exprime pă- 
rerile şi dorințele pe o cale legală şi constituţională, 
dv. creşteţi riscul nemulțumirii şi tumultului. Nu este 
nevoie să alerg la discursurile sai scrierile democra- 
ților ca să ar&t că un district representat este.cu mult 
mai departe de a fi turbulent de cât un district ne- 
representat. Burke, care de sigur nu era un innovator 
impetuos, nici un linguşitor al mulţimii, descria mult 
timp acum, în acest loc, cu o eloquenţă admirabilă, efec- 

tul produs de legea care da instituţii representative 

„muntenilor rebeli din Wales. Această lege, zicea el, a 
fost pentru o naţiune agitată ceea ce stelele gemene 

cântate de Horaţiu eraă pentru o mare furtunoasă: 

ventul a încetat; norii Sai înprăştiat; valurile ame- 

nințătoare s'a potolit. Am amintit commoțţiunile din 

Madrid şi Constantinopol. Pentru ce populațiunea Lon- 
drei nerepresentate, de şi fisiceşte mult -mai puternică 

de cât populaţiunea din Madrid şi Constantinopol, a 

fost cu mult mai pacinică? Pentru ce noi n'am văzut 

nică o dată pe locuitorii Capitalei asediând St. James!) - 

sau făcendu-şi cu sila drum în această Cameră? Pentru 

cate alt motiv, de cât pentru că ei ai avut alte mij- 

loace de a-'şi manifesta simţimintele, pentru că se bu- 

cură de libertatea unui tipar ce nu are nevoie de au- 
torizaţia guvernului şi de libertatea de a ţinea întru- 

1) Arondisment al Lonăre!, în care se află palatul regal; palatul re- 

gal însu-şi; de aceea ministeriul britanic este desemnat prin cuvintele 

«Cabinetul de St, James».
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niri publice. Precum poporul din Londra nerepresentată 

are mai multă ordine de cât poporul din “ Constanti- 
nopol şi Madrid, tot aşa poporul Londrei representate 

va avea mai multă ordine de cât poporul Londrei ne- 
representate. 

De sigur, Domnule Preşedinte, nimic nu poate fi 

mai absurd de cât de a nu acorda puterea legală unei 

porțiuni din ţară pentru că această porţiune din țară. 

posedă puterea naturală. Şi cu- toate acestea nobilul 
Marquiz ar voi ca noi să facem tocmai aceasta. In 
toate epocele, o causă principală de desordini intestine 
ale statului a fost că înpărțirea naturală a puterii 
şi înpărțirea legală a puterii nu ati corespuns între 
ele. Acesta nu este un adevtr descoperit de curând. 
El era bine cunoscut lui Aristoteles acum mai bine 
de dout mii de ani. El este ilustrat de fie-care parte. 
a istoriei vechi şi noui, şi mai ales de istoria Angliei 
din cele din urmă câte-va luni. Ţara noastră a fost 
într'o primejdie serioasă; şi pentru ce? Pentru că un 
sistem representativ, întocmit ca să se potrivească pe 
Anglia din secolul al 13-lea, nu se potrivea pe Anglia 
din secolul al 19-lea; pentru că un zid vechii, ultima. 
remăşiţă a unui oraş dispărut, păstra privilegiile ace- 
lui oraş, pe când oraşe mari, celebre în lumea întreagă. 
pentru bogăţia şi inteligenţa lor, nu luai mai multă. 
parte la guvern de cât dacă ar fi tost încă nişte că- 
tune. Obiectul acestui bill este de a îndrepta aceste 
disproporţii monstruoase, şi de a pune ordinea legală a 
societăţii în oare care armonie cu ordinea naturală. Atunci 
ce poate fi mai neconsequent cu principiul fundamen- 
tal al billului de cât de a esclude câte va districte de 
la participarea la guvern, fără alt cuvânt de cât că
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acest district are, şi va trebui în tot d'a una să aibă, 
o mare însemn&tate, Acest bill a fost propus cu in- 
tențiunea de a înpăca şi de a uni. Voiţi dv. să-l în- 
tocmiţi aşa în cât să producă întrun mod inevitabil 
iritație şi discordie? Acest bill a fost făcut cu intenţia 
de a fi final numai în înțelesul raţional al cuventului 
final. Voiţi dv. să-l întocmiți aşa în cât să fie inevi- 
tabil de scurtă viață? Voiţi oare ca ântăia ocupaţie a 
ântâiei Camere a Comunelor reformate să fie de a vota 
un noi bill de reformă? Gentlemenii opuşi aă prezis 
adesea că aşezământul ce facem nu va fi statornic ; şi 
acum d-lor ieaii drumul cel mai sigur spre a înplini 
propria d-lor predicțiune. M& unesc cu d-lor întru a: 
desaproba schimbarea numai ca schimbare. M'aş înpăca 
mai uşor cu multe lucruri ce nu se pot apăra în teo- 
rie, chiar cu oare cari lucruri cari sînt dureroase în 
practică, de cât să aventurez o schimbare în compu- 
nerea parlamentului. Dar dacă o asemenea schimbare 
este neapărată,—şi că o asemenea schimbare este nea- 
perată este admis de oameni din toate partidele, —a- 
tunci iii să fie întreagă şi efectivă. O mare criză 
poate fi urmată de o desăvirşită redobândire a sănt- 
tăţii. Dar nici o constituție nu supoartă o experienţă 
perpetuă. Dacă amendamentul nobilului Marquiz va trece 
din nenorocire, este moralmente sigur că imensa po- 
pulaţie din Finsbury, din Marylebone, din Lambeth, 
din Tower Hamlets, va cere, cu Stăruință şi strigăte, 

îndreptare de la parlamentul reformat. Acest parlament, 
ne ziceţi dv., va fi mult mai democraticeşte dispus de 
cât parlamentele din timpurile trecute. Dacă este aşa, 

cum v& puteți dv. aştepta ca el să se opună cereri- 

lor stăruitoare ale unei populaţii de un milion alături
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de porţile sale? Aceste opt scaune se vor da. Mai mult 

de opt scaune se vor da. Intreaga cestiune a retor- 
mei se va deschide din noi; şi vina va cădea a- 

supra acelora cari, slutind această mare lege în una 

din părțile ei esenţiale, vor face ca sute de mii de 

oameni ce o consideră acum ca o bine-facere să o 

privească ca o insultă. 
Domnule Preşedinte, ne am dat cuvântul. Să ne 

amintim de promisiunea solemnă ce am dat naţiunii 

în Octobre trecut în nişte îmomente primejdioase. 

Această promisiune era că vom rămânea neclintiți în 

principiile şi disposițiile principale ale  billului de re- 

tormă. Sinceritatea noastră este acum pusă la probă. 
Una din disposiţiile conducătoare ale billului este în 

primejdie. Cestiunea este nu numai dacă aceste dis- 
tricte vor fi representate, ci dacă noi vom păstra cu- 
ventul ce ne am dat faţă cu compatrioţii noştri. Să 
nu facem nici o concesie acelora cari, după ce ai în- 

„cercat în deşert să respingă legea, se încearcă acum 
a o sfărima cu bucata. O încercare s'a făcut de a în- 
dupleca pe representanţii Irlandeză să voteze contra 
guvernului. Li s'a dat a înţelege că, poate, unele din 
scaunele luate de la Capitală se pot da Irlandei. Ami- 
cii noştri Irlandezi îşi vor aminti, nu mă îndoiesc, 
că tocmai persoanele cari le propun acest tirg se stră- 
duiaă, nu mult acum, a ridica un Strigăt contra pro- 
punerii de a se da representanţi adiţionali oraşelor Belfast, 
Limerick, Waterford şi Galway. Adeverul este că duş- 
manii noştri vor numai să ne înparță, şi nu pregetă 
nici de cum prin ce mijloace. Intr'o zi ei încearcă a 
escita gelozia Englezilor susţinend că planul guvernului 
este prea favorabil Irlandei. A doua zi încearcă a
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amăgi pe Irlandez şi a'i face să deserteze de la noi, 

promițendu-le că vor da ceva Irlandei din ceea ce vor 

lua de la Englitera. Să luăm or ce speranţă acestor 
astuţioşi. Din or ce parte a Regatului-Unit am veni, 
să fim de bună credinţă unul către altul şi către causa. 

cea bună. Avem încrederea ţării, şi cu drept am câş- 

tigat-o. Pentru Dumuezei! să nu o pierdem. Se pot 

ivi alte ocasiuni în cari nişte reformatori oneşti pot 

foarte bine să iea atitudini deosebite. Dar astă seară. 

cel ce nu este cu noi este contra noastră.
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DISCURS 
PRONUNȚAT IN 

Camera Comunelor la 6 Februarie 1833. 

  

Incă din seci. 13-lea Irlanda își avea parlamentul et. In urma mal 
multor încercări din partea Irlandezilor de a se despărţi de Engli- 
tera, regele Enric VII trimise pe Sir Edward Poynings ca guvernator 
al insulei. Acesta dede, la 1494, prin Poynings—Act, o schimbare 
constituției, care schimbare rămase în curs de trei veacuri. De aci 
Înaințe îi era permis guvernatorului numa! de a convoca parlamentul 
cu aprobarea regelui, pe când proiectele de legi trebuia arătate 
mai dinainte guvernului englezesc. Acest sistem ţinu pînă ia 1782, 
când actul Poynings fu revocat. În fine la 1801, prin aşa numita 
Unire finală, parlamentul irlandez se uni cu cel britanic. 
La 29 Ianuarie 1833, ântâiul parlament ales sub Actul de reformă 

din 1832 se întruni la Westminster. La, 5 Februarie, Regele William IV 
pronunță un discurs al Tronului, în care zicea că turhurările din 
Irlanda ati luat o'proporţie îngrijitoare. «Spiritul de neascultare şi,de . 
violenţă a ajuns la un grad primejdios, face nesigură viaţa şi pro- 
prietatea, infruntă legea, şi amenință cu urmări fatale, de nu se var 
lua măsuri repezi şi eficace». Regele își exprima, speranţa că Adu- 
narea îl va învesti cu puterile ce erai necesare pentru mânţinerea 
ordinei în Irlanda şi pentru conservarea și întărirea unirii dintre 
această țară şi Marea Britanie, O adresă, asigurând pe Maiestatea Sa 
de concursul şi sprijinul Comunelor, fu propusă de Lorâ Ormelie şi susținută de lohn Marshall. O'Connell se opuse adrese! şi pro- puse un amendament, ca Adunarea să se transforme în Comitet 
pentru ca să delibereze asupra discursului Maiestăţii Sale. După o discusiune de patru nopţi amendamentul fu respins cu 428 de voturi contra 4U. In a doua noapte a deshaterii, următorul discurs fu pro- nunţat.
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In noaptea trecută, Domnule Preşedinte, am crezut că 

nu este necesar pentru mine să ieaă vr'o parte în desbate- 

rea de faţă ; dar apelul ce mi "s'a făcut astă seară de către 

onorabilul mei amic representantul de Lincoln î) m'a 
silit să m& ridic. Voiii amâna cu toate acestea puţi- 

nele vorbe ce am de zis întru apărarea consequenţei 
mele, după ce 'mi voiă exprima părerea asupra mult 
mai importantului subiect ce este înaintea noastră. 

Onorabilul mei amic ne spune că noi sîntem acum 

chiemaţi a face o alegere între dou& moduri de a 

pacifica Irlanda; că guvernul ne recomandă coerci- 

iunea; că onorabilul şi învățatul representant de Du- 

blin 2) ne recomandă îndreptarea relelor; iar că datoria 

noastră este de a încerca efectul îndreptării relelor 

înainte de a recurge la coerciţiune. Antiteza este în- 

tocmită cu tot spiritul ce caracterisează stilul onora- 

bilului mei amic; dar nu m& pot opri de a crede că, 

în această ocasiune, spiritul d-sale l-a amăgit, şi că 

d-sa nu a cumpănit în de ajuns înţelesul acestei fraze 

de care d-sa s'a slujit cu aşa de mult efect. Indrep- 
tarea relelor este fără îndoială un cuvânt ce sună 

frumos. Ce poate fi mai raţional de cât de a cere 
îndreptare? Ce mai nedrept de cât de a refuza în- 
dreptarea? Dar onorabilul meii amic va înţelege, re- 

flectând, că, de şi d-sa şi onorabilul şi învățatul re- 

presentant de Dublin sînt de acord în pronunțarea 

cuvântului «îndreptare», nu sînt de acord mai încolo. 

D-lor emit acela-şi sunet; dar îi dati dout înţelesuri dia- 

metralmente opuse. Onorabilul şi învățatul representant 

de Dublin înţelege prin «îndreptare» nici mai mult nici 

1) Eduară Lytton Bulwerr, 1803—1873, cunoscutul romaânţier, în- 

semnat şi ca, bărbat de stat şi orator. 

>) O'Connell,
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mai puţin de cât Abrogarea Unirii. Pe de altă parte 
onorabilul meii amic representantul de Lincoln este 
un adversar hotărît al Abrogării Unirii. Dacă intrăm 
în adevtratul înțeles al cuvintelor d-sale, găsim câ 
d-sa, ca şi noi, nu voeşte să acorde îndreptarea pe: 
care o cere onorabilul şi înveţatul representant de. 
Dublin. Numai o mică minoritate din Cameră voeşte, 
sper şi crez, a vota cu onorabilul şi învățatul repre- 
sentant; dar minoritatea care cugetă ca: d-sa va fi 
mult mai mică, 

Ni s'a spus, în adever, de câţi-va gentlemeni, cari 
nu vor Abrogarea, că cestiunea Abrogării merită o 
mult mai serioasă luare a minte de cât i sa dat. 
Abrogarea, zic d-lor, este un obiect în care milioane 
de inşi, de şi neînțelepțeşte, 'şi a pus toată inima lor; şi 
Oamenii cari vorbesc în numele a milioane de inşi 
nu pot fi neluaţi în seamă sa tractați cu dispreţ. 
Ceea ce o naţiune în suferinţă priveşte, pe drept sai 
pe nedrept, ca singurul remedii al tutulor nenoroci- 
rilor sale, nu trebue tractat cu uşurinţă, ci trebue să 
fie obiectul unei desbateri depline şi solemne. 'Toate 
acestea, Domnule Preşedinte, sînt foarte adevărate; 
dar sînt surprins că această lecţiune a fost făcută 
pentru noi cari şedem la dreapta dv. Ea sar fi adre- 
sat, mi se pare, cu mai multă dreptate în altă parte. 
A cui greşeală este că nam avut pînă acum, şi nu avem, nici o perspectivă de a avea acea desbatere de- plină şi solemnă? Este oare vina Miniştrilor Maiestăţii 
Sale ? N'aii redactat oare d-lor discursul pe care Re- 
galul lor Stăpîn l-a pronunţat de pe tron, aşa ca să 
provoace grava şi adînca desbatere a cestiunii Abro- 
gării? Şi n'a fost oare invitarea  declinată ? Nu este
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oare recent în memoria noastră că onorabilul şi în= 

v&ţatul representant de Dublin a vorbit două ore, 

poate trei -ore, — nimeni nu poate să ţie o socoteală. 

exactă de timp când d-sa vorbeşte —, însă două sai 

trei ore, fără să se încumeteze a se întâlni cu noi pe 

acest tărîm? In adevăr, d-sa a priimit ca sentința să. 

se dea în contra d-sale în absenţa d-sale. Noi din a- 

ceastă parte a acestei Camere, am făcut tot ce ne a 

stat prin putință ca să-l provocăm la luptă. Noi l-am 
chiemat să susţie aici acele doctrine pe cari lea pro- 
clamat aiurea cu atâta vehemenţă, şi 'mi pare tii că 

sint nevoit a adauga, cu o scurilitate nedemnă de 
talentele şi eloquența d-sale. Nici o dată nu sa făcut 

o provocare mai fățişă ; dar n'a fost priimită. Marele 

campion al Abrogării nar fi trebuit să lase mânuşa 

noastră neridicată. D-sa s'a făcut mic, s'a ascuns, nu, 

de sigur, pentru că nu se încredea în puterile d-sale, 

cari nu s'au argtat nici o dată mai viguroase de cât 

în această desbatere, ci din neîncredere în causa d-sale. 

Rare ori am auzit un discurs aşa de dibaciă ca al d-sale; 

de sigur, nici o dată n'am auzit un discurs mai eva- 

siv. De la început pînă la sfârşit d-sa se ferea cu mare 

luare aminte de a scoate o singură vorbă care să. 
tinză a ridica o discusiune asupra Abrogării, care, după 
cum afirmă d-sa neîncetat în alte locuri, este singura. 

panacee contra tutulor relelor de cari este bântuită pa- 

tria d-sale. Nu numai atât, leri noapte d-sa punea în. 
protocoalele noastre nu mai puţin de patru-spre-zece 

propuneri; şi din aceste propuneri nu e una singură. 

care să aibă vr'o legătură cu Unirea dintre Marca. 

Britanie şi Irlanda. De aceea pentru mine este înve- 

derat nu numai că onorabilul şi înv&țatul gentleman.
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nu este acum pregătit a desbate cestiunea în această 
Cameră, dar că nu are nici de cum de gând de a o 
desbate în această Cameră. D-sa o păstrează, şi o pâs- 
trează înţelepţeşte, pentru auditori de un fel cu totul 
deosebit. De aceea, o repet, sînt foarte surprins când 
auz că guvernul este acusat că evită discusiunea asu- 
pra acestui obiect. Cum am evita noi o bătălie în care 
semeţul şi talentatul căpitan al inimicului recunoaşte 
lămurit că noi trebue să fim victorioşi ? 

Un gentleman, de şi nu partizan al Abrogării, ne a 
rugat să nu ne declarăm hotărît contra ei pînă 
când nu vom studia petițiunile ce ne vin din Ir- 
landa. In realitate, Domnule Preşedinte, acesta nu 
este un obiect asupra căruia un bărbat public are ne- 
voie să'şi formeze acum O părere. Părerea mea este 
formată. Motivele mele sînt aşa în cât, sînt sigur, nici o petiţiune din Irlanda nu o va schimba. Aceste 
motive sînt de mult gata spre a fi date la lumină; 
şi fiind-că sintem acusaţi că ne dăm lao parte, ei Voesc să le dai îndată la lumină. Sint pregatit a de- monstra că Abrogarea Unirii nu va înlătura relele politice şi sociale de cari sufere Irlanda, ba încă va agrava mai-mai fie-care din aceste rele. 

Inţeleg, de şi nu aprob, procedeurile sărmanului Wolfe “Tone şi ale confederaților sti. Ei dorea să facă o deplină separaţiune între Marea Britanie şi Irlanda. Ei doreaii să stabilească o republică Hiberniană. Planul lor era re; dar, ca să le dati dreptate, el era perfect conseguent; şi un om ingenios ar putea să-l apere cu unele argumente plausibile. Dar nu este aşa planul onorabilului şi învăţatuluy Tepresentant de Dublin. D-sa ne asigură că doreşte ca connexiunea între in-
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sule să fie perpetuă. D-sa este pentru o deplină separa- 

țiune între cele dout parlamente ; dar este pentru unirea 

nedisolubilă dintre Coroana acestui regat şi Coroana 

de Hanovra. Căci n'am nevoie să spun că, de şi aceea- 
'şi persoană este rege al Marei Britanii şi al Hanovrei, 
totu-şi nu este nici o connexiune politică între Marea. 

Britanie şi Hanovra, precum nu este între Marea Bri- 

tanie şi Hessa saii între Marea Britanie şi Bavaria. 

Hanovra poate fi în pace cu un stat cu care Marea. 

Britanie e în răsboiii. Mai mult încă: Hanovra poate; 

ca membru al Contederaţiei Germanice, să trimită un 

contingent de trupe ca să încrucişeze baionetele cu 

garzii pedestri ai regelui Engliterei. Nu aşa ește ra- 

portul în care onorabilul şi învățatul gentleman pro- 

pune să stea Marea Britanie faţă de Englitera. Planul 

d-sale este ca fie-care din cele dout ţări să aibă o le- 

gislatură independentă, dar amendou& să aibă acela-'şi 

guvern executiv. Este oare cu putinţă ca o minte aşa de 

acută şi aşa de bine informată ca a d-sale să nu înţeleagă 

că acest plan conţine o absurditate, o contradicţie 

patentă ? Dou& legislaturi independente! Un singur 
guvern executiv! Cum e posibil acest lucru? Fără 

îndoială, dacă puterea legiuitoare ar fi cu totul dea- 
sebită de puterea executivă, Englitera .şi Irlanda ar 
putea uşor să aibă dou& legislaturi, precum şi doui 

cancelari saă dou& Curți ale Băncii Regelui. Dar, de 

şi în cărțile scrise de teoreticiani, puterea executivă 
şi puterea legislativă pot fi considerate ca nişte lu- 

cruri cu totul deosebite, or ce om familiar cu func- 

ționarea reală a constituţiei noastre ştie că cele două 

puteri sînt foarte de aproape unite, ba încă întreţesute 

între ele. In cursul mai multor generaţiuni, întreaga
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administraţie a afacerilor a fost pusă în conformitate 
cu vederile parlamentului. Este privilegiul parlamen- 
tului de a'şi da avisul asupra or-cărui exerciții al 
prerogativelor Coroanei; şi nici un rege înţelept nu 
va trece cu vederea acest avis. Este prerogativa Suvera- 
ranului de a alege pe servitorii sti; dar este cu nepu- 
tinţă pentru dinsul de a ținea în oficii, dacă parla- 
mentul nu va voi săi sprijinească. Este prerogativa 
Suveranului de a face răsboiii; dar el nu poate ridica un 
batalion sai equipa o fregată fără concursul parlamen- 
tului. Prin urmare partizanii abrogării pot fi combătuţi 
<u propriile lor cuvinte. Eizic că Marea Britanie şi Irlanda 
trebue să aibă o putere executivă. Dar legislatura are o 
parte foarte importantă din puterea executivă. De aceea, 
chiar după mărturisirea partizanilor abrogării, Marea 
Britanie şi Irlanda trebue să aibă o singură legislatură. 

Consideraţi pentru un moment în ce situaţie va fi 
pus guvernul executiv dacă veţi avea dout legislaturi 
independente, şi dacă aceste legislaturi vor diferi, pre- 
“um toate corpurile cari sînt independente unul de 
altul vor diferi câte o dată. Presupuneți casul unui 
tractat comercial care este nepopular în Englitera şi 
popular în Irlanda. Parlamentul Irlandez exprimă apro- 
barea sa asupra condiţiilor, si dă un. vot de mulțumire 
negoţiatorului. Noi de la Westminster censurăm con- 
diţiile şi desaprobăm pe negoțiator. Saii vom avea două 
Ministerii de externe, unul în Downing Street şi altul 
în Dublin Castle? 'Trimite-va Maiestataea Sa la fie- 
care Curte a creştinătăţii câte douj agenți diplomatici, 
ca să se contracareze unul pe altul şi să fie unul spio- nul celui-l-alt? Un asemenea lucru nu se poate con- cepe, fără ca peste puţini ani, între aceste -dout co”
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munităţi aşa de absurd unite şi aşa de absurd neunite 

să se nască certuri cari să se sfirşească numai cu ar- 

mele. Toată istoria ne confirmă acest raționament. 

"Observatorii superficiali "şi ai imaginat că au găsit 
dovezi pentru părerea contrară. Dar îndată ce veţi 
examina acele fapte veţi vedea dacă ele sufer vr'o ana- 

logie cu casul cu care avem a face, saii dacă ele cor- 

roborează argumentul meii. S'a citat chiar casul 

Irlandei. Irlanda, s'a zis, a avut o legislatură indepen- 

dentă de la 1782 pînă la 1800; în curs de opt-spre- 

zece ani aii fost acolo dout parlamente coequale sub 

o singură Coroană; şi cu toate acestea na fost nici o 

collisiune. Domnule Preşedinte, cuvântul pentru care 

ma fost acolo o collisiune perpetuă a fost, precum 

ştim cu toţii, că parlamentul irlandez, de şi cu numele 

independent, a fost generalmente ţinut întro depen- 
denţă reală prin mijlocirea celei mai desăvirşite co- 

Tupţiuni din câte ai existat în vr'o adunare. La şease 

ani după ce legislatura irlandeză deveni independentă, 

o collisiune s'a întemplat, o collisiune care ar fi putut 
să producă un răsboiii civil. In anul 1788, Georgiu III 

devenise prin boală incapabil de a'şi înplini funcțiunile 

regale. După constituţie, datoria de a lua o măsură 

pentru înplinirea acestor funcțiuni trecea la parla- 

mentele Marei Britanii şi Irlandei. Intre guvernul 

Marei Britanii şi guvernul Irlandei nu era, cât a ţinut 

interregnul, nici un fel de connexiune. Suveranul, care 

era capul comun al amândoror guvernelor, încetase 

“virtualmente de a exista, şi cele dou& legislaturi nu 

erai una către alta mai mult de cât această Cameră 

către Camera Deputaţilor din Paris. Ce a urmat? 

Parlamentul Marei Britanii hotări să ofere regența.
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Principelui de Wales cu multe restricţiuni importante. 

Parlamentul Irlandei îi oferi regența fără nici o res- 
tricțiune. Cu acela-'şi drept cu care Lorzii şi Comu- 
nele irlandeze făceau această ofertă, ele puteai, dacă. 

doctrina lui Pitt ar trebui privită ca constituţională, 

percum ei crez că este, să facă regent pe Ducele de 

York sau pe Ducele de Leinster. Acestui regent ele 

îi puteai da toate prerogativele Regelui. Presupuneţi,— 
ceea ce nu este o presupunere extravagantă —, că 

Georgiu III nu sar fi însănătoşit, că restul vieţei lui 

Sar fi petrecut în seclusiune; atunci Marea Britanie 
şi Irlanda ar fi fost, în curs de trei-zeci şi doui de ani, 
tot aşa de separate ca Marea Britanie de Spania. Nu 
ar mai fifost nimic comun între guverne,atât cu pri- 
vire la puterea executivă cât şi cu privire. la puterea 
legislativă. De aceea este învederat că o separaţiune 
totală între cele dou& insule putea fi, în cursul firesc 

al lucrurilor şi fară cea mai mică violare a constitu- 
ției, efectul aranjamentului recomandat de onorabilul şi in- 
veţatul gentleman, care “declară solemn” că priveşte 
O asemenea separaţiune ca cea mai mare nenorocire. 

Fără îndoială, Domnule Preşedinte, în multe regate 
continentale aă fost dou& legislaturi, şi în faptă mai 
mult de cât dou legislaturi sub aceea-şi Coroană. Dar 
explicarea este simplă. Acele legislaturi nu aveati nici 
o greutate reală în guvern. Sub Ludovic XIV, Brita- 
nia îşi avea statele ei, Burgundia îşi avea statele ei; 
ŞI cu toate acestea nu era nici o collisiune între sta- 
tele Britaniei şi statele Burgundiei. Dar pentru ce? 
Pentru că nici statele Britaniei nici statele Burgundiei 
DU puneaii o stavilă reală puterii arbitrare a monar- 
chului. Aşa, în ţerile Casei de Habsburg, este o umbră



ABROGAREA UNIRII CU IRLÂNDA 129 

“de legislatură în Ungaria şi o umbră de legislatură 

în 'Tyrol; dar toată puterea reală este în mâinile în- 

ptratului. Nu zic că d-v. nu puteţi avea o singură 

putere executivă şi două batjocore de parlamente, dou& 
parlamente cari să expedieze afacerile locale, dou& 

parlamente cari să nu exerciteze asupra marilor afaceri 

ale statului mai multă influență de cât adunarea pa- 

rochială din St. Pancras sai adunarea parochială din 
Marylebone. Ceea ce zic, şi ceea ce simţul comun ne 

povățueşte, şi ceea ce istoria ne învaţă, este că de 

nu puteți avea o singură putere executivă şi dout 

parlamente reale, dou& parlamente cu aşa puteri pre- 

cum parlamentul acestei ţări a avut de la Revoluţiune 

încoa, dou& parlamente cy ale căror mature chibzuiri 

să se conforme Suveranul. Dacă ele vor diferi, cum 

se va conforma el cu hotărtrile amendorora? Lucrul 

este învederat ca o proposiţiune a lui Euklides. 

Este cu neputinţă pentru mine să crez că nişte 

considerațiuni aşa de uşoare de înţeles şi aşa de im- 

portante nu s'aă presentat onorabilului şi învățatului 

representant de Dublin. Fără îndoială ele i sau înfă- 

țişat;, şi de aceea d-sa se fereşte de a limpezi cestiu- 

nea aici. Mai mult încă : chiar când d-sa vorbeşte către 

adunări mai credule asupra acestui subiect, evită cu 

mare grijă lămuririle precise; şi declaraţiile cei scapă 

câte o dată nu sînt uşor de înpăcat între diînsele. 

Intr'o singură ocasiune, daca trebue să credem ziarele, 

d-sa a declarat că scopul d-sale ește de a stabili o unire 

federală între Marea Britanie şi Irlanda. Un parlament 
local, aşa se pare, trebue să reşează în Dublin, şi să 

trimită deputați la un parlament imperial care îşi va 

avea reşedinţa la Westminster. Onorabilul şi înveţatul 

9
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gentleman crede, presupun, că cu chipul acesta scapă 

de dificultățile ce am pus în evidenţă. Dar şe înşeală. 

Dacă, în adevăr, legislatura d-sale locală trebue supusă 

legislaturei d-sale imperiale, dacă legislatura d-sale locală 

va fi numai ceea ce este Adunarea din Antigua sai 

Barbados, sai ceea ce parlamentul Irlandez era înainte 

de 1782, primejdia collisiunii ar fi fără îndoială în- 

Jăturată. Dar, după propriile principii ale onorabilului 

şi înve&țatului gentleman, ce ar câştiga Irlanda cu un 
asemenea aranjament? Dacă, pe de altă parte, legisla- 

tura d-sale locală ar fi în oare cari privinţe independentă, 

d-v. riscaţi iară-şi de a veni în collisiune. Presupuneţi 

că o deosebire de părere sar naşte între parlamentul 

imperial şi parlamentul Irlandez în privința marginilor 

puterii lor,—cine trebue să hotărască între ele? O dis- 
pută între Camera Comunelor şi Camera Lorzilor este 

destul de rea. Insă, în acest cas, Suveranul, printrun 

înalt exerciţii al prerogativei sale, poate produce ar- 

monie. El ne poate trimite din noi înaintea alegă- 

torilor noştri; şi, dacă acest expedient nu isbuteşte, 

el poate crea mai mulţi lorzi. Când, în 1705, disputa 

între camere asupra afacerilor din Aylesbury ajunse 
la culme, Regina restabili concordia disolvând parla- 

mentul. Cu şeapte ani în urmă, ea puse capăt altul 

conflict între camere făcând doi-spre-zece lorză întro 

singură zi. Dar cine va servi de arbitru între dout 

corpuri representative alese de dou& corpuri electorale 
deosebite? Priviţi la cele ce se petrec acum în America. 
Dintre toate constituţiile federale aceea a Statelor- 

Unite este cea mai bună. Ea a fost întocmită deo 

convenţiune care coprindea mulți bărbaţi înţelepţi şi 

experimentați, şi pe cari îi presida Washington. Și cu
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toate acestea hotarul care desparte funcțiunile Congre- 
sului de ale legislatorilor fie-cărui stat nu este încă 
lămurit. O dispută asupra fruntariilor exacte Sa ridicat 
în urmă. Nici o parte nu pare dispusă a ceda; şi, dacă 
amendeut vor persista, nu poate fi alt arbitru de cât sabia. 

Din parte-'mi, Domnule Preşedinte, nu preget a de- 
clara că aş preferi cu mult mai mult totala separaţiune 
pe care onorabilul şi învățatul gentleman mărturiseşte 
că o consideră ca o calamitate, de cât separaţiunea 
parţială pe care d-sa învaţă pe compatrioţii d-sale a o 
considera ca o bine-cuvântare. Dacă, după o încercare 
onestă, se va dovedi că Marea Britanie şi Irlanda nu 
pot trăi fericite înpreună ca părți ale unui singur 
imperii, atunci, în numele lui Dumnezei, desparţă- 
se. Eii doresc să le văz unite cum sînt unite mem- 
brele unui corp bine format. Intrun asemenea corp 
membrele se ajută unul pe altul: se nutresc cu ace- 
ea-şi hrană; dacă un membru sufere, toate sufer cu 
dinsul; dacă un membru merge bine, toate merg bine 
cu el. Dar nu doresc să vez ţările unite, ca acei 
nenorociți gemeni din Siam cari eraii arâtaţi aici a- 
cum puţin timp, printr'un ligament nefiresc care făcea 
din fie-care o statornică plagă pentru cel-alt, în tot 
dauna unul în drumul celui-l-alt, mai lipsiţi de ajutor 
de cât alții pentru că aveai de dou ori atâtea mâini, 
mai anevoioşi la mers de cât alţii pentru că aveai 
de dout ori atâtea picioare, simpatizând unul cu altul 
numai în ră, nesimţind unul plăcerile celui-l-alt, ne- 
susținut unul de hrana celui-l-alt, ci canoniţi între ei 
unul de infirmităţile celui-l-alt, şi siguri de a peri 
întrun mod miserabil unul de disoluţiunea celui-l-alt, 
“Irlanda are fără îndoială cause drepte de a se plânge..
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Noi auzirăm acele cause recapitulate în noaptea tre- 

cută de onorabilul şi învățatul representant, care ne 

spune că represintă nu numai Dublin singur, ci Ir- 

landa, şi că d-sa stă între ţara d-sale şi răsboiul civil, 

Nu contest că cele mai multe din relele pe cari le a 
expus d-sa există, că ele sînt serioase, şi că trebue 

vindecate întru cât este în puterea legislaturei de a le 

vindeca. Ceea ce contest este că ele sînt causate de 

unire, şi că Abrogarea Unirii le va înlătura. Am as- 

cultat cu luare aminte pe când onorabilul şi înveţatul. 
gentleman ne punea înainte acea listă lungă şi melan- 
colică ; şi sînt încredinţat că d-sa n'a amintit un sin- 

gur ri care să nu fi fost un obiect de plângere pe 
când Irlanda avea un parlament naţional. Este oare 

frumos, este raţional din partea onorabilului gentleman 
de a imputa Unirii nişte rele cari, precum d-sa ştie 

mai bine de cât or care altul în această Cameră, exis- 

tau cu mult înaintea Unirii? Post boc: ergo, propler 

hoc nu este în tot d'a una un mod sănătos de a raționa. 

Insă ante boc: ergo, non propler boc este peremp- 
torii. Bătrânul țăran care zicea lui "Thomas More că 
clopotniţa din Tenterden era causa prunturilor de ni- 
sip de la Godwin raționa mult mai bine de cât onora- 
bilulul și înv&ţatul gentleman, pentru că nu se auzise de 
înfricoşatele naufragii de pe băncile de nisip de la God- 
win înainte de a se fi clădit clopotniţa de la Tenterden. 
Dar onorabilul şi învățatul gentleman ar dori să facă 
din nisipurile de la Godwin .causa clopotniţei din 'Ten- 
terden. O parte din suferinţele Irlandei pe cari d-sa. 
le atribue Unirii nu numai sînt mai vechi de cât 
Unirea, dar nu sint nici chiar particulare Irlandei. 
Ele sint comune Engliterei, Scoției, şi Irlandei; şi
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tocmai pentru ca să scăpăm de dinsele, am votat, 

pentru binele comun al Engliterei, Scoției şi Irlandei, 

billul de reformă în anul trecut. Alte suferinţe pe cari 

onorabilul şi înv&țatul gentleman le a amintit sînt 
fără îndoială locale; dar urmează oare de aici că tre- 

bue să înființăm câte o legislatură locală pe or unde 

este o suferinţă locală? Wales a avut suferințe locale. 

Cu toţii ne amintim plângerile ce se făcea acum câţi- 

va ani asupra sistemului judecătoresc din Wales; dar 
propus-a oare cine-va pentru aceasta ca Wales să aibă 

un parlament deosebit? Cornwall are oare cari suferinţe 
locale; dar propune cine-va ca Cornwall să aibă pro- 
pria sa Cameră a Lorzilor şi propria sa Cameră a Co- 

munelor? Leeds are suferințele sale locale. Majoritatea 

alegătorilor mei nu are nici o încredere şi nu a- 

probă administrația municipală căreia îi este supusă ; 

de aceea ei reclamă în gura mare o- reformă a cor- 

poraţiilor, dat nu cer de la noi o legislatură separată. 
Sînt pe deplin convins că or ce argument sa produs 

spre a demonstra că Marea Britanie şi Irlanda trebue 

_să aibă dou& parlamente deosebite se poate produce 

cu mult mai mare putere spre a demonstra că nordul 
Irlandei şi sudul Irlandei trebue să aibă dou parla- 

mente deosebite. Camera Comunelor a Regatului Unit, 

s'a zis, este aleasă mai cu seamă de protestanți, şi de 

aceea nu poate fi în drept de a legifera pentru cato- 

lica Irlandă. Dacă ar fi aşa, cum ar putea o Cameră 

a Comunelor Irlandeză, aleasă mai cu seamă de cato- 

lici, fi autorisată a legifera pentru provincia Ulster 

care este protestantă? Este pe deplin cunoscut că an- 
tipatiile teologice sînt mai tari în Irlanda de cât aici. 

Fac apel chiar la onorabilul şi învățatul gentleman.
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D-sa ne a declarat adesea că este cu neputinţă pentru 
un Romano-Catolic, fie demandor fie pirit, de a do- 
bândi dreptate de la un juriă de orangişti. Este în 
adevăr sigur că, în sânge, religie, limbă, obiceiuri, 
"caracter, populaţia unora din comitatele de nord ale 
Irlandei se aproprie cu mult mai mult de populaţia. 
din Englitera şi Scoţia de cât de populaţia din 
Munster şi Connaught. De aceea disfid pe onorabilul 
iepresentant sa găsească un motiv pentru a avea 
un parlament la Dublin, care motiv să nu fie tot aşa 
de bun pentru a avea alt parlament la Londonderry. 

Domnule Preşedinte, demonstrând, precum mi se pare 
că am demonstrat, absurditatea acestui strigăt pentru 
Abrogare, m'am apărat în mare parte pe mine de acu- 
saţia de neconsequență ce mi sa adus de câtre ono- 
rabilul mei amic representantul de Lincoln. Este foarte 
uşor să aduci un volum de la Hansard 1) în Cameră, 
să citeşti câte-va frase dintr'un discurs făcut în nişte 
înprejurări cu totul deosebite, şi să zici: «In anul 
trecut d-ta erai pentru pacificarea Engliterei prin con- 
cesiune; în anul acesta eşti pentru pacificarea Irlandei 
prin coercițiune. Cum mai Poţi susținea că eşti con- 
sequent?» De sigur onorabilul meii amic ştie că nimic 
nu este mai uşor de cât de a scrie O teză asupra as- primei, clemenţei, ordinei, libertăţii, asupra vieţei con- templative, a vieţei active, şi aşa mai încolo. Era un exerciţiii comun în vechile şcoli de retorică: de a lua 
o cestiune abstractă, şi de a face un discurs mai ân- 
tâiu întrun sens şi pe urmă în sensul contrar. Cesti- 
unea dacă nemulțumirile populare trebuesc potolite 
prin concesiune saii coerciţiune ar fi fost un foarte 

1) Celebru tipograf din Londra, 1152 —1828,
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bun subiect pentru o eloquență de acest fel. Nu lip- 

sesc locuri comune nici pro nici contra. Dar când 

venim la afacerile reale ale vieţei, valoarea acestor lo- 
curi comune depinde cu totul de înprejurările particu- 
lare ale casului asupra căruia discutăm. Nimic nu este 
mai uşor de cât a scrie un tractat spre a dovedi că 

este legal a se înpotrivi extremei tiranii. Nimic nu 

este mai uşor da câta scrie un tractat în care să do: 

vedeşti că este o crimă de a aduce de plăcere asupra 

unei mari societăți miseriile nedespărțite de revoluţiune, 
de versare de sânge, de spoliațiune, de anarchie, 

Amândout disertaţiile pot coprinde multe adevăruri; 

dar nici unul nu ne va pune în stare să decidem dacă 
o insurecție particulară se poate sai nu se poate jus- 
tifica fără o de aproape cercetare a faptelor. De sigur 
nu este nici o neconsequenţă a vorbi cu respect de 
memoria lui Lord Russel şi cu groază de crima lut 
Thistlewood; şi, după părerea mea, purtarea lui Russel 

şi purtarea lui Thistlewood nu se deosibeau între ele 
mai mult de cât se deosibeşte strigătul pentru refor- 

ma parlamentară de strigătul pentru Abrogarea Unirii. 

Billul de reformă crez că este o bine-facere pentru 
nâțiune, Abrogarea ştii că este o simplă ilusie. Ştii 

că este nepracticabilă; şi mai ştii că, dacă ar fi prac- 

ticabilă, ar fi primejdioasă pentru or care parte a im- 
periului, şi absolut ruinătoare pentru Irlanda. Atunci 
nu este absurd a zice că, de oare ce în anul trecut do- 
ream să liniştim poporul englez dându-'i ceea ce era 
folositor pentru el, sînt ţinut în consequență să liniş- 
tesc poporul Irlandez în anul acesta dându-i ceea ce 
îi va fi fatal? Contest de asemenea în mod absolut că, 
consimţind a arma guvernul cu puteri extraordinare
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pentru a reprima turburările din Irlanda, sînt culpabil 
de cea mai mică inconsequenţă. În ce ocasiune am 
refuzat eii de a sprijini un guvern întru reprimarea 
turburărilor? Este perfect adevărat că, în desbaterile 
asupra billului de reformă, am imputat r&ului guvern 
tumultele şi crimele din 1830. Dar zis-am vr'o dată 
că aceste tumulte şi crime trebuesc tolerate? Am a- 
tribuit tumultele din Kent, din Hampshire, arderea şi- 
relor de arii, distrugerea maşinelor de treierat, îndt- 
r&tniciei cu care . Miniştrii Coroanei ai refuzat de a 
asculta cererile poporului. Dar zis-am ei vro dată că 
insurgenții nu trebue închişi, că incendiarii nu trebu- 
esc spînzuraţi? Am adscris desordinele din Nottingham 
şi îngrozitoarea jăfuire a Bristolului neînţeleptei res- 
pingeri a billului de reformă de către Camera Lorzilor. 
Dar zis-am vr'o dată că escese ca cele săvirşite la Not- 
tingham şi Bristol nu trebuesc înnăbuşite, dacă este 
necesar, cu sabia? 

Aş lucra față de Irlanda după acela-şi principiă după 
care am lucrat faţă de Englitera. In Irlanda, ca şi în 
în Englitera, aş dori să înlătur or ce causă dreaptă 
de plângere; şi în Irlanda, ca şi in Englitera, aş dori să 
sprijinesc guvernul în "păstrarea liniştei publice. Unde e 
neconsequenţa aici ? Onorabilul met amic pare a crede 
că nimeni din cei ce cred că turburările ati fost prici- 
nuite de o administrație rea nu poate da concursul 
sei pentru potolirea acestor turburări. Dacă ar fi aşa, 
atunci onorabilul şi învățatul representant de Dublin 
este tot aşa de inconsequent ca şi mine; ba chiar mult 
mai mult de cât mine ; pentru că d-sa are despre guvern O idee mult mai rea de cât mine; şi cu toate aces- tea d-sa declară câ “priimeşte a ajuta pe guvern în nă-
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buşirea tumultelor pe cari, după cum ne asigură d-sa, 
este probabil că le a pricinuit reaua lui administraţie. . 

D-sa ne a spus ieri că politica cea aspră a înpins 

poate populaţia nesocotită a Irlandei la răscoală ; şi d-sa 

adăuga că, dacă ar fi răscoală, d-sa, de şi ne urâşte ca 

pe advtraţii autori ai tutulor relelor, se va găsi în 

zîndurile noastre, şi va îi gata a ne sprijini în or ce 

va fi necesar pentru restatornicirea ordinei. Asupra a- 

cestui punt, nu este nici o deosebire în principi în- 
tre onorabilul şi învtțatul gentleman şi mine. După 

părerea d-sale, este probabil că va veni îndată un timp 
când coerciţiunea viguroasă va fi necesară, şi când va 

fi datoria fie cărui amic al Irlandei de a conlucra la 
opera de coercițiune. După părerea mea, acest timp a 

sosit. Suferințele Irlandei sînt fără îndoială mari, aşa 

de mari, în cât nu m'aş fi aliat nici o dată cu un 

guvern pe care nu l-aş fi crezut că are de gând să 
îndrepteze aceste rele. Dar, fiind-că suferinţele Irlandei 
sînt mari şi trebuesc îndreptate, se cuvine oare să mă ab- 

ţiti de a îndrepta cea mai grea suferinţă din toate ? Tre- 
bue oare să mă uit în linişte când legile sînt insultate 
de o gloată furioasă, când casele sînt jăfuite şi arse, 
când concetăţenii mei pacinici sunt măcelăriți? Inpărțirea 

proprietăţii bisericeşti, ne ziceţi, este nedreaptă. Poate 

sînt de acord cu dv. Dar atunci ce e de făcut? La 

ce să mai vorbim de înpărţirea proprietăţii bisericeşti 
când nici o proprietate nu e sigură? Apoidv. voiţi să 

ne speriaţi ca să nu înfrânăm hoţia, incendiul şi omorul, 

dacă ne ziceţi că de vomalerga la coerciţiune vom aprinde 

răsboiul civil. Am trecut prin această spaimă. Aminti- 
ți-vă că numai într'un comitat, s'a înt&mplat în câte-va 

stptămâni sease-zeci de omoruri saii încercări de omor, şi
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şease sute de furturi prin spargere. De când ne am despâr- 
țit în vara trecută, măcelurile din Irlanda ai întrecut 
măcelul unei bătălii în regulă; distrugerea proprietăţii 
a fost aşa de mare ca şi cum trei saă patru oraşe ar 

“fi fost luate cu asalt. Răsboiiă civil, în adevăr! Aş voi 
mai bine să trăesc în mljlocul unui răsboită civil, p2 
care l-am avut în Englitera în cursul celor din urmă 
dou& secole, de cât în unele părți ale Irlandei în 
timpul de faţă. Mai bine, mult maj bine aş fi trăit 
în linia de marş a armatei pretendentului în 1745 de 
cât în Tipperary acum. E de prisos să mai fim ame- 
ninţaţi cu răsboiul civil, pentru că îl avem deja; şi, 
pentru că sîntem hotăriţi a-i pune captt, sîntem nu- 
miţi josnici, brutali, sângeroşi. lată epitetele ce ono- 
rabilul şI învățatul representant de Dublin cred= că 
trebuesc aruncate în fața acelui partid, căruia d:sa îi 
datoreşte or ce drept politic de care se bucură. D-sa 
nu trebue să se teamă că un membru al acestui par- tid se va lua cu d-sa la întrecere întrun conflict de cuvinte violente. Obicinuinţa înpietreşte or ce inimă Simţitoate contra invectivelor; şi, de şi vocabularul d-sale este bogat, totu-şi d-sa va găsi anevoie în- trînsul un nume murdar care să nu fi fost aplicat de inulte ori la aceia cari şed înprejurul meu, din causa zelului şi statorniciei cu care ei au sprijinit Emanci- parea Romano-catolicilor. Imputările d-sale nu sînt mai înțepătoare de cât imputările pe cari, în timpuri nu prea depărtate, le am îndurat cu intrepiditate în causa. 

d-sale. II pot încredința că nişte bărbaţi cari aă bravat 
strigătul de «jos papismul!» nu se vor speria de stri- Sătul «Abrogare». Va veni timpul când istoria va da dreptate W higilor Engliterei Şi va relata cu sinceritate
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cât de mult ai făcut şi ai suferit ei pentru Irlanda; 
cum, pentru causa Irlandei, aii părăsit puterea la 1807; 
cum, pentru causa Irlandei, ai r&mas afară din oficii 
mai mult de dou&-zeci de ani, bravând încruntările 
Curţii, bravând fuerăturile mulţimii, renunțând la 
putere, şi patronagiă, şi onorarii, şi la demnitatea de 
lorzi, şi nedobândind în schimb nici chiar o mică po- 
pularitate fugitivă. Vez pe băncile de lângă mine băr- 
baţi cari, de ar fi pronunţat o singură vorbă contra 
Emancipării Catolice, ba chiar de Sar fi abținut numat 
de a scoate un cuvent în favoarea Emancipării Cato- 
lice, ar fi putut să fie aleşi în această Cameră fără 
greutate sai cheltuieli, şi cari, de cât să fie nedrepți 
cu compatrioţii lor Irlandezi, ai preferit să renunţe la 
toate obiectele onorabilei lor ambiţiuni, şi să se re- 
tragă în viaţa privată cu conştiinţa şi reputația nepă- 
tată, În ceea ce priveşte pe o persoană eminentă, 
care pare a fi privită cu o specială rea voință de către 
aceia cari nu ar trebui nici o dată să pronunțe nu- 

mele săi; fără respect şi gratitudine, voiă zice numai 

că strigătele cele mai violente ce onorabilul şi în- 
vețatul gentleman poate ridica în potriva Lordului 
Grey, sînt slabe în comparație cu strigătele pe cari 

Lord Grey le înfrunta, pentru ca să pună pe onorabilul 

şi înve&țatul gentleman în locul unde se află acum. De şi 

membru tânăr al partidului whig, totu-şi mă voii. 
încumeta să vorbesc în numele corpului întreg. Declar 
onorabilului şi înv&ţatului gentleman că spiritul care 
ne a susținut într'o luptă dreaptă pentru d-sa, ne va 
susținea într'o luptă tot aşa de dreaptă contra d-sale. 
Calumnia, injuriile, disgraţia regală, furia populară» 
îndepărtarea de la putere, escluderea din parlament,
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Je: am indurat pe toate pentru ca d-sa să nu fie mai 
puţin de cât un supus Britanic. Nu vom suferi nici o 

dată ca d-sa să fie mai mult. 

Stau aici, Domnule Preşedinte, ca representant pen- 

tru ântâia oară al unui noă corp electoral, al unuia 

din cele mai mari, mai înfloritoare şi mai luminate 

oraşe ale regatului. Alegătorii din Leeds, crezând că 

în aceste timpuri serviciul poporului nu este incom- 

patibil cu serviciul Coroanei, m'ai trimis în această 

Cameră însărcinându-m&,—ca să m& servesc de cu- 

vintele scrisorii Maiestăţii Sale, —să lucrez şi să încu- 
viinţez, în numele şi în interesul lor, acele mtsuri ce se 

vor propune în marele Consiliă al naţiunii. In numele 
dar şi în interesul alegătorilor mei, dai deplinul mei 
asentiment acelei părți din Adresă, în care Camera de- 
clară hotărîrea ei de a păstra neviolată, cu ajutorul 
lui Dumnezeii, connexiunea dintre Marea Britanie ŞI 
Irlanda, şi de a încredința Suveranului puterile ce vor 
fi neapărate pentru asigurarea proprietăţii, pentru res- 
tatornicirea ordinei, şi pentru păstrarea intregrităţii 
imperiului.



GUVERNUL INDIEI 

DISCURS 

PRONUNȚAT IN 

Camera Comunelor la 10 Iulie 1833. 

Privilegiul Companiei Indiilor se acordase la 1813 pe dou&-zeci de 

ani, ca de obicei, şi terminul acestui privilegiii expirase în anul 

1833. Incă de mail înainte, în anul 1829, începuseră atacurile contra. 

monopolului Companiei, şi din ce în ce se făcea mai învederat că. 

trebuia să se procedeze la o reformă mai adâncă. Oficiul de Control 

al Indiej, în fruntea căruia se afla Charles Grant, pusese să se facă, 

lucrări pregătitoare, la. cari luase parte şi Macaulay. După desbateri 

lungi şi în parte animate cu representanţii Companiei, se ajunse în 

fine la o înțelegere, şi la 17 Iunie 1833 Grant propuse în Camera 

Comunelor trei resoluţiuni, în cari se coprindeaii puntele hotăritoare. 

Aceste resoluţiuni sunaă ast-fel : 

10 Este folositor ca toți supușii Maiestăţi! Sale să dobândească Ii- 

bertatea de a pluti în porturile chinezeşti şi să cumpere de acolo 

ceaiti şi alte producte ale numitului imperii; 

20 Este folositor ca, în casul când Compania Ost-Indiilor ar trans- 

mite Coroanei toate pretensiunile şi drepturile ei privitoare la teri- 

toriul Indian, Coroana să iea asupră-și toate obligaţiile legate de 

teritoritoriă şi să dea Companiei o despăgubire ; 

30 Este folositor ca. guvernul să iea asupră-'şi posesiunile britanice. 

din India ale numitei Companii în condiţiile pe cari parlamentul le 

va găsi de cuviinţă, pentru ca să întinză comerțul acestei țări, şi 

să asigure poporului din India un guvern bun şi prosperitatea inte- 

reselor sale morale şi religioase. 

Restul coprinsului legii asupra înnoiriă privilegiului Companie! se . 

înțelege din discursul ce urmează. Macaulay fu ales ca să conducă 

revizuirea, legilor indiene aşa de călduros recomandată de el, și în. 
Decemhbre 1833 el plecă în India ca al patrulea membru al Consi- 

liulul,
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De oare ce, pe când se pregătea acest bill, m'am 
bucurat de cea mai deplină şi cea mai bine-voitoare 
încredere a prea onorabilului meă amic, Preşedintele 
"Oficiului de Control!); de oare-ce me unesc pe deplin 
cu d-sa în toate acele vederi pe cari d-sa într'o oca- 
siune anterioară le a desvoltat întrun mod aşa de lu- 
:minos şi cu atâta eloquenţă; de oare-ce înpărtăşesc 
preocupările d-sale şi simț că pînă la oare-care punt în- 
părtăşesc responsabilitatea d-sale, simţ dorinţa firească 
de a obținea atenţiunea acestei Camere, pe cât timp 
voiă încerca să apr principiile aranjamentului propus, 
Aş dori să vă pot promite că voii fi foarte scurt; 
dar subiectul este aşa de întins, în cât totce vă pot 
promite este de a condensa cât voii putea mai mult 
cele ce am de zis. 

M& bucur, Domnule Preşedinte, că sînt pe deplin 
cutit, prin întorsătura ce aă luat desbaterile noastre, 
de necesitatea de a zice ceva în favoarea unei părţi 
din proiectul nostru, deschiderea comerțului cu China. Nici un glas, crez, nu sa ridicat pînă acum pentru Sprijinirea monopolului. Asupra acestui obiect toţi -oa- menii publici din toate partidele par a fi de acord. 
Reşoluţiunea propusă de Miniştri a priimit aprobarea 
unanimă a amândoror Camerelor, şi aprobarea rega- tului intreg. De aceea, Domnule Preşedinte, nu vi voiă lua timpul aperând cee a ce nici un gentleman nu sa încumetat să atace, ci | Voiii trece a reclama aten- „Wunea dv. asupra acelor efecte, pe cari le a produs cu necesitate marea revoluţiune comercială asupra sis- temului şi asupra finanţelor Indiene. | Comerţul cu China este deschis. Rațiunea reclamă 1) Charles Grant.
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aceasta. Opinia publică o reclamă. Guvernul Ducelui 
de Wellington a simţit această necesitate tot aşa de 
imperios ca şi guvernul Lordului Grey. Nici un Mi- 
nistru, Whig sai Tory, nu sa putut găsi ca să pro- 
pună o reînnoire a monopolului. Nici un parlament, 
reformat sai nereformat, n'ar fi ascultat o asemenea 
propunere. Dar, de şi deschiderea comerțului a fost 
un obiect asupra căruia publicul 'Şi a fixat de mult 
părerile, totu-şi consequenţele politice ce trebuiai să 
urmeze neaperat din deschiderea comerțului îmi par 
chiar acum puţin înţelese. Vorbirea ce am auzit mai- 
maj în fie-care cerc unde subiectul se discuta era a- 
ceasta: «Desfiinţaţi monopolul, şi lăsaţi guvernul Indiei 
în mâinile Companiei»; un drum foarte scurt şi co- 
mod de a resolva una din cele mai complicate cestiuni 
cu cari o legislatură a avut să se ocupe vro dată. 
Onorabilul representant de Sheffield 1), de şi nu dis- 
pus a păstra Compania ca organ de guvern, sa 
slujit adesea de nişte termini cari dovedesc că d-sa 
înpărtăşeşte greşita concepţie a publicului. Faptul este 
că desfiinţarea monopolului făcea neaperată o schim- 
bare fundamentală în constituţia acestei mari corporaţii. 

Compania a unit în sine dou& caractere, caracterul 

de negustor şi caracterul de suveran. Intre negustor 
şi suveran era o socoteală lungă şi complicată, unde 
mai-mai fie-care articul da prilej la neînțelegeri. Pe 
„cât timp continua - monopolul, neînţelegerea era înlă- 
turată, Efectul monopolului era de a satisface cererile 
atât ale comerțului cât şi ale teritoriului, în paguba 
părţii a treia, a poporului englez; de a asigura în 

- 1) Buckingham,
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acela-şi timp bani pentru dividendele detentorilor de 

acţiuni şi fonduri pentru guvernul Imperiului Indian, 
punând taxe mari pe ceaiul consumat în această ţară. Dar 

când partea a treia nu mai vru să supoarte această 

sarcină, toate cestiunile mari finanţiare, cari erai ţi- 

nute în suspensiune pe socoteala părții a treia, se 

deschiseră de o dată, Connexiunea dintre Companie în 

calitatea ei mercantilă şi aceea-'şi Companie în calitatea 

ei polittcă, s'a disolvat. Chiar dacă s'ar permite Com- 
paniei, precum s'a suggerat, a guverna India şi a face 

în acela-şi timp negoţ cu China, nu Sar putea da nici 
o sumă de bani din câştigurile comerţului ei cu China 
pentru sprijinirea guvernului ei Indian. Numai în con- 

sideraţia privilegiului exclusiv Compania a fost îndato- 
vată pină acum să dea aceste sume de bani; numai prin 

acest privilegii esclusiv Compania a fost în stare să 
le dea. Când acest privilegiu i sa luat, ar fi neraţio- 
nal din partea Legislaturei săi impună o asemenea 
îndatorire, şi cu neputinţă pentru Companie să o în- 
plinească, Tot sistemul de înprumuturi de la comerţ 
la teritoriă şi de plăți de la teritorii la comerţ, 
trebue să înceteze, Fie-care parte trebue să se înte- 
meieze cu desăvirşire pe propriile ei mijloace. De 
aceea a fost neapărat ca fie care parte să se asigure 
de mijloacele ce posede, să limpezească lunga şi în- 
curcata socoteală dintre ele, şi să lase pe seama fie 
căreia partea cuvenită de avere şi de datorii. Era 
o proprietate vastă. Cât din această proprietate tre- 
buia afectat la afaceri de stat? Cât trebuia dat pentru 
dividende? Erau datorii ce se ridicau la mai multe 
milioane. Cari din acestea erai datoriile guvernului 
ce domnea în Calcutta? Cari ale marei case co-
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merciale ce cumpăra ceaiii de la Canton? Trebue cre- 
ditorii si conteze pe veniturile teritoriale ale Indiei 
pentru banii lor? Sai sînt în drept să pună seques- 
tru pe magaziile cu marfă din Bishopsgate Street?1) 

Erai dou căi pentru a lămuri aceste cestiuni: ju- 
decata şi compromisul. Greutățile judecății erau mari; 
eu crez că erai insuperabile. Tot ce putea isteţimea 
minţii şi stăruința s'a făcut. In deosebi, o persoană, 
ale cărei talente şi perseveranță erai a nume potrivite 
pentru asemenea investigaţii, şi la care nu mă pot 
gândi nici odată fâră regret, d-nul Hyde Villiers, sa 
devotat acestei cercetări cu o ardoare şi o stăruinţă 
cari, crez eu, au scurtat o viaţă foarte: prețioasă pen- 
tru ţara şi prietiniă sti. S'a făcut apel la ajutoarele celor 
mai pricepuţi comptabili. Dar greutăţile sunt aşa de 
mari în cât nici un comptabil, or cât de priceput, nu 

le a putut înlătura. Greutățile nu sunt aritmetice, ci 

politice. Ele isvoresc din constituția Companiei, din 

lunga şi strînsa legătură dintre caracterul comercial şi 

politic întrun singur corp. Presupuneţi că un casier 

al unei societăți de bine-facere ar amesteca banii ce 

priimeşte în socoteala societăţii cu rentele şi dividen- 
dele sale personale, că ar vărsa tot în banca sa pe 

propria sa socoteală, că ar scoate iară-şi bani prin 

mandate exact în aceea-'şi formă când ar avea nevoie 

entru cheltuelile sale private, ca şi când ar avea nevoie 
de bani pentru trebuinţele societăţii de caritate. Pre- 
supuneţi că el ar continua a lucra ast-fel pînă când 

a ajuns să nu mai ştie el însu-şi dacă a dat mai mult 

sai mai puţin; şi presupuneți că la câţi-va ani după 

1) Stradă în Londra. 

10
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moartea lui se ridică întrebarea dacă el datoreşte ceva 

societăţii de bine-facere sai societatea de bine-facere 

îi datoreşte lui. Aşa este cestiunea ce se află înaintea 

“noastră, cu această deosebire însemnată, că socotelile 

unui individ nu pot fi întro asemenea stare, afară, 

numai dacă el n'a fost vinovat de fraudă, saii deo ne- 

gligenţi grosolană care nu este mai puţin culpabilă 
de cât frauda, şi că socotelile Companiei ai fost a- 

duse în această stare prin circumstanţe de o speţă par- 
ticulară, prin circumstanțe fără paralele în istoria 
lumii. | | 

Este o greşală a crede că Compania era numai un 
„corp comercial pînă la jumttatea veacului trecut, Co- 
merţul era scopul ei de căpetenie; însă pentru ca să 
fie în stare de a ajunge la acest scop, ea a fost, ca 
şi cele-l-alte Companii cari erau rivalele ci, precum 
Compania ollandeză a Indiei, Compania francezi a In- 
diei, învestită de timpurii cu funcțiuni politice. Acum 
0 sută dout-zeci de ani şi mai bine, Compania a fost 
în miniatură exact ceea ce este astă-zi. Ea era înves- 
tită cu cele maj înalte prerogative ale suveranităţii. 
Avea  forturile, căpitanii ei albi, şi sepoii ei negri; 
avea tribunalele ei civile şi criminale ; era autorizată a 
proclama legea marțială; trimetea ambasadori la gu- 
vernele indigene, şi încheia tractate cu ei; era Ze- 
mindar!) a mai multor districte, şi în aceste districte, 
intocmai ca cei-l-alți Zemindari de clasa ântăia, exercita 
puterile unui suveran, chiar pînă întru a aplica pe- 
deapsa cu moarte Indie nilor de sub jurisdicţia ei. De 
aceea este neexact a se zice că Compania a fost ân- 

*) Mare proprietar în Industan.
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Tâii un simplu negustor, şi că de atunci încoa a de- 

venit suveran. Ea a tost ântâiă un mare negustor şi 

un mic principe. Funcţiunile politice aă fost la înce- 

put puţin băgate în seamă, pentru că erai un simplu 

auxiliar al funcţiunilor comerciale. Cu toate acestea 

puţin câte puţin funcțiunile politice se făcură din ce 
în ce mai importante. Zemindarul se făcu mare nabab, 
se făcu suveranul Indiei întregi; cei dout sute de se- 

poi se fâcură dou& sute de mii. Schimbarea s'a reali- 

zat treptat, şi nu a fost îndată observată. Era natural 

<a, pe când funcțiunile politice ale Companiei eraă: 

simple auxiliare ale comerţului ci, socotelile politice 

să se amestece cu socotelile comerciale. Era de aseme- 

nea natural ca acest mod de ţinere a socotelilor, sta- 

tornicit o dată, să remână neschimbat; şi cu atât mai 

mult, cu cât schimbările în situația Companiei, de şi 

repezi, nai fost subite. Este cu neputinţă să numim 

o zi saă un an, în care Compania a ajuns un mare 

potentat. A fost, în adevtr, obiceiul de a se fixa anul 

1765, anul în care Marele: Mogol a dat un ordin prin 

care autoriza Compania să administreze veniturile Ben- 

galului, Beharului şi Orissei, ca dată precisă a înăl- 

țării acestui corp singular la suveranitate. Eu unul nu 
înţeleg pentru ce s'a ales această epocă. Cu mult îna- 
inte de 1765 Compania a avut realitatea suveranităţii. 

Cu mult înainte de acest an, ea a făcut un nabab de 

Arcot; a făcut şi desfăcut nababi de Bengal; a umi- 

lt pe vizirul de Aud; a înfruntat chiar pe Împă- 

ratul Industanului; mai bine de jumătate din venitu- 

sile Bengalului eraă sub un pretext sai altul adminis- 

trate de ea. Dar chiar după acea înputernicire, Com- 
pania nu era, în formă şi după nume, o putere in-
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dependentă. Ea era un simplu ministru al Curţii 

din Delhi. Monedele ei purtaă numele lui Alum Șah. 

Inscripţiunea care, pînă pe timpul Marquizului de Has- 

tings!) cra săpată pe sigiliul Guvernatorului general, 

declara că acest mare funcţionar era sclavul Mogolu- 
lui. Chiar pînă astă-zi noi n'am depus nici de cum în 

mod formal pe regele din Delhi. Compania se mulţu- 
meşte a fi Majordomul lui, pe Când Le Roi Faintant 

este îngăduit a juca pe Suveranul. In faptă s'a consi- 
derat, atât de Lord Clive?) cât şi de Warren Hastings*), 

ca o normă de politică de a lăsa caracterul Companiei 
aşa. nedefinit, pentru ca Englezii să poată tracta pe 
principii, în numele cărora ei guverna, ca realităţi 

sai ca neexistenţe, după cum le va veni mai bine. 

Ast-fel transformarea Companiei dintr'un corp co- 
mercial, care poseda oare cari prerogative de suverani- 
tate pentru scopuri comerciale, întrun corp suveran, 

al cărui comerț era auxiliarul suveranităţii, s'a efec- 

tuat gradat şi într'un mod mascat. De aceea nu este stra- 

nii că transacțiunile mercantile şi politice ale acestei 

mară corporaţii S'aii amestecat înpreună într'o încur- 
cătură inextricabilă. Valorile comerciale sai cumpărat 
din veniturile imperiului. Cheltuielile de răsboiti şi de 

guvern s'ai acoperit cu câştigurile comerciale. Comerţul 
şi teritoriul aă contribuit la ameliorările aceleia-"şi bucăți 
de ţară, la reparaţiile aceleia-“şi clădiri. Asigurările 
pentru banii ce sai luat cu înprumutare pentru îie- 

buințele statului şi pentru banii ce sat luat cu în- 

1) General] și bărbat de stat englez născut la 1754, mort la 1827, a fost 
Director genera al Indiel. 

2) Intemeietorul puterii britânice în India, 1725—1774 
) Guvernator general al Indiei, născut la 1732, mort la 1818.
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prumutare pentru trebuinţele negoţului sai dat exact 
în aceea-şi formă. Este uşor, in adevăr, — şi acea- 

sta este o înprejurare care, precum crez eă, a in- 

dus în eroare pe mulți gentlemeni, — este uşor a 
se vedea ce parte din activul Companiei apare sub 

formă comercială, şi ce parte apare sub formă po- 

Jitică sai teritorială. Dar cestiunea nu este aci. Ac- 

tivuri cari sînt comerciale în formă, pot fi terito- 

riale în ceea ce priveşte dreptul de proprietate; ac- 
tivuri cari sînt teritoriale în formă, pot fi comerciale 

cu privire la dreptul de proprietate. O ladă de ceaiă 
nu este numai de cât proprietate comercială ; poate să 

fi fosț cumpărată din venitul teritorial. Un fort nu 

este .neap&rat o proprietate teritorială; poate să se 

afle întrun loc pe care Compania l-a cumptrat acum 
o sută de ani din câştigurile ei comerciale. Judecata, 

dacă prin judecată înţelegem o hotărîre conform unor 

reguli de lege cunoscute, este afară din cestiune. A 
lăsa asemenea cestiuni să fie determinate de maximele 

ordinare ale jurisprudenţei noastre civile, ar fi cea mai 

mare absurditate şi nedreptate. Aşa de exemplu, da- 
toria englezească a Companiei a fost, şe crede, con- 
tractată parte pentru scopuri politice şi parte pentru 
scopuri comerciale. Dar nu avem nici un semn care 

să ne autorizeze a fixa fie cărei ramuri partea ei pro- 

prie. Poliţele circulă toate în aceeaşi formă ; şi o curte 

de justiţie, fireşte, saii ar pune toată povara pe ac- 

ționari, sau ar pune-o întreagă asupra teritoriului. Noi 

avem opiniuni legale, opiniuni legale foarte respecta- 

bile, cari susţin că, după stricteţea legii, teritoriul nu 

este responsabil, şi că activul comerțului este răspunzător 

pentru fie-care ban al datoriilor ce ai fost contractate
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pentru administrarea şi aperarea Indiei. Dar, de şi legea 

poate fi aşa, şi ei crez că este aşa, totu-'şi nu este raţio- 

nal şt-drept. Pe de altă parte, se pretinde de către advo- 
caţii Companiei că unele părţi preţioase de teritorii 
sînt proprietatea acelei corporaţii în calitatea ei de 

„comerciant; că, spre exemplu, Calcutta, este averea 

particulară a Companiei ;. că, pe de altă parte, Com- 
pania deţine insula Bombay, ca feudă liberi şi comună 
ca manoatul feudal din East Greenwich. Nu voit emite 
nici o părere asupra acestor punte. Le am considerat 
în de ajuns, ca să văz că întrinsele se află destule 

„greutăţi capabile de a frământa ingeniositatea tutulor 
jurisconsulţilor din regat în curs de dout-zeci de ani. 
Dar faptul este, Domnule Preşedinte, că dreptul co- 
mun nu a fost făcut pentru controverse de felul a- 
cesta. Existenţa unui corp cum este această COrpora- 
ție gigantică, acest monstru politic cu dou& naturi, 
supus într'o emisferă, suveran în cea-l-altă, nu a preo- 
cupat nici de cum pe legiuitorii sai judecătorii tim- 
purilor trecute. Numai o absurditate grotescă şi o ne- 
dreptate atroce ar putea să rezulte, dacă pretenţiile 
şi obligaţiile unui asemenea corp S'ar judeca după re- 
sulele Curţii de W estminster, dacă maximele notari- 
lor sar aplica la titlurile, în virtutea cărora el deține 
cetăţi şi provincii înfloritoare, saă maximele dreptului 
comercial la acele obligaţii cari sînt asigurări pentru 
o mare datorie națională, făcute cu scopul de a ex- 
termina pe Pindari DD şi a umili pe Burmesi2). 

Era, precum am zis, peste putinţ 
1) O trupă de hoţi, cari de ia începutul secl. 18 preda India, EI fură în. vinşi şi înprăştiați la 1817 de către Marquizul de Hastings | ?) Locuitori al ținutului indian Burma; sînt de rasă indo-chinezi; aă fost bătuţi şi Supuşi în 1826 de Lord Amherst. - 

ă a se aduce ces-
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tunea dintre comerţ şi teritorii lao judecată: mul- 

țumitoare; şi trebue să adaug că, chiar. dacă greută- 

țile ce am amintit ar putea fi învinse, chiar dacă am 

avea motive de a spera că se poate obținea o judecată 
mulţumitoare, aş dori să evităm acest drum. Crez că 

este de dorit ca Compania să continue a avea o parte 

în guvernul Indici; şi fără îndoială ar fi fost imposi- 

bil, pe cât timp litigiul dintre comerţ şi teritoriă ar 
fi fost pendinte, de alăsa Companiei oare care putere po- 
litică. Ar fi fost învederat datoria acelora cari erat 
însărcinaţi cu superintendenţa Indiei, de a fi apără- 
rătorii Indiei în cursul acestui litigii important, de a 
cerceta, cu cea mai mare severitate pretenţiile ce sar 

putea faceasupra veniturilor Indiene, şi de a se opune, 

cu energie şi stăruință, la or ce pretenţii de acest fel, 

afară numai dacă dreptatea lor nu va fi învederară. 
Dacă Compania ar fi să se angajeze întrun proces de 
mai multe milioane, întrun proces care ar putea să 
țină mal mulţi ani, contra teritoriului Indian, am pu- 

tea noi învesti Compania cu guvernul acestui teritoriă ? 

Am putea noi pune pe demandor în situația de pro- 

chain ami al defendorului? Am putea oare numi gu- 
vernatori cari să aibă un interes opus în chipul cel 
mai direct interesului celor guvernaţi, ale căror acţiuni 

să se urce după fie-care hotărtre care ar spori sarcinile 

supuşilor lor, şi să scază după fie-care hotărîre care 

ar micşora acele sarcini? Ar fi absurd să presupu- 

nem că ci ar apăra întrun mod efectiv imperiul 

nostru Indian contra pretențiilor ce ar putea să ridice 
y 

ci înşii contra lui; şi ar fi tot aşa de absurd a da 

suvernul Indian pe mâinile acelora cărora nu li se 

pot încredința interesele lui.
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"Vezând dar că era foarte anevoie, dacă nu cu totul 
imposibil, de a recurge la judecată între comerț şi 
teritoriă; văzând că, dacă am recurge la judecată, ar fi 
neaperat să facem o revoluţiune completă în constituţia 
Indiei, guvernul a propus un compromis. Acest compromis 
Sa priimit cu oare cari modificări cari nu ating întru 
nimic principiul sti, şi cari, dând satisfacţie Companiei, 
nu Vor pune eventual nici o sarcină adițională asupra 
teritoriului. Acest compromis a fost, ca toate cele-l-alte 
compromisuri, tare criticat de partizani violenți ai 
amendoror părților. A fost înfăţişat de unii ca foarte 
favorabil Companiei, şi de alţii ca foarte nedrept pen- 
tru Companie. Domnule Preşedinte, mărturisesc că nu 
putem proba că aceste acusațiuni <înt neîntemeiate. 
Este chiar. esenţa casului nostru că nu vom putea fi 
în stare de a demonstra că am dat, — fie comerțului, 
fie teritoriului, — ceea ce li se cuvine. Căci motivul 
nostru de căpetenie pentru a recomanda un compro- 
mis a fost deplina noastră convingere că era absolut 
imposibl a fixa cu precisiune ceea ce se cuvenea co- 
merţului şi ceea ce se cuvenea teritoriului. Nu este 
straniă ca unii să ne acuse că despuiăm Compania, iar 
alții că dăm Companiei un dar imens, în paguba 
Indiei; căci noi am propus un drum de mijloc, pentru 
motivul că era cu putință pentru Companie să ajungă 
la un resultat cu mult mai favorabil de cât aranja- 
mentul nostru, şi pentru că era cu putință să ajungă 
în acela-şi timp la un resultat mult maj puţin favo- rabil. Dacă cestiunea pendentă între Companie şi India 
Sar fi hotărit precum preziceai ardenţii sprijinitori ai Companiei, India ar fi plătit, dacă am calculat drept, cu un-spre-zece milioane mai mult de cât va plăti a-
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<um. Dacă aceste cestiuni sar fi hotărtt cum preziceai 

câţi-va inimici violenţi ai Companiei, acest mare corp 

Sar fi ruinat fără doar şi poate. Adevărata însemnătate 

a compromisului este că fie-care parte renunţă la per- 

spectiva unui succes desăvirşit, pentru ca să fie asi- 

gurată contra perspectivei unei pierderi inevitabile. Insă, 

de oare ce oamenii de un temperament sanguin exage- 

rează în tot-d'a una şansele în propriul lor folos, fie care 

-compromis este sigur de a fi aspru censurat de amân- 

dout părţile. Susţiii că, întrun cas aşa de întunecos 
şi complicat ca acesta, compromisul pe care îl reco- 

mandăm este de ajuns motivat, dacă nu se poate do- 

vedi că este neonest. Noi nu sîntem ţinuţi să probăm 

că este onest, căci ar fi. fost în -adevăr de prisos pen- 
tru noi să recurgem la compromis, dacă am fi fost 

în posesiunea dovezilor cari ne ar fi autorizat să pro- 

nunţăm cu siguranță ce pretenţii erai drepte şi cari 

eraă nedrepte. Mi se pare că am lucrat cu conside_ 
raţiunea cuvenită pentru fie-care partid. Dividendul ce 

„dăm detentorilor de acţiuni este exact acela-şi dividend pe 

<are d-lor l-aii priimit în curs de patru-zeci de ani, şi pe 
care d-lor aii aşteptat să-l priimească în permanenţă. 

Preţul acţiilor d-lor stă astă-zi în aceea-şi proporţie 

cu preţul ce alte acţiuni aveai acum patru sai cinci 

ani, înainte de a începe să lucreze neliniştea şi esci- 

tarea pe cari le aii produs în mod firesc ultimele ne- 
goțieri. In ceea ce priveşte teritoriul, pe de altă parte, 
este adevărat că dacă acțiunile ce există acum în for- 

mă comercială nu vor produce un “capital suficient 

pentiu plata datoriilor şi dividendelor Companiei, țe- 
ritoriul trebue să r&spunză de pierdere şi să plătească 

diferenţa. Dar în schimbul acestui pericul, teritoriul ob-
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ține o uşurare immediată de pretenţii ce se ridică la 
mai multe milioane. Neaptrat, ei nu: crez că toate 
aceste pretenţii sai putut dovedi; dar ştiă că bărbaţi 
foarte capabili cred alt-fel. Şi, dacă numai un sfert 
din suma cerută sar recunoaşte Companiei, India at fi 
pierdut mai mult de cât cea mai mare sumă pe care, dupi 
părerea mea, ar putea să o piarză cu aranjamentul propus. 

Din puntul de vedere pecuniar, prin urmare, crez 
că noi putem apera măsura întru cât priveşte teritoriul. 
Dar pentru teritoriă cestiunea pecuniară este de o impor- 
tanţă secundară. Dacă am fi făcut o bună afacere pecu- 
niară pentru India, dar o rea afacere politică; dacă 
am fi scăpat trei saă patru milioane din finanţele acestei 
țări, şi l-am fi dat în acela'şi timp instituţiuni vătămă- 
toare, am fi făcut în realitate cea mai ruinătoare eco- 
nomie. Dacă, pe de altă parte, se va găsi că am adă- 
ogat  cinci-zeci saii o sută de mii de lire sterling pe 
an a cheltuielile unuj imperiă care aduce un venit de 
dout-zeci de milioane, dar că în acela'şi timp am asi- 
sutat acestui imperii, pe cât stă în puterea noastră, 
bine cuvântările unui bun guvern. nu vom avea nici 
un cuvent de a ne ruşina de profusiunea noastră, Sper şi crez că India nu va avea să plătească nimic. Dar în suposiţia cea mai nefavorabilă ce se poate face, ea. HU va avea să plăteasca Companiei atâta cât plăteşte: 
acum pe fie care an unuj singur figurant de stat, Na- 
babului titular de Bengal, spre exemplu, saă Regelui titular de Delhi. Ceea ce ea plăteşte acestor principi nominali, cari, când fac ceva, fac rele, şi cari acum nu fac nimic, ea va COnNSimţi să plătească bucuros acea. sumă administratorilor ci reali, dacă va priimi de la dingii în schimb, o protecţiune eficace şi o legislaţie ună, 

Ss
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Venim acum la cestiunea cea mare. Este de dorit 

să păstrăm Compania ca un organ de guvern pentru. 

India? Eu crez că este de dorit. Cestiunea este, o re- 

cunosc, înconjurată de greutăţi. Avem a resolva una 

din cestiunile cele mai abstruse în politică. Încercăm: 
a face cărămidă fâră paie, a scoate un lucru curat din 

altul necurat, a da un guvern bun unui popor căruia nui 

putem da un guvern liber. În această ţară, într'o ţară ve- 
cină, este uşor să se întocmească singuranţe contra în- 

pilării. In Europa, aveţi materialurile unui bun guvern: 

or unde la disposiţia dv. Popoarele sunt or unde pe 

deplin competente a ţinea o parte, nu în fie-care ţară 

o parte egală, dar o parte, din puterea politică. Dacă. 

ar fi întrebarea: «care este cel mai bun mod de a. 

asigura un bun guvern în Europa 2» cea mai uşoară tinc- 

tură de ştiinţă politică ar r&spunde: «instituţiile represen- 
tative». În India nu puteţi avea instituţii representative. 

Dintre toţi nenumeraţii teoreticiani cari 'şi au emis. 

modul lor de a vedea asupra politicei Indiene, nu este 

unul singur, pe cât ştiă eă, or cât de democrat în 

opiniile lui ar putea fi, care să fi susținut posibilita- 

tea de-a se da, în timpul de față, asemenea instituţit 
Indiei. Un gentleman, extrem de bine versat în afa- 

cerile imperiului nostru Oriental, cel mai preţios ser- 

vitor al Companiei, şi autorul unei istorii a Indiei, care, 

de şi nu scutită neapărat de greşeli, este, crez, în ge- 

neral, cea mai mare operă istorică ce a aptrut în limba. 

noastră de la a lui Gibbon, voii să zic d-nul Mill, a fost: 

consultat asupra acestui punt, Acest gentleman este: 
bine cunoscut drept un politic îndrăsneţ şi incapabil 

de compromisuri. D-sa a scris cu vigoare, prea multă 

vigoare, crez, în favoarea democraţiei pure. D-sa a mers:
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aşa de departe, în cât a susținut că o naţiune care nu 
are o legislatură representativă, aleasă prin sufragii 
universal, nu se bucură de securitate contra înpilării. 
Dar când a fost întrebat înaintea comitetului din anul 
trecut, dacă crede că guvernul representativ este prac- 
ticabil în India, răspunsul d-sale a fost: «despre aceasta 
nici nu poate fi vorba». Aceasta este starea în care 
ne -aflăm. Avem a alcătui un guvern bun pentru 9 
ţară în care, după recunoaşterea universală, nu putem 
introduce acele instituțiuni pe cari toate deprinderile 
noastre, toate raționamentele filosofilor europeni, toată 
istoria continentului nostru ne silesc a o privi ca o 
mare siguranţă de guvern bun. Avem a altoi pe des- 
potism acele bunuri cari sînt fructul firesc al liber- 
tății. În aceste înprejurări, Domnule Preşedinte, se 
cuvine să fim circumspecţi, chiar pînă la marginea 
sfielii. Lumina ştiinţei politice şi a istoriei sa stins ; 
păşim în întuneric; nu vedem limpede încotro mer- 
gem. Înţelepciunea unui om pus în această situație 
cere să'şi încerce drumul, şi să nu'şi înfigă piciorul 
înainte de a se asigura dacă pământul dinaintea lui 
este tare. 

Cu toate acestea în mijlocul acestui întuneric pot 
vedea limpede câte-va lucruri, Vez, de exemplu, că 
este de dorit ca autoritatea exercitată în această ţară 
asupra guvernului Indian să fie înpărțită între două 
Corpuri, între un ministru sat un consilii numit de 
Coroană şi alt corp independent de Coroană, Dacă 
India trebue să fe o dependență a Engliterei, să 
fie în răsboiă cu inimicii noştri şi în pace cu 
aliaţii noştri, să fie aperată de Hota englezească 
ontra agresiunilor maritime, să aibă o parte de ar-
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mată englezească amestecată cu sepoii ei, atunci urmează 

neapărat că Regele, căruia constituţia îi dă direcţia 
afacerilor streine şi comanda forțelor militare şi na- 

vale, trebue să aibă o parte în direcția guvernului 
Indian. Insă, pe de altă parte, un venit de dou&-zeci 
de milioane pe an, o armată de două sute de mii de oa- 

meni, un servicii civil bogat în funcțiuni lucrative, să fie 

lăsat la disposiţia Coroanei fără nici un frâă, este un 

ce pe care nici un ministru, îmi închipuesc, nu se 

va încumeta a-l propune. Această Cameră este în fapt 
frâul prevăzut de constituţie contra abusurilor prero- 

gativei regale. Dar că această Cameră este, sai poate fi 
după toată probabilitatea, un frâu contra abusurilor: 

practicate în India, iată ce contest în acela-'şi timp. 
Noi avem, ceea ce crez că simţim cu toţii, prea destul de 

lucru. Dacă am lua asupră-ne sarcina de a ne ocupa 

de afacerile Indiene, precum ne ocupăm de afacerile 
Britanice; dacă ar trebui să avem bugetele Indiene ; 

dacă ar trebui să ne ocupăm de cestiunea creditului 

Indian şi privilegiile Băncii din India; dacă, pe lângă 

disputele noastre asupra Belgiei şi Ollandei, asupra lui 
Don Pedro şi Don Miguel, ar trebui să adăogăm dis- 

putele asupra datoriilor Guikowarului 1) şi a desordi- 
nelor din Maisur, asupra ex-regelui Afganilor şi a Ma- 
haragealei Rangit Sing 2); dacă ar trebui să ne ocu- 

păm o noapte cu deturnările de fonduri ale Benaresului, 
şi alta cu panica din piaţa finanţiară a Calcuttei; dacă 

cestiunile de suttee saă ne suttee 3), taxa pelerinilor 

:) Titlu al principelui de Baroda din India Occidentală, 
2) Rangit Sing, născut la 1780, mort la 1829, ajunse căpetenia sectet 

Sikhilor, şi dobândi o mare însemnătate în nord-westul Indiei. 

3) Văduva ce se arde cu cadavrul bărbatului ef, Englezii ati oprit acest 

obiceiă în 1830.
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sau ne taxa pelerinilor, Ryotwary t) sai Zemindary, 
jum&tate Batta 2) saii Batta întreagă, sar desbate tot aşa 
de pe larg ca reforma Bisericei sati impositele directe—, 
-două-zeci şi patru de ore pe zi şi trei sute şase-zeci ŞI 
“cinci de zile pe an ar fi un timp prea scurt pentru 
ca să ne înplinim datoriile. Camera, este cunoscut, 
mu are timpul necesar ca să limpezzască aceste su- 

* biecte; şi nici nu are cunoştinţele necesare; şi nici 
nu are motive ca să dobândească aceste cunoştinţe. 
Schimbarea din urmă în constituţia sa a făcut dintr'însa, 
crez, o representativă mult mai fidelă a poporului en- 
iglezesc. Dar este tot aşa de departe ca or când dea 
fi representativa poporului Indian. Un cap spart în 
Cold Bath Fields produce o mai mare sensaţie între 
noi de cât trei bătălii date în India. Acum câte-va 
Septemâni am avut a ne pronunța asupra pretenţiei 
aduse. de un individ contra veniturilor Indiei. Dacă ar 
fi fost o cestiune englezeaşcă, zidurile abia ar fi putut 
încăpea pe representanții cari S'ar fi grămădit la vot.. 
Dar a fost o cestiune Indiană, şi abia am putut Să 
ţinem o şedinţă, şi încă după multe rugăminte. Chiar 
când prea onorabilul mei amic, Preşedintele Curţii de 
Control, a dat splendida şi interesanta d-sale explicaţie 
asupra proiectului pe care d-sa avea să-l propună pen- 
tru guvernarea a o sută milioane de fiinţe omeneşti, 
asistenţa nu cra aşa de numeroasă cum am văzut-O 

1) Ryot, citeşte razot, din arabul raiyat: omul care în India se nutrește 
-din cultivarea pământului şi duce o viaţă sedentară, nu nomaâă. Prin 
sistemul Ryobwvary guvernul dă populației rurale posițiunea economică şi 
iea de la dînsa ca imposit a treia parte a venitului brut. In sistemul Ze= anindar, detentorul pământului (Zemindarul) iea jumătate din produsul brut, 

>) Sporul soldei la ofiţerii din armata indiană pe timp de răsboiă.
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adesea la un bill pentru facerea unei şosele saă la 
un bill de drum de fier. | 

Consider dar ca un ce probat că Coroana trebue 
să aibă o autoritate asupra Indiei, că trebue să se pună 
un frâu eficace autorității Coroanei, şi că Adunarea 
Comunelor nu poate fi un frf eficace. Atunci tre- 
bue să găsim alt conp ca să înplinească acest oficii 
important. Avem un asemenea corp, Compania. Tre- 
bue să o înlăturăm? 

Este adeverat că puterea Companiei este o anoma- 
lie în politică. Este stranii, foarte stranii, ca o socie- 
tate de negustori cu capital in acţiuni; o socie- 
tate, ale cărei acţiuni trec zi cu zi dintro mână 
întralta; o societate, ale cărei părţi componente se 
schimbă necontenit; o societate, care, judecând a pri- 
ori după constituţia ei, ar trebui considerată ca puţin 
nemerită pentru funcțiuni imperiale, ca Societatea ne- 
gustorilor de  galanterii sai Compania New River, 
să fie investită cu suveranitatea asupra unei populaţi- 
uni mai numeroase, cu dispunerea de nişte venituri 
nete mai mari, cu comanda unei armate mai mari, 

de cât sînt sub directa conducere a guvernului exe- 
cutiv din Regatul Unit. Dar ce constituţie care să nu 
fie stranie, care să nu fie anomală, putem da Impe- 
riului nostru Indian? Imperiul este cea mai stranie din 
toate anomalilie politice. Ca o mână de aventurari 
dintr'o insulă a Oceanului Atlantic să subjuge o ţară 
vastă despărțită de locul lor de naştere prin jumâtate 
din glob; o ţară neviolată mai inainte de cel mai far- 
mos dintre cuceritorii apuseni; o ţară în care Traian 
n'a intrat nici 0 dată; o ţară aşezată dincolo de pun- 
tul unde falanga lui Alexandru refuză dea merge mai
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înainte ; ca noi să guvernăm un teritorii cu zecimi 

de mii de mile departe de noi; un teritorii mai 
întins şi mult mai populat de cât Franţa, Spania, Italia 

şi Germania. luate înpreună ; un teritorii al cărui ve- 

nit net actual întrece venitul net actual al or cărui stat 

din lume, afară de Franţa ; un tetitoriii locuit de oameni 

deosebiți de noi prin rasă, coloare, limbă, obiceiuri, 

datine, religie; acestea sînt minuni cum lumea n'a 

mai văzut. Rațiunea se uimeşte. Intrebim trecutul 

în deşert. Regulele generale nu sînt de nici un folos 

acolo unde totul este o vastă escepție. Compania este 

o anomalie; dar ea face parte dintr'un sistem unde 
fie ce lucru este anomalie. Este cel mai stranii din 

toate guvernele, dar este determinat de cel mai stra= 

nii din toate Imperiile. 
Dacă înlăturăm Compania, trebue să-i găsim un sub- 

stitut; şi, de vom lua un substitut or de unde vom 
Voi, ne vom găsi incapabili de a da un motiv pentru 

ce credem că corpul, pe care Pam pune în locul Com- 

paniei, va fi în stare să se aquite de datoriile sale mai bine 

de cât Compania. Comisari numiţi de Rege pe cât timp 
îi va plăcea, nu vor fi nici un frâti pentru Coroană; 
Comisari numiţi de Rege sati de Parlament pe viaţă, 
vor fi numiţi în tot-la-una de partidul politic care 

va fi dominant, şi dacă sar întâmpla o schimbare în 
administraţie, vor hârţui pe noul guvern cu oposiţia 
cea mai vexatorie. Proiectul suggerat de prea oOnora- 
bilul gentleman, representantul de Montgomeryshire!), 
este, după părerea mea, cel mai râu din câte am au- 
zit vro dată. D-sa ar voi Directori numiţi la fie-cari 
patru ani de Coroană. Nu este oare învederat că a- 

:) Charles Wynn,
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ceşti Directori vor fi în tot-d'ă-una numiţi dintre spri- 
jinitorii ministeriului ce va fi atunci ? Că situaţia lor va 
atirna de permaânența acestui ministeriii? Că prin ur- 
mare toată puterea şi influenţa lor va fi întrebuințată 
pentru sprijinirea acestui ministeriă, şi, în casul unei 

schimbări, pentru a pune piedici acelor cari vor urma 
la putere? Că vor fi serviabili pe cât amicii lor vor 
fi în oficiă, şi facţioşi când amicii lor vor fi afară din 
oficiă ? In ce situaţie S'ar fi aflat ministeriul Lordului 
Grey, dacă întregul corp al Directorilor ar fi fost nu- 
mit de Ducele de Wellington în 1830? Nu voesc să 
fac nici o imputare ducelui de Wellington. Dacă 
actualii miniştri ar numi pe Directori pe patru ani, ei 
ar numi, nu me& îndoiesc, bărbaţi cari nu puțin ar 
turbura pe Ducele de Wellington, dacă d-sa sar în- 
toarce în oficii. Ceea ce trebue să avem, este un corp 
independent de guvern, şi nimic mai mult de cât in- 

dependent, nu un instrument al Tesaureriei, nici un 
instrument al oposiţiei. Nici un proiect noii din câte 
am auzit propunându-se nu ne va da un asemenea 
corp. Compania, or cât de stranie ar fi constituţia ei, 
este acest corp. Ea nu este, ca corporație, nici libe- 
rală nici conservatoare, nici partizană a bisericei înalte 
nici a bisericii de jos. Nu poate fi acusată că a fost 
pentru saă contra billului catolic, pentru saii contra 
biliului de reformă. Ea a lucrat cu statornicie a- 
vend în vedere nu politica englezească, ci politica In- 
diană. Noi am văzut ţara sbuciumată de turburări. Am 
vezut miniştri scoşi din oficii de această Cameră, un 
parlament disolvat în mânie, alegeri generale de o 
turbulență fără precedent, desbateri de un interes fără 
precedent. Am văzut dout ramuri ale legislaturei puse 

1
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într'o oposiţie directă între dînsele. Am văzut pe con- 
silierii Coroanei congediaţi într'o zi, şi aduşi înapoi a 
doua zi pe umerii poporului, Şi, în mijlocul tutulor 
acestor agitaţii, Compania a păstrat o neutralitate strictă 
şi ncbănuită. Acesta este un avantagiii nepreţuit; şi 
este un avantagiii la care noi trebue să renunțăm cu 
desăvirşire, dacă vom consimţi să adoptăm unul din 
proiectele ce am auzit propunendu-se de partea cea- 
l-altă a Camerei. 

Trebue să judecăm guvernul Indian, ca pe toate cele- 
l-alte guverne, după efectele sale practice. După o- 
norabilul representant de Sheffield, India este răi gu- 
vernată ; şi toată vina este a Companiei. Nenumărate 
acusaţii, mari şi mici, s'au adus de d-sa contra Direc- 
torilor. D-lor le place răsboiul; d-lor le place domnia; 
taxarea este oneroasă ; legile sînt necugetate; drumu- 
rile sînt rele; poşta merge pe picioare; şi Compania 
este respunzătoare de toate. De la detronarea princi- 
pilor mongoli pînă la nenorocirile curierului lui. Sir 
Charles Metcalfe, fie-care nenorocire ce sa întâmplat 
în Resărit în cuts de şease-zeci de ani este pusă în 
Sarcina acestei corporaţii. Şi conclusia este că toată 
puterea ce posede ea trebue luată din mâtnile ei şi 
trecută cu totul la Coroană. 

Mi se pare, Domnule Preşedinte, că pentru toate 
relele pe cari onorabilul gentleman le a expus așa de 
patetic, miniştrii trebuesc învinovăţiţi tot atâta cât 
şi Compania ; ba chiar mai mult; pentru că Oficiul de 
Control ar fi putut, fără consimţimentul Directorilor, 
să îndrepteze acele rele; iar Directorii, foarte sigur, 
nu le ar fi putut îndrepta fără  consimţimântul Ofi- 
ciului de Control. Luaţi casul acelui grozav neajuns
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<are pare a fi făcut cea mai adîncă întipărire asupra 
minţii onorabilului gentleman: încetineala postei. Ei 
bine, Domnule Preşedinte, dacă onorabilul meă amic 
Preşedintele Consiliului nostru, ar fi crezut de cuviinţă, 
m'ar fi putut însărcina a scrie Curţii Directorilor şi a” 
invita să facă o depeşă asupra acestui subiect. Dacă 
Curtea Directorilor nu s'ar fi supus ar fi putut însu'şi să 
facă o depeşă ordonând Lordului William Bentinck să 
pună expediţia postală în tot Bengalul pe cai. Dacă 
Curtea ar fi refuzat de a expedia această depeşă, O- 
ficiul de Control ar fi putut să apeleze la Banca 
Regelui pentru ca să obțină un Mandamus. Dacă 
pe de altă parte, Directorii ar fi dorit să grăbească 
transportul postei, şi Oficiul de Control sar fi înpotrivit 
la acestlucru, Directorii mar fi putut face absolut ni- 
mic. Pentru toate mâsurile de politică internă servitorii 
Regelui, şi numai ei, sînt respunzttori. Am r&mas sur- 
prins când am auzit pe onorabilul gentleman acusând 
pe Directori de ambiţiune şi rapacitate nesăţioasă; d-sa tre-” 
bue să ştie că nici un act de agresiune asupra unui stat in- 
digen nu se poate săvirşi de Companie fâră sancţiu- 
nea Oficiului de Control, şi că, în faptă, Oficiul de 
Control a aprobat în repeţite rînduri mesuri răsboi- 
nice, la cari Compania s'a opus cu tărie. D-sa trebue 
să ştie, în deosebi, că, în timpul energicei şi străluci- 
tei administrații a Margquizului Wellesley, Compania 
era întreagă pentru pace, şi Oficiul de Control întreg 
pentru răsboiii. Dacă o linie de purtare, pe care o- 
norabilul gentleman o crede nejustificabilă, a fost ur- 
mată de miniştrii Coroanei în disprețul remonstranţelor 
Directorilor, acesta este de sigur un motiv stranii de
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a desființa pe Directori, şi de a da o putere nemăr- 

ginită Coroanei. | 

Onorabilul representant ne spune că India, sub sis- 

temul actual, nu este aşa de bogată şi înfloritoare cum 

era acum două sute de ani. In realitate, Domnule 

Preşedinte, m& îndoiesc dacă noi avem destule date 

cari să ne autorize a pronunţa o judecată asupra aces- 

tui punt. Dar cestiunea este de mică importanţă. Noi 
trebue să comparăm India de sub Guvernul nostru nu 

cu India de sub Acbar!) şi urmaşii lui immediaţi, ci 

cu India aşa cum am găsit-o noi. Calamităţile prin 

cari a trecut această țară în intervalul de la căderea 

puterii Marelui Mogol pînă la statornicirea supremaţiei 

englezeşti, eraii de ajuns să înpingă poporul înapoi cu 

veacuri întregi. Ar fi de sigur nedrept a zice că Al 

fred a fost un rege. răi, pentru că Britania, sub dom- 

nia lui, nu era aşa de bogată şi aşa de civilizată ca 

pe timpul Romanilor. 
In ce stare am găsit dar India? Şi ceam făcut din 

India? Am găsit societatea în această ţară vastă în- 
tr'o stare care anevoie îşi găseşte un paralel în isto- 

rie. Cea mai apropiată paralelă ar fi poate starea Eu- 

ropei în secolul al cincilea. Imperiul mongol pe timpul 

urmaşilor lui Aurengzib 2), întocmai ca imperiul Ro- 

man pe timpul urmaşilor lui Teodosiii, cădea sub vi- 

*) Acbar cel Mare saă mai bine Gelal Fddin Mohamed, cel mal mare 

sut a 184%, îmor In 1008, Celebri atăt ca pu CO ar 
2) Stăpânitor al Indiel saii Mare Mogol, născ. la 1619. Comorile Iu 

pile ei 2 apinse mmohametiemul cu spaima în India, ridică veni- 

biblioteci şi înfiinţă pretutindeni scol Tulea a lat Ja curtea e a Ș osebire architectura 
poesia. Simplu în felul lui de viaţă, zelos întru înplinirea. înaltelor luk 
datorii, el iubea pompa şi extraordinarul. .
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țiile unei administrații rele interne, şi sub asalturile 

năvălitorilor barbari. La Delhi, ca şi la Ravenna, era 

un suveran derisoriii, închis într'o închisoare de stat 

sumptuoasă. El era tolerat să-şi permită or ce plăcere 

sensuală. “Era adorat cu prostraţiuni servile. Lua şi 

conferea cele mai măreţe titluri. Dar, în faptă, era o 

simplă păpuşă în mâinile câtor-va supuşi ambiţioşi. Pe 

când Honorii şi Augustuli din r&sărit, înconjurați de 
linguşitorii lor cunuchi, banchetaii şi adormeau fără 

să ştie sai să se îngrijească de ceea ce se putea pe- 

trece afară din zidurile păzitorilor palatului, provinciile 

încetaseră de a respecta un guvern, care nu putea nici 
să le pedepsească nici să le apere. Societatea era un 
chaos. Elementele sale neliniştite şi schimbătoare se 

formaii în fie-care moment în combinaţii noui, pe cari 

momentul următor le desfăcea. In cursulunei singure 

generaţii se ridicaseră o sută de dinastii, înfloriseră, 

„decăzuseră, se stinseseră, fuseseră uitate. Fie-care aventu- 

rar care putuse să adune o ceată de călăreţi putea să aspire 

la tron. Fie care palat era în fie-care an scenă de conspi- 
raţii, trădări, revoluţiuni, paricidii. Câte odată o repede 

succesiune de Alarici şi Attila trecea peste imperiul lipsit 
de apărare. Un năvălitor persan petrunse pînă la Delhi, şi 
aduse înapoi cu sine cele mai preţioase comori ale casei 

lui Tamerlan. Afganul urmă îndată, pe acelea-'şi urme, 
ca să măture cea ce Persanul lăsase. Gioţii se stator- 

niciră pe Giumna. Seikii devastară Lahora. Fie-care” 
parte a Indiei, de la Tangiur pînă la Himalaya, a fost 

“supusă la contribuţie de către Mahraţi. Poporul fusese 

trîntit în pulbere de înpilatorul din afară şi de înpi- 
latorul din lăuntru, de hoţii de cari Nababul era in- 

capabil de a'i aptra, de Nabab care lua tot ce hoţul
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le lăsase. "Toate relele despotismului, şi toate re- 
lele anarchiei, aptsai de o dată această rasă nenoro- 
cită, care nu cunoştea din guvern de cât exacţiunile 
lui. Desolarea domnea în oraşele imperiale, şi foamea 
da lungul latelor şi redundantelor sale rîuri. Se părea. 
că numai câţi-va ani ai fost de ajuns ca să şteargă 
toate urmele bogăției şi civilizației din epocile de mai 
"nainte. 

Aşa era starea Indiei când Compania începu a lua. 
parte la disputele efemerilor ei suverani. Vr'o opt-zeci 
de ani trecuseră de când noi ne arttarăm ca auxiliari 
într'o ceartă dintre dout familii rivale pentru suvera- 
nitatea unui mic colţ din peninsulă. Din acest mo- 
ment începu un proces mare, uimitor: reconstituirea. 
societăţii descompuse. Dout generaţiuni ai trecut, şi 
procesul este complet. Fragmentele înprăştiate din im- 
periul lui Aurengzib aă fost înpreunate întrun imperiit 
mai puternic şi mai bine închiegat de cât acela peste 
care domnea Aurengzib. Puterea nouilor suverani stră- 
bate domeniile lor mai desivtrşit, şi este ascultată cu 
mult mai mare încredere de cât puterea celor mai 
trufaşi principi din dinastia Mogolului. 
„Este adevărat că istoria primitivă a acestei mari 
revoluţiuni este amestecată cu crime şi ruşine. Este 
adevărat că întemeietorii imperiului nostru Indian aă 
abusat prea des de puterea ce o derivai din o ener- 
gie superioară şi o ştiinţă superioară, Este adevărat că, 
cu câte-va din cele mai înalte calităţi ale rasei din 
care eşiseră, ei uniseră câte-va din cele mai odioase 
defecte ale rasei peste care domneaă. Cum ar fi putut 
fi alt-fel ? Născuţi in clase umile, obicinuiți a câştiga 
O existenţă săracă cu o muncă obscură, ei se găsiră
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transformați în câte-va luni din băieţi de prăvălie cari 

muncea pe pupitrele lor, sait din căpitani de regi- 

mente în marş, în bărbaţi de stat şi generali, cu ar- 

mate sub comanda lor, cu veniturile regatelor la dis- 

posiţia lor, cu putere de a face şi depune suverani 

după placul lor. Ei erai ceea ce era natural să fie 

nişte oameni ce se ridicaseră cu o suire aşa de repede 

la nişte inălțimi aşa de ameţitoare: risipitori şi rapaci, 

imperioşi şi corupți. 

Este adevărat dar că într'înşii era prea mult mate- 

ial pentru descrierile acelor satirici şi dramaturgi cari 

infăţişat caracterul Nababului englez spre risul şi ura 

generaţiei trecute. Este adevărat că câte-va intrigă ru- 

şinoase, câte-va răsboaie nedrepte şi crude, câte-va 

exemple de odioasă perfidie şi lăcomie, mânjesc analele 

Imperiului nostru Oriental. Este adevărat că datoriile 

de guvern şi datoriile de legislaţie ai fost mult timp cu 

totul neţinute în seamă sai înplinite cu nepăsare. Este 

adevătat că mai târziă când cuceritorii ai început a 

se ocupa cu seriositate de înplinirea înaltelor lor fun- 

cţiuni, aii făcut greşeli naturale unor guvernanţi im- 

perfect versaţi în limba şi deprinderile supuşilor lor. 

Este adevărat că unele proiecte, cari au fost dictate 

de cele mai curate şi mai bine-voitoare simţiminte, 

nu ai atins succesul dorit. Este adeverat că India su- 

fere' pînă astă-ză de o mare înpovârare de taxe şi de 

un sistem defectuos de legi. Este adevărat, mă tem, 

că în statele cari sînt unite cu noi prin alianțe sub- 

sidiare, toate relele despotismului oriental sau arctat 

prea des în forma lor cea mai desgustătoare şi des- 

tructivă. | 

Toate acestea sînt adevărate. Cu toate acestea, în
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istoria şi în starea actuală a imperiului nostru Indian, 

ii văz puternice motive de bucurie şi de bună spe- 

xanţă. 

Văz că am statornicit ordinea acolo unde am găsit 

confusie. V&z că micile dinastii cari se născuseră din 

descompunerea marelui imperii Mohamedan, şi cati, 

acum un veac, ţineaă toată India într'o agitaţie ne- 

contenită, s'aă stins de o putere precumpănitoare. Văz 
că triburile prădalnice cari, în mijlocul veacului trecut, 

treceaii în fie-care an peste recoltele. din India cu repe- 

ziciunea destructivă a unciă vijelii, ai pierdut curagiul 
în faţa valoarei unei rase mai brave şi mai austere, 

au fost învinse, înprăştiate, fugărite în fortăreţile lor, 
şi sai aii fost stîrpite de sabia englezească, sai silite 

să schimbe câştigurile răpirii pe ale industriei. 
ME uit înapoi cu mulţi ani, şi abia văz o urmă din 

viţiile cari pttaă strălucita faimă a primilor cuceritori 
ai Bengalului. Văz pacea păstrată cu mare grijă. Văz 
buna credinţă inviolabil observată faţă cu statele: slabe 
şi dependente. Văz încrederea înfiltrându-se în minţile 
bănuitorilor vecini. V&z grozăviile răsboiului înblânzite 
de spiritul cavaleresc şi creştin al Europei. Văz exem- 
ple de moderaţiune şi blândeţe, aşa cum le caut în 
deșert în analele altei naţiuni biruitoare şi dominante. 
Vez tirani captivi, a căror viclenie şi cruzime ar fi 
scusat o pedeapsă aspră, trăind în siguranţă, confort 
şi demnitate, sub protecţia unui guvern pe care ei au 
lucrat să-l sfărtme. 

Vez un corp mare de funcţionari civili şi militari 
neasemenându-se în nimic de cât în capacitate şi va- 
loare cu acei aventurari cari, acum şeapte-zeci de ani, 
ai venit aici, încărcaţi de bogății şi infamie, ca să



GUVERNUL INDIEĂ 169 

facă paradă înaintea părinţilor noştri cu comorile fu- 

rate din Bengal şi Tangiur. M& gândesc cu mândrie 

că îndoioasei străluciri care înconjură memoria lui 

Hastings şi Clive, noi putem opune gloria fără pată 

a lui Elphinstone şi Munro. Privesc cu respect şi plă- 

cere sărăcia onorabilă care este dovada pipăită a rec- 

titudinei neclintite în mijlocul unor ispite puternice, 

M& bucur văzând pe compatrioţii” mei că, după ce ai 

administrat milioane de supuşi, după ce ai comandat 

armate biruitoare, după ce aii dictat condiţiile păcii 

la porţile capitalelor vrăjmaşe, după ce ai mânuit ve- 

niturile unor provincii mari, după ce ai judecat cau- 

sele unor Zemindari bogaţi, după ce aii residat la 

Curțile Regilor tributari, se întoc în ţara lor de 

naştere cu nimic mai mult de cât cu'ceea. ce le trebue 

spre a trăi cuviincios. 

Văz un guvern serios preocupat din binele public. 

Chiar în greşelile lui recunosc un simţimânt părintesc 

către acel mare popor încredinţat grijilor sale. Văz 

toleranța observată cu stricteță; şi cu toate acestea 

“văz sângeroase şi degradatoare superstițiuni pierzen- 

du-şi treptat puterea. V&z moralitatea, filosofia, gus- 

tul Europei, începând a produce un efect salutar asu- 

pra inimilor şi inteligenţei supuşilor noştri. Văz spiri- 

tul public al Indiei, pe care l-am găsit înjosit şi slu- 

tit de cele mai rele forme ale tiraniei politice şi re- 

ligioase, înălțându-se către vederile drepte şi nobile 

ale scopurilor guvernului şi ale datoriilor sociale ale 

omului. 

Vez rele; dar vez guvernul lucrând cu activitate la 

opera de vindecare a acestor rele. Impositele sînt grele ; 

dar opera de uşurare se urmăreşte fără preget. Ne-
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mulțumirile produse de sistemul alianţei subsidiare sînt 
mari; dar guvernanţii Indiei sînt pe deplin convinşi de 
aceste nemulțumiri, şi s'aă îndatorat a lua mesuri contra 
acestor neajunsuri. Or unde ei intervin pentru ca să spri- 
jinească un guvern indigen, intervin şi ca să-l reformeze. 

Vezend aceste lucruri, pot fi eu oare gata a înlă- 
tura Compania ca organ de guvern? Nu. Neapărat nu 
mE voii da nici o dată înapoi în fața innovaţiei, în- 
tru -cât vez motive de a crede că innovaţia va fi în- 
bunătățire. Cum că guvernul actual nu se dă înlătură 
de la innovaţii pe cari le priveşte ca înbuneătăţiri, bil- 
lul supus desbaterilor acestei Camere o dovedeşte de 
ajuns. Dar de sigur sarcina probei cade asupra inno- 
vâtorilor. Ei sînt ţinuţi să demonstre că este multă 
probabilitate de a se dobândi oare cari foloase, înainte 
de a ne invita să desființăm temelia guvernului Indian. 
Nu am nici o venerație superstiţioasă pentru Curtea 
Directorilor sai; pentru Adunarea Acţionarilor. Găsi- 
ți-mi un Consilii mai bun, și sînt gata a priimi schim- 
barea. Dar dintre toți înlocuitorii Companiei ce s'au 
suggerat pînă acum, nici unul nu s'a probat că este 
mai bun de cât Compania; şi cei mai mulţi din eiaş 
putea proba uşor, crez, că sînt mai răi, Inprejurările 
ne pot sili să încercăm o schimbare. Dacă Compania. 
nu va voi să priimească propunerile guvernului de nui 
vom garanta foloasele pecuniare pe cari eu le găsesc 
exagerate, sai de nu vom renunța la clausele din a- 
cest bill cari permit Europeilor să aibă proprietate 
rurală şi indigenilor să ocupe funcțiuni, atunci o voiit 
prinde cu vorba. Dar nu o voit înlătura numai şi numai 
din patima de a face experiențe. 

Numesc eti oare guvernul Indiei un guvern perfect?
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Sint foarte departe de aceasta. Nici o nație nu poate 

fi perfect de bine guvernată pină când nu va fi în 

stare să se guverneze ca însăşi. Eă compar guvernul 

Indian cu alte guverne de aceea-şi clasă, cu despo- 

tismul, cu despotismul militar, cu despotismul militarilor 

streini; şi găsesc că nici unul nu se apropie de dîn- 

sul în merite. Il compar ca guvernul provinciilor ro- 

mane, cu guvernul coloniilor spaniole ; şi sint mândru de 

fara şi generaţia mea. Aici sînt o sută de milioane de oa- 

meni sub domnia absolută a câtor-va streini, cari se deo- 

sibesc de dinşii fisiceşte, cari se deosibesc de diînşii mora- 

liceşte, adevăraţi Mameluci, nenăscuţi în țara peste care 

domnesc, neavând de gând să-şi îngroape oasele într'însa... 

Dacă "mi aţi cere să fac acest guvern tot aşa de bun ca al 

Angliei, Franţei sai al Statelor Unite din America, 

waş mărturisi cu francheţă că nu pot să fac aseme- 

nea lucru. Raţionând a priori, aş ajunge la conclusia. 

că un asemenea guvern trebue să fie o tiranie îngro- 

zitoare. Este un isvor de statornică mirare pentru mine 

că el este aşa de bun cum îl găsesc eit. De aceea, întrun. 

cas în care nu am nici principii nici precedente cari 

să m& călăuzească, nu voii dărima sistemul existent: 

din Causa unor defecte teoretice ; căci ştii! că alt sis- 

tem pe care l-aş putea pune în locu-i va fi de ase- 

menea osîndit de teorie, tără să fie de asemenea con- 

sfințit de experienţă. 

Câte-va schimbări în constituţia Companiei ai de- 

venit, precum am arttat, neaptrate prin deschiderea. 

comerţului cu China; şi era datoria guvernului de a 

îngriji ca această schimbare să nu fie păgubitoare În- 

die. Era multe câi pe cari se putea atinge la o în- 

voială între comerț şi teritorii. -Puteam lua asupra
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noastră activul şi plăti o sumă, lăsând Compania să: 

tacă cu această sumă ce va crede ea de cuviinţă. Pu- 

team oferi siguranța englezească cu o dobândă mai 
mică. Puteam lua drumul care a fost indicat de mi- 
niştrii precedenţi. Aceştia ar fi voit să lase Compania 
în posesiunea mijloacelor de a 'şi continua comerţul 
în concurență cu negustorii privaţi. Credinţa mea ne- 

strămutată este că, dacă se va lua acest drum, Compania 
va trebui, în foarte puţini ani, să părăsească comerţul, 

sai comerțul să ruineze Compania. Cu toate acestea gu- 
vernul a fost condus în această 'ocasie nu în mod es- 
clusiv nici cu deosebire de interesele Campaniei sait 
în general de ale negustorilor englezi. Drumul ce ni 
sa părut cel mai nemerit pentru înflorirea Imperiului 
nostru Oriental a fost de a face pe proprietarii acţiu- 
nilor Indiene creditori ai teritoriului Indian. Cu chi- 
pul acesta interesul lor va fi întrun grad înalt identic 
cu interesul poporului, pe care ei sunt chiemaţi a-l 
guverna, Venitul lor va depinde de veniturile impe- 
riului lor. Veniturile imperiului lor vor depinde de 
modul în care vor fi administrate afacerile acestui im- 
perii. Noi le procurăm cele mai puternice motive de 
a supraveghia interesele cultivatorului şi ale comerci- 
antului, de a păstra pacea, de a continua cu vigoare 
opera de scădere a impositelor, de a descoperi şi pe- 
depsi extorsiunea şi corupţia. De şi ei trăesc departe 
de India, de şi puţini dintrînşii aă văzut sau vor ve- - 
dea vr'o dată poporul pe care îl guvernează, ei vor 
avea un mare interes la fericirea supuşilor lor: Dacă 
reul lor guvern va produce desordine în finanţe, ei înşii 
vor simţi efectele acestor desordini în cheltuielile lor 
din Anglia. Eă crez că, după constituțiunea represen-
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tativă, această constituţie este cea mai bună siguranță. 

de un bun guvern. India nu poate avea astă-zi o con- 

stituţie representativă. Şi de aceea "i am dat, crez, cea 

mai bună constituție de care ea este capabilă. 

O singură vorbă asupra noului aranjament ce noi 

propunem cu privire la funcțiuni. Guvernul are de 

scop de a introduce principiul concursului în dispu- 

nerea sa de funcțiunile de scriitori; şi de la această. 

schimbare nu mt pot opri de a aştepta cele mai fe- 

ricite resultate. Servitorii civili ai Companiei sînt fără. 

îndoială un corp de oameni foarte respectabili; şi în 

acest corp, ca în or care corp mare, sint persoane de 

o capacitate eminentă. ME bucur. din inimă văzând a- 

ceasta. M& bucur văzând că nivelul moralității este 

aşa de ridicat în Anglia, că inteligenţa este aşa de 

general respîndită în Anglia, că persoane tinere cari 

sînt luate din masa societăţii prin favoare şi nu prin 

merit, şi cari sînt prin urmare exemple adevărate de 

ceea ce este masa întreagă, sînt aşa de rar considerate 

ca necompetente pentru locuri de o importanţă aşa de 

înaltă. Dar nu este mai puţin adeverat că India are 

drepturi la serviciul celor mai bune talente de cari 

poate dispune Anglia. Că nivelul culturei şi virtuţii 

este foarte înalt în această ţară, este pentru noi un 

cuvânt de bucurie onestă. Dar nu este un cuvânt să 

ne servim de bărbaţi de mijloc, când putem avea băr- 

baţi superiori. Consideraţi de asemenea, Domnule Pre: 

şedinte, cât de repede a înaintat spiritul public în Îndia, 

câtă luare a minte se dă de câtre clasele înalte ale 

indigenilor acelor ocupaţii intelectuale de cultură, de 

care depinde cu deosebire superioritatea rasei euro- 

pene asupra restului omenirii. De sigur, în asemenea
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înprejurări, pentru motive mai înalte, noi ar trebui 
si umplem magistraturile Imperiului nostru Oriental 
cu oameni cari pot face onoare ţerei lor, cu oameni 
cari pot representa cea mai bună parte a naţiunii en- 
gleze. Aceasta este, Domnule Preşedinte, ţinta noas- 
tră; şi credem că, cu proiectul ce se propune acum, 
saceastă ţintă va fi atinsă. Se propune ca pentru fie- 
care vacanţă în serviciul civil să se numească patru 
candidaţi, şi cel mai bun candidat să fie ales prin con- 
curs. Noi sperăm că, în acest sistem, persoanele tri- 
mise în India vor fi tineri ce vor trece peste medio- 
critate, tineri superiori masei atât în talente cât şi în 
activitate, Se zice, ştii, că examinele de latineşte, elli- 
neşte şi de matematici nu sînt dovezi de ceea ce un 
om va proba că este în viață. Știi foarte bine că ele 
nu sînt certificate infalibile; dar că sînt certificate, 
aceasta o afirm cu încredințare. Uitaţi-vă la or-ce 
sferă a vieţei: în această Cameră, în Camera cea-l-altă, 
în Curțile judecătoreşti, în baroi, în biserică, şi ve- 
deţi dacă nu este adevărat că aceia cari ajung la o 
distincțiune mai înaltă în luie sînt îni genere oameni 
cari S'aă distins în cariera lor academică. In realitate, 
Domnule Preşedinte, această obiecțiune ar proba foarte mult chiar pentru aceia cari se servesc de dînsa. Ea ar proba că educaţia nu foloseşte absolut la nimic. La ce să luăm noi pe băieţi de pe strade? La ce să silim pe un tentr, care Sar juca mat bucuros cu zmeul sai 
ar rostcgoli un cerc, să înveţe gramatica latinească ? De ce să ţinem pe un tâner la Thukydides sai La- place, dacă el voeşte mult mai bucuros să se ducă la vEnătoare ? Educaţia ar fi numai o tortură nefolosi- toare, dacă, la dout-zeci şi doui saii dout-zeci și trei
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de ani, un om care Şi a neglijat studiile ar fi exact 

al pari cu un om care sa ocupat cu dînsele, exact 

tot aşa de capabil a înplini toate funcțiunile vieţei 

publice cu glorie pentru sine şi cu folos pentru so- 

cietate. Dacă sistemul englezesc de educaţie este bun 

sai r&ă, întrebarea nu este acum aceasta. Poate crez 

şi eii că se dă prea mult timp limbilor vechi şi ştiin- 

țelor abstracte. Dar ce urmează de aici? Or cari ar 

fi limbile, or cari ar fi ştiinţele, cari sînt la modă în 

"învăţământ, într'o țară sai într'o epocă, persoanele cari 

ai făcut cele mai mari progrese în acele limbi şi, în 

acele ştiinţe, vor fi în genere floarea „tinerimii, cele 

mai ascuţite la minte, cele mai active, cele mai am- 

biţioase de distincţiuni . onorabile. Dacă sistemul lui 

Ptolemeă sar învăţa la Cambridge în locul sistemului 

lui Newton, wranglerul 1) superior va fi totu-şi în ge- 

nere un om superior stângaciul spoon.2) Dacă, în loc 

de a învăţa limba ellenă, am înveţa limba cerokeză 5), 

omul care ar înțelege mai bine limba cerokeză, care 

ar face cele mai corecte şi mai melodioase versuri ce- 

rokeze, care ar pricepe mai lămurit efectul particu- 

lelor cerokeze, ar fi în general un om superior aceluia 

care ar fi lipsit de aceste merite. Dacă astrologia sar 

învăţa în universităţile noastre, tânărul care ar face 

oroscopul mai bine, ar trece în general de un om su- 

perior. Dacă sar învtţa alchimia, tentrul care ar do- 

vedi mai multă activitate în căutarea pietrei filosofale 

ar trece în general de un om superior. 
1) Unul din cei d'ântâiă studenţi eşiţi la examen în universităţile en- 

glezeşii. 

2) Cel din urmă eşit la, examenele universitare. 

3) Un mare popor indigen din America de Nord; locuește acum, de 

când a fost gonit din ţinutul săi primitiv de pe malul de apus al rîului 

Mississippi, un district în Nordul şi Estul teritoriului Indienilor.
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Voii adauge numai încă o observaţie asupra acestui 

subiect. De şi sînt înclinat a crede că se dă o prea. 

mare atenţie limbilor moarte în educaţia tinerilor gen- 
„tlemeni englezi, totu-şi sînt convins că de câte ori 
dv. alegeți bărbaţi spre a ocupa situațiuni pentru cari 
cea d'ântâii şi neaptrată condiţie este familiaritatea 
cu limbile streine, va fi anevoie să găsiți un mai bun: 
certificat de aptitudine de cât studiile lor clasice. 

Câte-va persoane ai exprimat îndoieli asupra posi- 
bilităţii de a avea examene bune. Sînt foarte sigur 
că nimeni din cei ce ai fost la Cambridge sai la 
Oxford nu înpărtăşesc aceste îndoieli. Simţ, în adevtr, 
că trebue să "mi cer scuse numai că am notat o obiec- 
țiune aşa de frivolă. | 

După deschiderea comerțului cu China, Domnule: 
Preşedinte, schimbarea cerută cu mai multă stăruinţă. 
de către poporul englez era ca restricțiunile pentru. 
admiterea Europenilor în India să fie desfiinţate. In 
această schimbare sînt fără îndoială foarte mari fo- 
loase. Folosul de căpetenie este, crez, înbuntțăţirea 
ce spiritele supuşilor noştri indigeni pot aştepta să 
câştige din raporturile cu un popor mult mai înaintat 
de cât dînşii în cultura intelectuală. Nu pot cu toate 
acestea tăgădui că foloasele sînt însoţite de oare cari 
pericule. 

Periculul este că nouii veniţi, făcând parte din na- 
țiunea domnitoare, asemenându-se în coloare, în limbă, 
în obiceiuri, cu aceia cari ati puterea supremă politică. 
şi militară, şi deosebindu-se în toate aceste privinţe 
de marea masă a populaţiunii, se vor considera ca o: 
clasă superioară, şi vor călca în picioare rasa indigenă. 
Pînă acum ai fost restricţiuni puternice. contra Eu-
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ropeilor aşezaţi în India. Permisiunile nu se dobândeaii 

uşor. Domiciliaţii cari erai în serviciul Companiei 

aveaii cuvinte puternice de a se purta cuviincios. Dacă 

ei îşi atrăgea serioasa nemulțumire a guvernului, 

speranţele lor de înaintare se stingeaă. Chiar aceia 
cari nu eraă în serviciul public erai: supuşi puterii 
formidabile pe care o avea guvernul de a'i expulsa 

după bunul stii plac. 
Permisiunea guvernului nu va mai fi de aici înainte 

necesară persoanelor cari doresc să se aşeze în pro- 

vinciile colonizate ale Indiei. Puterea expulsării arbi- 

trare s'a abrogat. De aceea, dacă nu voim să lăsăm 

pe indigeni expuşi la tirania şi insolenţa celui d'ân- 

tâiă aventurar destrăbălat care ar visita Răsăritul, tre- 

bue să punem pe Europei tot: sub puterea care” 

legiferează pentru Indieni. Nimeni nu ţine la libertatea 

politică mai mult de cât mine. Dar un privilegii de 

care se bucură câţi-va indivizi, în mijlocul unei po- 

pulaţiuni întinse care nu se bucură de acel privilegii, 

nu trebue numit «libertate». Este tiranie. Nu am cea 

mai mică îndoială, că în Indiile Occidentale, existența 

judecății prin juriă şi a adunărilor legiuitoare a con- 

tribuit a face condiţia sclavilor mai rea de cât ar fi 

fost almintrelea. Sai, ca să vii chiar la India pentru 

un moment, trebue să spun că, de şi crez că un cod 

penal blând este mai bun de cât un cod penal aspru, 

cel mai rtă din toate sistemele a fost de sigur acela 

de a avea un cod blând pentru Brahmani, cari ai eşit 

din capul Creatorului, pe când pentru Sudras, cari au 

eşit' din picioarele lui, există un cod aspru. India a 

suferit destul de deosebirea castelor şi de adînc în- 

rădăcinatele prejudiţii pe cari le a născut această deo- 

12
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sebire. Să ne ferească Dumnezeii să'i adăogăm bles- 
temul unei caste noui, săi trimitem o nouă rasă de 

Brahmani, autorizaţi a tracta toată populaţia indigenă 

ca pe nişte Paria! 

Gândindu-ne la întâmpinarea, acestui râii, noi propu- 
nem să se dea Guvernului Suprem puterea de a legi- 
fera pentru Europei ca şi pentru Indigeni. Propunem . 

ca disposiţiile guvernului să fie obligatoare pentru Cur- 
tea Regelui ca şi pentru toate cele-l-alte curţi, şi ca 
înregistrarea de către Judecătorii Curţii Regelui să nu 
mai fie neaperată pentru a da validitate acelor dispo- 
Siții în oraşele Calcutta, Madras şi Bombay. 

Nu "mi vine să crez urechilor mele, Domnule Pre- 
şedinte, când auz această parte a proiectului nostru 
osîndită de partidul advers. Eă am crezut că ea va fi 
priimită cu o favoare specială de acel partid care a 
întâmpinat-o cu cea mai aspră condemnare. Cum stă 
lucrul acum? Dacă Curtea Supremă şi Guvernul se deo- 
sibesc într'o cestiune de jurisdicțiune, sai într'o .cesti- 
une de legislaţie, în oraşele cari sînt sedii de guvern, 
acolo nu este alt arbitru de cât Parlamentul Imperial. 
Invenţiunea cu punerea unui elefant stlbatic între doui 
elefanți domestici este ingenioasă ; dar nu poate fi în 
tot-d'auna pusă în practică. Presupuneţi însă că am 
pune un elefant domesticit între doui elefanţi selbatici, 
saii presupuneţi că am lăsa toată turma să alerge in 
voia ei. Lucrul nu este fără exemplu. Şi nu este oare 
foarte nedrept şi ridicul ca, deo parte a şanţului, 
edictul Guvernatorului General să aibă putere de lege, 
iar de cea-l-altă parte să nu aibă nici un efect, dacă 
nu va fi înregistrat de Judecătorii Curţii Supreme? 
Dacă inregistrarea ar fi o garanţie pentru o legislaţie
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bună, atunci ar trebui să dăm această garanţie tutulor 

claselor supuşilor noştri. Dacă înregistrarea nu este o 

garanţie pentru o bună legislaţie, de ce să o dăm cui-va ? 

Este sistemul bun? Intindeţi-l. Este răi? Desfiinţaţi-l. 

Dar, în numele bunului simţ, nu-l lăsaţi cum este. 

El este tot aşa de absurd ca vechea noastră lege de 

asil. Legea care autorizează închisoarea pentru datorii 

poate fi bună saii rea. Dar nici un om în toate min- 

jile nu poate aproba vechiul sistem sub care un dator- 

nic. care putea fi arestat în Fleet Street, era scăpat 

îndată ce fugea în Whitefriarst). Tot aşa, îndoieli se 

pot ridica asupra oportunității de a numi patru sai 

cinci persoane pentru facerea legilor în India; dar a 

le autoriza să facă legi pentru toată India pînă la şan- 

ul Mahratta şi a escepta Calcutta, aceasta este cul- 

mea absurdităţii. 

De aceea ei zic că sai trebue să întindeţi puterea 

Curţii Supreme şi săi daţi un veto general asupra le- 

gilor, saii trebue să întindeţi puterea guvernului şi să 

faceți regulamentele sale obligatoare pentru toate cur- 

ţile fără - deosebire. Nimeni nu Sa încumetat a pro- 

pune ântâia cale. La cea din urmă cale s'aii făcut o- 

biecţiuni; dar obiecţiuni cari mie, trebue să mărturi- 

sesc, mi se par cu totul frivole. 

Este recunoscut că necuviințele anilor trecuţi Sail 

născut din relaţiunea în care Curtea Supremă stă 

cu guvernul. Dar se zice că Suprema Curte a fost la 

început înființată pentru aperarea indigenilor contra 

Europeilor. Prin urmare calea cea înţeleaptă ar fi de 

a restaura caractrrul ei originar. 

Faptul este, Domnule Preşedinte, că Suprema Curte 

1) Două strade în Londra.
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n'a fost nici o dată aşa de vătămătoare ca în cei d'ân- 

tâiu zece ani ai puterii ei, şi nici o dată aşa de res- 

pectabilă cum a fost în urmă. Or cine cunoaşte ceva 

din istoria ei primitivă, ştie că, mult timp, ea a fost 

spaima Bengalului, biciul populațiunii indigene, adă- 
postul delinquenţilor europeni, un instrument comod al 

guvernului pentru tot felul de rele, o stavilă insuperabilă. 
pentru guvern în toate încercările lui pentru sporirea bi- 
nelui public; că procedeurile ei se compuneaă din pedan- 
terie, cruzime şi corupţie; că disputele sale cu gu- 
vernul eraă o dată cât paci să sfărime întreaga clă- 
dire a societăţii; şi că o sguduitură a fost înlăturată. 

numai prin politica dibace a lui Warren Hastings, care. 
în cele din urmă cumpără oposiţia Judecătorului Suprem 
cu opt mii de lire sterling pe an. Este notoriii că, pe 
când Suprema Curte se opunea lui Hastings în toate 
măsurile lui cele mai bune, ea era complicele ei ne- 
despărțit la toate relele; că lua parte la cele mai scan- 
daloase din înpilările cari, acum cinci-zeci de ani, aă 
ridicat indignaţia parlamentului şi a ţării; că l-a aju- 
tat în spoliarea principeselor din Aud; că a pronun- 
țat sentința de moarte contra lui Nuncomar. Și acea- 
sta este Curtea pe care noi voim să o restaurăm din 
actuala ei stare de degenerare în puritatea ei origi- 
nală. lată protecţia ce noi voim să dăm indigenilor 
contra Europeilor. Domnule Preşedinte, aşa de puţin 
adevărat este că firea Supremei Curți s'a deteriorat, 
în cât, poate, ea s'a înbunătățit mat mult de cât or 
care altă instituţie din India. Dar râul zace adînc în 
natura instituției însă-şi. Judecătorii at meritat în 
timpul nostru cel mai mare respect. Judecata şi 
integritatea lor a făcut mult ca să modereze  viţiile
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sistemului. Cea mai gravă acusaţie ce se poate aduce 

contra unora dintrînşii este acusaţia de îndărt&tnicie,— 

de şi înderttnicie desinteresată, conştiințioasă, — în 

eroare. Răul real este în starea legii. Aveţi dout pu- 

teri supreme în India. Nu aveţi nică un arbitru de cât 

o legislatură la o depărtare de cinci-spre-zece mii de 

mile. Un asemenea sistem este o absurditate în poli- 

tică. Mirarea mea este, nu că acest sistem a fost de 

mai multe ori cât p'aci să producă urmări fatale pen- 

tru pacea şi isvoarele de viaţă ale Indiei; — acestea, 

mi se pare, sînt cuvintele cu cari Warren Hastings 

descria etectul neînţelegerii dintre guvernul săi şi 

judecători, — dar că na produs astă-zi asemenea ur- 

mări. Cei mai distinși membri ai guvernului indian, 

cei mai distinşi judecători ai Supremei Curți fac apel 

la dv. ca să reformaţi acest sistem. Sir Charles Metcalfe 

şi Sir Charles Grey ne înfăţişează cu o egală stăruință 

necesitatea de a avea un singur Consilii Suprem ar- 

mat cu putere legiuitoare. Admiterea Europeilor în În- 

dia cere imperios să nu amânăm hotărîrea noastră. 

Efectul acelei admiteri va fi de a ridica sute de 

cestiuni, de a produce sute de neinţelegeri între 

Consilii și judicatură. Guvernul va fi paralizat tocmai 

în momentul când va avea nevoie de toată energia 

sa. Pe când cele două puteră egale vor lucra în di- 

recţiuni opuse, întreaga maşină a statului va r&mânea 

pe loc. Europeii vor fi necontrolați. Indigenii nu vor 

fi aperaţi. Nu m& încumet a prevedea urmările. Or ce 

lucru acolo este întuneric şi confusiune. 

După ce am dat guvernului suprema putere legisla- 

tivă, mai propunem a i se da pentru cât-va timp asi- 

stența unei comisiuni, pentru că să studieze şi refor-



182 GUVERNUL INDIEI 

meze legile Indiei, aşa ca aceste legi să poată fi, cât 

mai curând, adunate întrun cod. Gentlemeni despre 

cari doresc a vorbi cu cel mai înalt respect aii expri- 
mat o îndoială dacă India este astă-zi într'o stare ca- 

pabilă de a priimi binefacerile de cari nu se bucură 
această ţară liberă şi înalt civilizată. Domnule Preşe- 
dinte, pot acorda acestui argument prea puţină greu- 
tate afară de aceea pe care o câştigă de la autoritatea 
personală a d-lor ce se servesc de dînsul. Căci, mat 
ântâiă de toate, libertatea noastră şi înalta noastră ci- 
vilizaţie fac această înbunătăţire, or cât de dorită ar 
fi în tot da una, mai puţin neapărat necesară pentru 
noi de cât pentru supuşii noştri Indieni; şi, al douilea, 
libertatea şi civilizaţia noastră fac, mi se pare, mult 
maj anevoioasă dobândirea acestei binefaceri pentru 
noi de cât acordarea aceleia-şi bine-faceri lor. 

Crez că n'a fost vr'o dată o ţară care să fi avut 
aşa de multă nevoie de legi ca India; şi mai crez că 
n'a fost nici o dată o ţară în care această lipsă să se 
poată înplini aşa de uşor. Ziceam că erai multe punte 
de analogie între starea acestei ţări după căderea pu- 
terii Marelui Mogol, şi starea Europei după căderea 
imperiului roman. Intro privință analogia este foarte 
isbitoare. Precum eraă atunci în Europa, tot aşa sînt 
acum în India mai multe sisteme de legi foarte deo- 
sebite una de alta, dar coexistente şi coegale. Popu- 
laţia indigenă îşi are propriile ei legi. Fie-care din 
rasele succesiv e de cuceritori a adus cu sine jurispru- 
denţa ei particulară: Musulmanul Koranul stă şi ne- 
numerabilii comentatori aj Koranului; Englezul drep- 
tul stă scris şi consuetudinar. Precum s'a aşezat în 
Italia, intrunul şi acela-şi timp, legea romană, legea
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lombardă, legea ripuară, legea bavareză şi legea 

salică, tot aşa avem acum în imperiul nostru Oriental 

legea indiană, legea mohamedană, legea parsi, legea 

englezească, necontenit amestecate una cu alta şi în- 

curcându-se una pe alta, variând după persoană, va- 

riând după localitate. Intr”una şi aceea-şi causă, proce- 

dura şi pledoariile sint după obiceiurile unei nații, 

judecata după legile alteia. O cestiune se desfăşură 

după regulele din Westminster, şi se hotăreşte după 

cele din Benares. Singura carte mohamedană în torma 

unui cod este Koranul; singura carte indiană, Institu- 

tele. Or cine cunoaşte aceste cărți ştie că ele prevăd 

foarte puţine din casurile ce se pot ridica în fie-care 

comunitate. Tot ce nu figurează întrinsele este com- 

mentar şi tradiţiune. Regulamentele noastre în cestiuni 

“ civile nu definesc drepturi, ci coprind numai sentinţe. 

Dacă se ridică un punt din legea indiană, judecătorul 

face apel la Pundit 1) ca să”şi dea părerea. Dacă se 

ridică un punt de lege mohamedană, judecătorul ape- 

lează la kadiii. Ce este integritatea acestor funcționari» 

putem afla de la Sir William Jones. Acest bărbat e- 

minent declara că nu putea să iea pe conştiinţă de a 

decide un punt din lege pe temeiul unui interpret în- 

dian, Sir Thomas Strange confirmă această declaraţie. 

Chiar dacă mar fi nici o bănuială de corupţiune con- 

tra interpreţilor legii, totu-şi ştiinţa pe care 0 profe- 

sează ei este într'o ast-fel de stare de confusiune, în 

cât nu se poate pune nici o încredere pe r&spunsul lor. 

Sir Francis Macnaghten ne spune că este o greşeală 

1) Pundit saii Pandit, indigen! asiatici, mal ales Indieni, cari sînt cres” 

cuți de Englezi pentru cercetări ştiinţifice în India. Din causa ntîncre- 

dezil locuitorilor în or ce streini, şi mai ales în călătorii cari fac cerce- 

tări, numele Pundiţilor sînt ţinute secrete.
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de a-şi închipui cine-va că poporul Indian trăeşte sub 
o lege cunoscută şi fixată; că se pot produce texte 
de o parte sati de alta într'o cestiune; că interpreţi, 
egali în autoritate, se contrazic într'una; că legea că- 
zută în desuetudine se confundă necontenit cu legea 
în vigoare, şi că cea d'ântâiu lecţiune ce trebue înti- 
părită în mintea unui funcţionar care are să aplice legea indiană, este că e o greşeală de a crede că se poate extrage certitudine din cărţile unui jurisconsult. Urmarea este că în practică hotântrile tribunalelor sînt cu totul arbitrare. Ceea ce se administrează nu este legea, ci un fel de equitate primitivă şi capriţioasă. Am întrebat pe un judecător abil şi escelent, întors de curând din India, cum ar decide una din curţile noastre Zillah, mai multe cestiuni juridice de mare importanţă, cestiuni ce nu implicaă consideraţii de re- - ligie saii de castă, cestiuni de curată lege comercială. El mi-a spus că aci era curată lotărie. El ştia cum ar fi decis el asupra lor. Dar nu ştia nimic mai mult. Am întrebat pe un distins funcţionar civi] al Com- paniei asupra clausei din billul privitor la robie, dacă astă-zi, când o dănţuitoare fuge de la stăpânul ei, ju- decătorul poate să o silească a se întoarce înapoi. <Unii judecători», zise dinsul, «trimit fata înapoi. Alţii o pun în libertate, Toate sînt o cestiune de noroc, Fie-care lucru depinde de temperamentul indi- vidual al judecătorului». | 
Chiar în această țară, am avut plângeri contra Ju- decătorilor ce fac legi; chiar in această țară, unde drapelul moralității este mai sus de Cât în or care parte a lumii; unde, în curs de mai multe generaţii, nici un depositar al tradițiilor noastre juridice n'a că-
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zut sub bănuiala de -corupţiune personală; unde sînt 

instituţii liberale; unde fie-care hotărire este suprave- 

ghiată de un auditoriă fin şi învăţat; unde. este un 

public cult şi observator; unde fie-care cas remarcabil 

este reportat pe larg în o sută de ziare; unde, în scurt, 

sânt atâtea elemente pentru îndulcirea relelor unui a- 

semenea sistem. Dar acolo unde domneşte un guvern 

absolut şi o moralitate relaxată, unde nu este nică un 

baroă şi nici un public, acolo un judecător ce face 

legi este un blestem şi un scandal ce nu pot fi sufe- 

rite. Este timp ca magistratul să cunoască legea pe 

care are să o administreze, ca supusul să cunoască sub 

ce lege trăeşte. Nu înţelegem ca tot poporul Indiei 

să trăiască sub aceea-şi lege; departe de aceasta; nu 

este nici o vorbă în bill, nu este nici o vorbă în dis- 

cursul prea onorabilului mei amic, susceptibilă de o 

asemenea interpretare. Ştim cât este de dorit acest o- 

biect; dar ştim pe de altă parte că este nerealizabil. 

Ştim că trebue să purtăm respect simţimintelor năs- 

cute din deosebirile de religie, de naţiune, de castă. 

Mult se poate face, sînt convins, pentru asimilarea 

deosebitelor sisteme de lege fără să revoltăm aceste sim- 

țiminte. Dar, vom asimila saii nu aceste sisteme, este 

necesar să le fixăm, să le codificăm. Noi nu propunem 

o innovaţie repede; nu dorim să dăm o lovitură pre- 

judițiilor unei .părţi a supuşilor, noştri. Principiul nos- 

tru este numai acesta: uniformitatea unde o puteţi 

avea; diversitatea unde trebue să o aveţi; dar, în or 

ce cas, siguranţa. 

Precum crez că India are nevoie de un cod mai 

mult de cât or care altă ţară din lume, de asemenea crez 

că nu este o ţară căreia să se poată conferi mai uşor



186 GUVERNUL INDIEĂ 

de cât ei această bine-facere. Un cod este aproape 
singura bine-cvântare, poate este singura bine-cuvân- 

tare, pe care guvernele absolute sînt mai proprii a o 

conferi unei naţiuni de cât guvernele populare. Opera 
codificării unui sistem. vast şi artificial de jurispruden- 

ță nescrisă se poate realiza mult mai uşor şi mult 

mai bine de puţine spirite de cât de multe, de un: 
Napolcon de cât de o Cameră a Deputaţilor şi o Ca- 
meră a Pairilor, de un guvern ca al Prusiei sai Da- 
nemarcei de cât de un guvern ca al Engliterei. Un: 
simplu mănuchii de doui sai trei jurisconsulţi vete- 
rani .este un mecanism infinit mai bun pentru un a- 
semenea scop de -cât o mare adunare populară înpărțită,. 
cum sînt mai tot-d'a-nna asemenea adunări, în facţiuni 
adverse. De aceea mi se pare că ne aflăm tocmai în mo-- 
mentul în care privilegiul unui codice complet de legi 
scrise se poate foarte uşor conferi Indiei. Aceasta este o. 
operă ce nu se poate realiza bine într'o epocă de bar- 
barism, ce nu poate fi fără mari greutăţi realizată în- 
tr'o epocă de libertate; este o operă care se cuvine 
în deosebi unui guvern ca al Indiei, unui despotism. 
luminat şi părintesc. 

Am ocupat Camera aşa de mult timp, Domnule Pre- 
şedinte, în cât cele ce mai am de zis asupra unor 
părţi din acest proiect, — părți importante în adevăr, 
însă mult mai puțin importante, după cum crez ei, 
de cât acelea asupra cărora am atras atențiunea dv.,—. 
le voiă amâna pentru una din şedinţele din Comitet. 
Cu toate acestea este o parte a billului asupra căreia, 

y 9 
A . : după cele ce s'au petrecut de curând aiurea, m& simţ 

nevoit a zice acum câte-va cuvinte. Fac alusie la acea. 
înțeleaptă, bine-voitoare, nobilă clausă, care dispune
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ca nici un indigen din Imperiul nostru Indian să nu. 

fie, din causa colorii, originei sau religiuniă sale, 

incapabil de a ocupa o funcțiune. Cu riscul de a fi 

numit cu acel termin care este privit ca cel mai ru- 

şinos din termini de oameni cu inimi egoiste şi minţi 

ânguste, cu riscul de a fi numit filosof, trebue să. 

spun că, pînă la cea din urmă zi a vieţei mele, voit 

fi mândru că am fost unul din aceia cari ai contri- 

buit la alcătuirea billului ce coprinde această clausă. 

Ni se spune că nu va sosi nici o dată timpul când 

indigenii Indiei vor putea fi admişi la înaltele funcțiuni 

civile şi militare. Ni se spune că aceasta este condi- 

ţia cu care putem păstra puterea noastră, Ni se spune 

că sîntem datori a conteri supuşilor noştri or ce bine- 

facere — de 'care ei sînt capabili a se bucura? — nu; 

care este în puterea noastră de a le o conferi?—nu; 

ci pe care le o putem conferi fără primejdie pentru per- 

petuarea propriei noastre domnii. În contra acestei 

propuneri pratestez în mod solemn ca incompatibilă cu. 

politica săn&toasă şi cu sănttoasa moralitate. 

Sînt departe, foarte departe, de a dori să trec re- 

pede asupra acestui punt foarte delicat. Simţ că, chiar 

pentru binele Indiei, priimirea pământenilor în func- 

ţiunile înalte trebue făcută încetul cu încetul. Dar, când 

înplinirea timpului va sosi, când interesele Indiei vor re- 

clama această schimbare, să refuzăm noi a face această. 

schimbare pentru ca să nu punem în primejdie propria 

noastră putere, aceasta este o doctrină la care nu me 

pot gândi fără indignaţie. Guvernele, ca şi oamenii, 

pot cumpără existenţa prea scump. Propter vitam vivendi 

perdere causas, este o politică dispreţiabilă atât în indi- 

vizi cât şi în state. In casul de faţă, o asemenea politică:
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ar fi nu numai dispreţiabilă, ci şi absurdă, Numai în- 
tinderea imperiului nu. este neaperat un avantagiă. 
Pentru multe guverne ea a fost vătămătoare; la câte-va 
a fost fatală. Fie-care bărbat de stat al timpului nos- 
tru va recunoaşte că prosperitatea unei societăţi se 
compune din prosperitatea acelora cari compun socie- 
tatea, şi că este cea mai copilărească ambiţie de a 
umbla după o domnie care nu sporeşte confortul şi 
Siguranţa nimănui. Pentru o mare națiune comercială, 
pentru o mare naţiune manufacturară, nici un progres 
pe care o parte din rasa omenească îl poate face în 
Ştiinţă, în gustul pentru înlesnirile vieţei sai în bogă- 
ţia prin mijlocirea căreia se produc aceste înlesniri, 
nu poate fi un lucru indiferent. Este imposibil să cal- 
culăm binefacerile ce putem trage din respândirea ci- 
vilizaţiei eurepene peste întinsa populaţie a Răsăritu- 
lui. Ar fi cu mult mai bine pentru noi, chiar din 
puntul de vedere cel mai egoist, ca poporul Indiei 
să fie bine guvernat şi independent de noi, de cât 
TEU guvernat şi supus nout; să fie guvernat de pro- Prii sti regi, dar să poarte postavurile noastre cele fine, şi să lucreze cu fierăria noastră, de cât să facă selem-alekimuri perceptorilor englezi şi magistraţilor englezi, dar să fie prea ignoranţi pentru a preţui, sai prea săraci pentru a cumptra manufacturele englezeşti. A face comerţ cu oameni civilizați este mult maj fo- lositor de a cât a Suverna sălbatici. Ar fi în adevăr o înţelepciune neroadă, înţelepciunea care, pentru ca India să poată remânea o dependenţă, ar face dintrinsa o dependenţă nefolositoare şi costisitoare, şi ar opri O sută de milioane de oameni de a fi muşterii noştri, Pentru ca să “i ţină ca robii noştri.
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Era, precum ne spune Bernier, practica miserabili- 

lor tirani pe cari 1 am găsit noi în India, când se 
temeaă de capacitatea şi spiritul vre unui supus dis- 

tins, şi totu-'şi nu puteai îndrăsni să-l omoare, deai 

administra pe fie-care zi o doză de pusta, o prepara- 

ție din opium, al cărei efect era de a nimici în câte-va. 

luni toate puterile corporale şi mintale ale nenoroci- 
tului, care era nutrit cu dânsa, şi de a face dintriîn- 

sul un idiot incurabil. Detestabilul artificiă, mai oribil 

chiar de cât. asasinatul, era vrednic de aceia cari îl în- 

trebuinţaii. Acesta nu este un model pentru națiunea 

engleză. Noi nu vom consimţi nici o dată a adminis- 

tra pusta unci societăți întregi, a idiotiza şi a paraliza. 
un mare popor pe care Dumnezei l-a încredințat gri- 

jei noastre, pentru criminalul scop de a-l face mai su- 

pus controlului nostru. Ce preţ are puterea dacă se 
întemeiază pe viţiă, pe ignoranță şi pe miserie? dacă 

o putem ţinea numai violând cele mai sfinte datorii 

pe cari noi ca guvernanți le avem către guvernaţii 

noştri, şi pe cari noi, ca popor bine-cuvântat într'o 

măsură mult mai mare de cât ordinară de libertate 

politică şi lumină intelectuală, le avem către o rasă 

degradată prin trei mii de ani de despotism şi putere 

preoțească? Sîntem în deşert liberi, în deșert civilizaţi, 

dacă refuzăm unei părți din rasa noastră o măsură e- 

gală de libertate şi civilizaţie. 
Trebue oare să ţinem poporul din India ignorant, 

pentru ca să-l putem ţinea supus? Sai credem căi 

putem da ştiinţă fără să'i deşteptăm ambiţiunea? Sai cre-. 

dem căi vom deştepta ambiţiunea fără a'i lăsa un ca- 

nal legitim? Cine va r&spunde la toate aceste cestiuni 
în mod âfirmativ? Cu toate acestea la or care din ele
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trebue să se r&spunză în mod afirmativ de către or cine 
susține că noi trebue să escludem necontenit pe indi- 

geni de la funcțiuni înalte. Eă unul nu m& tem nici de 

cum. Calea datoriei este limpede înaintea noastră; şi 
ea este calea înţelepciunii, a prosperității naţionale, 

a onoarei naţionale. 

Destinele imperiului nostru indian sînt acoperite 
de un întuneric des. Este grei să facem o conjectură 

în privinţa soartei reservate unui stat care nu se asea- 

menă cu nimic în istorie, şi care formează singur o 

clasă separată de fenomene politice. Legile ce regu- 

lează mărirea şi decadenţa sa ne sînt încă necunoscute. 

Se poate ca spiritul public al Indiei să se desvolte 
sub sistemul nostru aşa de mult în cât să nu mai 

încapă în acest sistem; ca prin guvern bun să edu- 

căm pe supuşii noştri întru capacitatea de un guvern 
mai bun; ca, după ce se vor învăţa cu ştiinţa euro- 

peană, să ceară, într'o epocă viitoare, instituţiuni eu- 
ropene. Dacă o asemenea zi va veni vr'o dată, nu ştii. 
Dar nici o. dată nu voiă încerca ao opri sai a o 
întârzia. Or- când va sosi, ea va fi cea mai fal- 
nică zi din istoria englezească. A găsi un mare popor 
cufundat în adincimile cele mai de jos ale robiei şi 
Superstiţiei, a-l guverna ast-fel în cât să-l faci doritor 
şi capabil de toate privilegiile cetăţenilor, ar fi în- 
tradever un titlu neperitor de glorie pe lângă cele-l- 
alte titluri de glorie ale noastre. Sceptrul poate trece 
de la noi la alții. Accidente neprevăzute pot strica 
combinaţiile noastre cele mai profunde de politică, 
Victoria poate fi nestatornică armelor noastre. Dar sînt 
triumfuri după cari nu urmează nici o cădere. Există 
un imperiă scutit de toate causele naturale de deca-



GUVERNUL INDIEI I9X 

dență. Acele triumfuri sînt triumfurile pacinice ale 

rațiunii asupra barbariei; acel imperii este imperiul 

neperitor al artelor şi moravurilor noastre, al litera- 

turei şi legilor noastre.



ALEGEREA DIN EDINBURGH, 1889. 

DISCURS 

PRONUNȚAT LA. 

Edinburgh, la 29 Maiit 1839. 

Intre discursul precedent şi cel de față este un timp de cinci ani 
şi mai bine, în care Macaulay a fost în India, ca membru în Con- 
siliul Suprem al acestel ţări. Când Macaulay se întoarse, Abercomby 
fiind înălţat la demnitatea de lord în Maiti 1539, locul de repre- 
sentant al orașuiul Edinburgh deveni vacant. O întrunire de ale- 
gători se ţinu, pentru ca să hotărască modul în care trebuia înpli: 
nită această vacanță, La această întrunire s'a pronunţat următorul 
discurs. Macaulay fuse ales. 

Lord Primar și Gentlemeni, 

După cererea unei foarte numeroase şi respectabile 
părți dintre dv., apar înaintea dv. ca aspirant la o 
înaltă şi solemnă încredere, pe care, neinvitat, aş fi 
crezut că este presumpţiune să o solicit, dar pe care, 
ast-fel invitat, aş fi crezut că este laşitate să o declin. 
Dacă m'aş fi simţit îndreptăţit a urma propriile mele 
înclinări, nu ştii bine dacă chiar o invitare ca aceea ce 
am priimit, ar fi fost în stare să m& abată de la ocu- 
pații mult mai potrivite cu gustul şi temperamentul 
mei de cât tumultul luptelor politice. Dar simţ că
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sorțul meii a căzut în nişte timpuri în cari nimeni 
nu este liber a judeca, consultând numai gustul şi 

temperamentul s&i, dacă trebue să se devoteze vieţei 

active sai celei contemplative; în timpuri în cari so- 

cietatea este în drept a cere, de la fie-care din mem- 

brii sti, străduințe active şi viguroase. De aceea am 

ascultat de chiemarea dv.; şi acum m& înfățişez îna- 

intea dv. pentru ca să vă ofer nu, ceea ce sînt sigur 
că aţi respinge cu dispreţ, linguşirea ce degradă de o 

potrivă pe candidat ca şi pe corpul electoral; ci lă- 
muriri raţionale, sincere şi virile cum se cuvine să 

emită gura unui bărbat liber, ambițios de a câştiga 

încrederea unui popor liber. . 

Nu este necesar să spun că mt aflu aci fără legă- 
turi cu această mare comunitate. Ar fi curată afectaţie 

să nu recunosc că, cu privire la cestiunile locale, am 

multe de învățat; dar sper că nu veţi găsi în mine 
un elev servil saii neatent. Incă din copilărie am sim- 

țit un interes puternic pentru Edinburgh, de şi nelegat 

de Edinburgh prin alte legături de cât acelea ce 'mi sînt 

comune cu mulțimile; acea legătură ce uneşte pe or ce 

om de sânge scoţian cu vechia şi renumita capitală a ra- 

sei noastre; acea legătură ce uneşte pe or cine stu- 
diază istoria cu locul înnobilat de atâtea mari şi 

memorabile evenimente; acea legătură ce uneşte pe or 

ce călâtor de gust cu cel mai frumos din oraşele 

britanice; şi acea legătură ce uneşte pe or ce a- 

mator de literatură cu un loc care, de când a înce- 

tat de a fi reşedinţă de regat, a câştigat prin poesie, 

filosofie. şi elogquenţă, o distincţiune mult mai mare de 

cât o poate acorda regatul. Dacă la aceste legături 
veţi bine-voi a adăoga o legătură mai strînsă şi mai 

13
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particulară, vă pot numai asigura că va fi dorinţa şi 

preocuparea vieţei mele de a m& conduce ast-fel în 

aceste timpuri turburate, în cât s& nu aveţi nici un 
cuvent de a vă ruşina de alegerea dv. 

Acei gentlemeni cari m'ai invitat să apar ca aspi- 

vant la încrederea dv. cunoşteai fără îndoială partea 

ce am luat în afacerile publice în cursul celor trei 
prime parlamente ale defunctului Rege!). Inprejură- 
rile de atunci încoa aă luat o mare schimbare; dar 

nici o schimbare nu s'a petrecut în principiile mele. 
Nu voiă să zic că reflesiunea, discusiunea şi nouile 
tenomene produse de acţiunea unui noi sistem repre- 

sentativ, nu m'aă îndemnat să modific câte-va din ve- 

derile mele asupra cestiunilor de amenunte; dar, cu 
privire la principiile fundamentale de guvern, opiniu- 
nile mele sînt încă ceea ce erai când, în 1831 şi 1832, 
am luat parte, în m&sura capacităţii mele, la acea mare 
victorie pacinică care a curăţit sistemul representativ 
al Engliterei, şi care pentru ântâia oară a dat un real 
sistem representativ. Scoției. Chiar atunci pornirea minţii 
mele era în favoarea unei mesuri contra căreia ilus- 
trul leader al partidului whig, al cărui nume nu tre- 
bue nici o dată pronunţat fără gratitudine şi reverență 
într'o adunare de electori britanici, voiă să zic Con- 
tele Grey, se zicea că face obiecțiuni puternice, şi 
contra căreia Cabinetul săi, ca guvern, se opunea ne- 
strămutat. Vorbesc de votul secret în alegeri. “Tot ce 
Sa petrecut de atunci mă întăreşte în părerea ce eram 
inclinat a avea în această importantă cestiune. In ace- 
la-şi timp nu crez că toate foloasele sînt de o parte 
Şi toate neajunsurile de cea-l-altă. Trebue să admit că 

-1) William IV, 183037,
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efectul practicei votului secret va. fi de a depărta pe ale- 

gători de la operaţie din motive salutarii şi ono- 

rabile, precum şi din motive  pernicioase şi degrada- 

toare. Dar văzând, după cum nu mt pot opri dea 

vedea, că practica intimidării, în loc de a scădea, 

câştigă tărîm, sint nevoit să me întreb dacă n'a sosit 

timpul, când trebue să aplicăm. ceea ce ni se pare că 

e singurul remedii eficace. Şi sînt înpins a cerceta 

dacă, făcând aşa, nu urmez cu sticteţă principiile bil- 

lului de reformă în conclusiile lui legitime. Căci, de 

Sigur, aceia cari ai sprijinit billul de reformă înţele- 

geai a da poporului Britaniei o realitate, nu o ilusie ; 

a desfiinţa în faptă numirea deputaților de către marii 

proprietară, iar nu numai a o desfiinţa în aparență; a da 

drepturi electorale, iar nu numele drepturilor electo- 

rale; şi mai ales a nu da suferinţa şi umiliațiunea sub 

numele de libertăţi electorale. Dacă e vorba ca depu- 

taţii să fie trimişi în parlament nu prin alegerea po- 

pulară, ci prin numire, atunci afirm fără esitaţiune că 

sistemul vechii era cu mult mai bun. Amândout sis- 

temele de o potrivă trimit în parlament oameni cari 

nu sînt liber aleşi de corpuri electorale independente; 

dar sub vechiul sistem nu era nici de cum sai era 

puţină nevoie de intimidare, pe când, sub noul sistem, 

avem miseria şi ruşinea produse de intimidarea, ce se face 

în această operaţie. De aceea, dacă este să avem numirea, 

prefer numirea care se obicinuia la Old Sarum în locul 

numirii cum se face acum la Newark. În amendout casu- 

rile aveţi representanţi numiţi după voinţa unui proprie- 

tar de pământ; dar la Newark aveţi dout sute de ex- 

pulsiuni pe asupra, ca să nu zic nimic despre ruşi- 

nea şi-remuşcările acelora cari, de şi n'aii fost expulsaţi,
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ai votat totu-'şi contra conştiinţei lor de frica expul- 

sării. 

Nu este poate nici un punt asupra căruia bărbaţii: 
oneşti din toate partidele să fie mai pe deplin uniţi 
de cât asupra necesității de a restrînge şi pedepsi co- 

rupțiunea în alegerea membrilor parlamentului. Relele 
corupțiunii sînt fără îndoială foarte mari; dar mi se 

pare că acelea-şi rele ce se atribue corupțiunii sar 
putea, cu o egală dreptate, atribui intimidării, şi că 
intimidarea produce câte-va rele monstruoase ce nu se 
pot imputa corupţiunii., In anxândout casurile, electorul 
comite o infracțiune la datoriile sale. In amândout ca- 
surile, el întrebuinţează în folosul stii propriii o putere 
importantă ce i sa încredințat pentru ca el să se 
slujeascâ de dînsa, după cum va judeca el mai bine, 
pentru binele general al comunităţii. Pînă aici corup- 
țiunea şi intimidarea lucrează în acela-şi chip. Dar este 
o deosebire între cele dout sisteme: corupțiunea lu- 
crează procurând plăcere, intimidarea procurând durere, 
Dând unui sărac cinci lire sterling, nu % pricinueşti 
nici O durere; din potrivă, îi pricinueşti plăcere. In 
sine însă-şi, aceasta nu este, o faptă rea. In adevtr, 
dacă cele cinci lire sterling i sar da în altă ocasiune 
şi fără un scop immoral, aceasta ar putea trece de o 
faptă umană. Dar a zice unui om că-l vei reduce la 
o situație în care va fi lipsit de confortul stă de mai 
"nainte, şi în care familia sa va A silită să'şi cerşească 
pâinea, este o faptă crudă. Corupţiunea are un fel de 
înrudire nelegitimă cu bună-voinţa, şi naşte oare cari 
simţiminte de natură cordială şi prietinească., O no- 
țiune de caritate se uneşte cu înpărţirea banilor celui 
bogat la săraci, chiar de se face pentru un scop immo-
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ral. Scriitorul comic care ne spune că tot sistemul de 

corupţiune trebue considerat ca un comerţ de gene- 

rositate de o parte şi de gratitudine de alta, mai mult 

a exagerat de cât a înfăţişat greşit ceea ce se întâm- 

plă în realitate în multe din acele colegii electorale 

englezeşti, unde banii se risipesc pentru dobândirea 

favorii şi câştigarea sufragiilor poporului. Dar în in- 

timidare întregul proces are în sine ceva odios. Tot 

simțimEntul din partea alege&torului este un simţi- 

ment de ruşine, de degradare, şi de ură contra per- 

soanei căreia “1 a dat votul. Alegătorul este în adevăr 

pus întro situaţie mai rea de cât aceea de a nu avea 

nici un vot; nu este nici unul între noi care să nu 

prefere a r&mânea fără vot de cât.să fie silit a-l da 

persoanei pe care nu o prefere înaintea altora. 

De aceea, crezând că practica intimidării are toate re- 

lele ce se pot găsi în corupțiune, şi că mai are alte rele 

ce nu se pot găsi în corupțiune, eii eram fireşte con- 

dus a me întreba dacă nu cum va este cu putință 

a o înpiedica printrun procedeu similar cu acela prin 

care se înpiedică corupţiunea. Corupţiunea, ştiţi cu 

toţii, este supusă legilor penale. Dacă se dovedeşte a- 

ceasta părţilor, atunci ele sînt pasibile de pedepse se- 

vere, De şi acest lucru nu s'a dovedit adesea, totu-şi 

sînt câte-va exemple. Imi amintesc mai mulți oameni 

cu proprietăți întinse închişi la Newgate!) pentru co- 

rupţiune. S'ai dictat contra celor vinovaţi amende ce se 

urcai pînă la cinci sute de lire sterling. Câţi va mem- 

bri ai parlamentului ai fost invalidaţi pe temeiul mal- 

versaţiunilor agenţilor lor. Darmt tem că nu veţi. pu- 

tea opri intimidarea prin legi penale. Asemenea legi 

1) Cea mai vechie închisoare din Londra.
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ar înfrînge cele mai sfinte legi ale proprietăţii. Cum 
pot eă pretinde de la un om să cumpere de la un 

negustor care a votat contra lui, sai să reînnoiască 
contractele arendaşilor cari ai votat contra lui? Ce 

zice Ebreul în comedie? 
«Nu voii răspunde la aceasta, 

Dar zic că aşa e gustul mei.»!) 

Sati, precum s'a exprimat un creştin din timpul nos- 
tru: «am dreptul să fac ce voiii cu al meă.» Este 
multă greutate în raționamentul lui Shylock şi al Duce- 
lui de Newcastle. Aţi pune sfîrşit dreptului de pro- 
prietate, dacă aţi interzice unui proprietar de a expulsa 
un arendaş, dacă aţi sili pe un gentleman să aibă un 
măcelar al stă şi să cumpere tot atâta carne devacă 
în anul acesta ca în anul trecut. Principiul dreptului 
de proprietate este că un om nu numai poate să dis- 
pună de averea sa în mod raţional şi folositor, ci şi 
să-şi satisfacă pasiunile şi capriţiile sale, să se servească 
de negustorii şi cultivatorii ce 'şi alege, să 'şi aren- 
deze saii să refuze de a "şi arenda moşia după placul 
săi, firă să dea seamă sati să ceară permisiunea cui-va. 
Imi aduc aminte că, într'una din cele d'ântâiu seri în 
cari am şezut în Camera Comunelor, d-nul Poullet 
Thompson a censurat pe Ducele de Newcastle pentru 
purtarea Graţiei sale către alegătorii din Newark. Sir 
Robert Peel s'a opus acestei moțiuni, nu numai cu o 
abilitate remarcabilă, ci şi cu motive în adever pe- 
remptorii. D-sa a întrebat dacă se înţelege că un aren- 
daş care a votat contra proprietarului stă trebuia să-şi 
păstreze contractul de arendă pentru tot-d'a-una. Dacă 
ar fi aşa, arendaşii ar vota contra proprietarului, pen- 

1) Shakespeare, Negustorul din Veneţia, act. IV, sc. 1,
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tru ca să se asigure, precum astă-zi votează cu dîu- 

sul ca să se asigure. Ei am crezut, şi crez acel argu- 

ment peremptorii. Dar atunci el este peremptoriii in 

favoarea, votului secret; pentru că, dacă este cu ne- 

putinţă să înpiedecaţi intimidarea prin pedeapsă, atunci 

sînteţi datori să vt gândiţi daca nu sînt mijloace de 

a o preîntâmpina; şi singurul mijloc de prevențiune 

care s'a suggerat vr'o dată este scrutinul secret. Cum 

că votul secret are neajunsuri cari cumptnesc foloa- 

sele sale, o admit; dar mi se pare că avem să ale- 

gem numai din rele, şi că relele al căror leac 

specific este scrutinul secret sint mai mari de cât 

acelea pe cari este probabil că le produce scrutinul 

secret, Observaţi cu ce acurateţă extraordinară scruti- 

nul secret trage linia de demarcaţiune între puterea 

ce trebue să dăm proprietarului şi puterea ce nu tie- 

bue săi dăm. El lasă proprietarului puterea absolută 

de a face ce vrea cu averea luj. Nimeni nu-l întreabă 

pentru ce a expulsat pe arendaşul stă or nu mai 

este muşteriul cutărui negustor. EI îi lasă libertatea 

de a 'şi urma gusturile, de a şi urma capriţiile 

cele mai stranii. Singurul lucru ce-l pune afară din 

puterea lui este votul arendaşului, votul negustorului, 

pe care este datoria noastră de a-l protege. Trebue 

tot de o dată să spuncă este o singură obiecţiune -de 

natură serioasă contra scrutinului secret, dar care obiec- 

țiune crez cu toate acestea că se poate înlătura. Este 

foarte învederat că, dacă vom adopta scrutinul secret, 

nu von mai avea nici un mijloc de a constata prin- 

to anchetă subsequentă o votare nelegală. De aceea 

dacă nu vom putea compta pe o înscriere corectă a 

alegătorilor, scrutinul secret ne va duce fâră îndoială
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la mari neajunsuri. lată pentru ce mi se pare că o 
revizuire îngrijită a întregului sistem de înscriere, şi 
o reformă a tribunalului dinaintea căruia trebuesc sta- 
bilite drepturile alegătorilor, ar fi o parte inseparabilă 
a mesurei prin care trebue să se întroducă scrutinul 
secret. 

Aceste rele, pe cari le am considerat, sînt simţite 
în practică; ele sînt rele cari apasă tare asupra unei 
părți mari din corpul electoral; şi de aceea nu trebue 
să ne mirăm, dacă strigătul de remedii este tare şi 
urgent. Dar este alt subiect, cu privire la care mi se 
spune că mulţi dintre dv. sînt foarte îngrijaţi, un su- 
biect de o natură cu totul deosebită. Voiă să vorbesc 
despre durata parlamentelor. | 

Trebue să se admită că de câți-va ani avem puţine 
cuvinte de a ne plânge de lungimea parlamentelor. 
De la 1830 încoa am avut cinci alegeri generale; două 
pricinuite de moartea a doui Suverani, şi trei de în- 
prejurări politice. In ceea ce priveşte parlamentul ac- 
tual, nu crez că, or care ar fi părerea ce gentlemenii au asupra purtării acestui COrp, vor imputa greşelile sale încrederii ce representanții aă că sînt aleşi pe şeapte ani; căci nu crez că este: vrun gentleman în Camera Comunelor care să'şi inchipuiască saă care “Şi-a închipuit vr'o dată că Scaunul sâii este cumperat pe termin sigur de trei ani. De aceea când discutăm a- ceastă cestiune, trebue să ne amintim că discutăm o ces- tiune nu immediat grabnică, Admit bucuros cu toate acestea că acesta nu este un cuvânt ca să nu considerăm acest subiect cu toată seriositatea ; pentru că este de da- toria oamenilor înţelepţi de a prevedea toate relele cari, de şi nu actualmente simţite, se pot raţionalmente ima-
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gina. Mie mi se pare că aici, ca şi în casul scruti- 

nului secret, sînt consideraţii serioase ce se pot ridica 

de o parte ca şi departea contrară. Obiecţiunea făcută 

parlamentelor lungi sare în ochi. Adevărul este că, în 

parlamentele prea lungi, nu aveţi nici o representaţie. 

Spiritul poporului merge înainte schimbându-se; şi 
parlamentul, remânând neschimbat, încetează de a re- 

flecta -opiniunea corpurilor electorale. In vechile tim- 
puri, înainte de Revoluţiune 1), un parlament putea să 
dureze cât viaţa unui monarch. Parlamentele ţineau 

pe atunci câte o dată opt-sprerzece sait douăzeci de 

ani.  Ast-fel parlamentul convocat de Carol II îndată 

după intoarcerea lui din exil, şi ales când națiunea 

era beată de speranţă şi sguduită de paroxismul isteric 

al fidelității, continuă mult după ce dout treimi din 

aceia, cari salutaseră din inimă pe Rege de bună-venire 
din Ollanda, doreaii tot așa din inimă ca el să se ducă 

iară-şi în Ollanda. De la Revoluţiune n'am simţit acest 

r&ă în acela-şi grad; dar trebue să admitem că ter- 

minul de şeapte ani este prea lung. Cu toate acestea 

sînt alte consideraţii cari compensează pe aceasta. Sînt 

dout rele foarte serioase legate de fie-care alegere 
generală: cea d'ântâiui este violenta escitare politică; 

a doua, cheltuiala ruinătoare. Amândout aceste rele ai 

fost tare micşorate prin Actul de reformă. Mai "nainte, 

acestea erai lucruri despre cari d-v. nu ştiaţi nimic în 

Scoţia; dar în Anglia relele aduse păcii şi moravurilor 

societăţii de o alegere generală erai necalculabile. În 

cursul unei votări de cincă-spre-zece zile întrun oraş de 

o sută de inii locuitori, banii curgeau în toate direc- 

țiile, stradele înnotaă în bere, toate afacerile erai sus- 

1) Revoluţiunea engleză de la. 1688.
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pendate; şi pretutindeni nu era alt ceva de cât desor- 
dini şi tumult de strade, şi defiimare, şi calomnie, şi 
certuri, cari lăsaă în pieptul familiilor private ast-fel 
de amăriciuni în cât nu se ştergeaii după mulți ani. 
Mărginind durata votării, Actul de Reformă a adus, 
asupra țErii,—şi cu aceasta zic o vorbă îndrăzneață ;— 
un bine aşa de. mare cum nu coprinde nici una din 
cele-l-alte disposiţii ale sale. Cu toate acestea nu se poate 
tăgădui că sînt rele nedespărțite de acea stare de es- 
citare politică, în care este aruncată or ce soci- 
etate de pregătirile pentru o alegere. Un mult mai 
mare rtu este cheltuiala. Şi acest rtii a fost micşorat 
prin operaţia Actului de Reformă; dar el există încă 
'într'o întindere considerabilă. Nu maj auzim, ce e 
drept, de alegeri ca cea din Yorkshire în 1807, sai cea 
din Northumberland în 1827. Nu mai auzim de alegeri 
cari costă dout sute de mii de lire sterling !). Dar este un 
mare ri ca a zecea parte din această sumă, sai chiar a 
suta parte din această sumă să se cheltuiască într'o luptă 
electorală. Să nu vt închipuiți, Gentlemeni, că tot acest 
r&i cade asupra candidaţilor. Răul cade asupra dv. Efec- 
tul trebue să fie neaptrat de a vu mărgini în alege- 
rea dv. de bărbaţi capabili de a ve servi. Numărul 
bărbaţilor 'cari pot da cinci-zeci de mii de lire ster- 
ling 2) este neaptrat mult mai mic de cât numerul 
bărbaţilor ce pot plăti cinci mii de lire sterling ; şi nu- 
merul bărbaţilor cari pot plăti cinci mii de lire sterling la 
fie cari trei ani este neaptrat mai mic de cât numerul 
acelor ce pot plăti cinci sute de lire sterling | 
cari şeapte anal. 

a fie 
De aceea mi se pare că această cesti- 

1) Peste cinci milioane de ]er. 
2) Peste 1,250,090 lej.
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une este o cestiune de comparaţie. In lungile parla- 

mente caracterul representativ se şterge pînă la oare 

care punt. Pe altă parte, dacă veţi avea parlamente 

scurte, alegerea dv. se va mărgini la puţine “persoane. 

Acum, în toate cestiunile de acest fel, partea înţelep- 

ciunii este de a cumptni, nu cu o acureteţă amtnun- 

țită, — pentru că cestiunile de prudenţă cetăţenească 

nu pot fi supuse la o probă aritmetică,—ci de a cum- 

peni totu-şi foloasele şi neajunsurile cu luare aminte, 

şi apoi de a observa limba balanței. Gentlemenii vor 

judeca probabil după deprinderile d-lor de a judeca, şi 

după occasiunile d-lor de observație. Aceia cari a v&- 

zut multe din relele alegerilor vor înclina probabil 

către parlamentele lungi ; aceia cari âii vezut puţine 

sai nică unul din aceste rele vor înclina probabil către 

un termin scurt. Observați numai că, or care ar îi ter- 

minul legal, el trebue să fie cu un an mai lung de 

cât acela pentru care sînt de regulă alese parlamen- 

tele; pentru-că, or care ar fi starea țării, trebue să 

avem o alegere generală la sfârşitul terminului legal. 

Se poate să fie “mule; se poate să fie revoluţie; 

se poate să fie foame în ţară; şi cu toate aces- 

tea dacă -ministeriul aşteaptă pînă la sfârşitul ter- 

minului legal, publicația de convocare trebue să se 

facă. De aceea un ministru înţelept va disolva în tot 

da una parlamentul cu un an înainte de sfirşitul ter- 

minului legal, dacă ţara va fi liniştită. Mult timp s'a 

obicinuit ca un parlament să nu țină mai mult de 

şease ani. Ast-fel parlamentul ce sa ales în 1784 a 

ţinut pină la 1790, şease ani; parlamentul de la 1790 

pînă la 1796, parlamentul de la 1796 pînă la 1802, 

parlamentul de la 1812 pînă 1818, şi parlamentul de
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la 1820 pînă la 1826. Prin urmare, dacă dv. doriţi 

ca durata parlamentelor să fie redusă la trei ani, dru- 
mul cel mai nemerit ar fi să se fixeze terminul legal 
la patru ani; şi dacă doriţi să dureze patru ani, dru- 
mul cel mai nemerit ar fi să fixaţi terminul legal la 
cinci ani. Înclinarea mea ar fi de a fixa terminul le- 
gal la cinci ani, aşa în cât să avem în realitate un 
parlament la fie cari patru ani. Permiteţi-mi să adaug 
că, dacă se va face o scurtare de durată a parlamentului, 
noi trebue să schimbăm acea regulă care cere ca parla- 
mentul să se disolve, de câte ori se întâmplă o trans- 
misiune a Coroanei. Aceasta este o regulă pentru care 
nu se poate da nici uncuvânt de om de stat; eaeste 
mai mult o cestiune de obiceiă, şi deja autoritatea ei 
este aşa de slăbită in cât, chiar considerată ca ces- 
tiune de obiceiă, este absurdă. 

Acum viii la alt subiect, de cea mai mare şi mai 
gravă insemnetate: voiii să vorbesc de drepturile elec- 
torale; şi recunosc că nu ştiă dacă părerea mea asu- 
pra acestui subiect va plăcea tot aşa de mult la mulți 
din cei presenţi, precum, dacă trebue să judec după 
aclamările dv., ai plăcut simţimintele mele asupra altor 
subiecte. Voiii exprima cu toate acestea părerile mele 
asupra acestui subiect cu aceea-şi francheţă, cu care le 
am exprimat când ele ai putut să placă mai mult. 
Le voiă exprima cu francheţa unui bărbat care do- 
reşte să câştige mai mult stima de cât voturile dv. 
Sint de principiul originar al billului de reformă. Crez 
că acest principii este escelent; şi "mi pare r&ă că 
ne am abătut de la dînsul. Au fost dout abateri la 
cari m'am opus din toate puterile mele, şi la cari au- torii billului, tare siliți de oponenții lor, şi slab spri-
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jiniţi de amicii lor, aă consimţit fără voia lor. Una 

a fost admiterea vechilor corporaţii la dreptul de a vota 
în oraşe ; cea-l-altă a fost admiterea la dreptul de a 

vota în comitate a arendaşilor de cinci-zecă de lire 

sterling al căror contract de arendă se poate desfiinţa 

după voia proprietarilor. Trebue să spun tot de o dată 

că desper de a putea să găsesc un remedii direct la 

vrunul din aceste rele. Scrutinul secret poate să 

fie un remedii indirect pentru cel din urmă. Ei crez 

că sistemul de înscriere al alegătorilor trebue amen- 

dat, că disposiţiile privitoare la plata impositelor tre- 

buesc schimbate sai cu totul înlăturate, şi că dreptul 

electoral trebue întins la fie-care proprietar de casă cu 
venit de zece lire sterling, locuiască în sai afară din 

hotarele unui oraş. Pină aci sînt gata a merge; dar 

n'aş lucra cu toată sinceritatea ce sînteţi în drept să 

aşteptaţi de la mine, dacă nu vaş spune că nu sînt 

pregătit a merge mai departe. Mai sînt alte multe 

cestiuni asupra cărora sînteţi în drept de a cunoaște 

părerile representantului dv.; dar voii trece repede la 

cea mai importantă. Am fost în tot da una vrăjmaş 

neînpăcat al comerțului cu sclavi, şi al robiei personale 

sub or ce formă. Am fost în tot d'a una amic al in- 

strucţiei populare. Am fost în tot d'a un amical drep- 

tului de discusiune liberă. Am fost în tot d'a una ad- 

versar al or cărei restricțiuni a comerțului, şi în deo- 

sebi al acelor restricțiuni cari privesc prețul obiectelor 

neaperate la viaţă. Am fost în tot da una adversar 

al persecuţiunilor religioase, fie că ele luai forma u- 

nor directe legi penale, 'saii a incapacităţilor civile. 

Acum, după ce am vorbit aşa de mult asupra mt- 

surilor, sper că-mi veţi permite să vorbesc ceva asu-
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pra oamenilor. Dacă me veţi trimite ca.representantul 
dv. în parlament, doresc să ştiţi că me voii duce 
acolo hotărît a sprijini ministeriul actual. Voiă face 
aceasta nu dintr'un interes saă simţiment personal. Am 
într'adevtr fericirea de a număra mat mulţi amici buni 
şi de înaltă valoare între membrii guvernului ; şi este 
un membru al guvernului, nobilul Preşedinte al Con- 
siliului, căruia îi datorez multe obligaţii, pe cari voii 
fi în tot da una mândru a le mărturisi. Acest nobil 
lord, pe când eram cu totul necunoscut în viaţa pu- 
blică, şi abia cunoscut d-sale chiar, m'a introdus în 
Camera Comunelor; şi sînt dator să declar că d-sa 
nici o dată nu s'a amestecat câtu-'şi de puţin în li- 
bertatea purtării mele parlamentare. De atunci am re- 
presentat un mare corp electoral, pentru a cărui încre- 
dere şi bună voinţă nu pot fi îndestul de recunoscă- 
tor, vol să zic populatul oraş Leeds. Se poate ca 
prin bună-voinţa dv. să fii pus în mândra situaţie de 
representant al Edinburghului; dar n'aş putea fi nică 
o dată un membru mai independent al Camerii Co- 
munelor de cât am fost când am figurat întrînsa ca 
numit al Lordului Lansdowne. Insă, de şi recunosc o- 
bligaţiile mele către acest nobil bărbat, de şi mărtu- 
risesc amiciţia ce simţ pentru mulți din colegii d-sale, 
totu-şi nu pe aceste motive imi întermneiez sprijinul ce 
le voit da. Nu am nici un drept de a sacrifica inte- 
resele dv. simţimintelor mele personale saii private; 
principiile mele nu *mi permit să fac âăceasta; şi nică 
amicii mei nu aşteaptă să fac aceasta. Sprijinul ce 'mi 
propun a da actualului ministeriii îl voiă da înteme- 
iat pe următoarele motive. Crez că actualul ministerit 
este cu mult cel mai bun ministeriti ce se poate forma
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în actuala stare a ţtrii. Crez că avem numai o alegere. 
Crez că alegerea noastră . este între un ministeriii în 

substanță, — căci negreşit nu vorbesc de indivizi par- 

ticulari, — între un ministeriă în substanță identic 

cu acela pe care îl avem, şi un mjnisteriă sub di- 

recţia Ducelui de Wellington şi a lui Sir Robert Peel. 

Nu preget de a declara că alegerea mea este în fa- 

voarea celui d'ântâiui. Unii gentlemeni pâr a nu fi de 

acord cu ceea ce zic. Dacă aş şti în ce constaă obiec- 

țiunile d-lor, aş încerca să le resping. Dar îmi este cu 

neputinţă să r&spunz la nişte sgomote nearticulate. 

Se -obiectează oare că guvernul este prea conservator ? 

Sai se obiectează că guvernul este prea radical? Dacă 
înţeleg bine, obiecțiunea este că guvernul nu procede 

cu destulă vigoare la opera de reformă. La această 

obiecţie mt voiii adresa. Sînt departe de a contesta că 

miniştrii ati făcut greşeli. Dar, în acela-şi timp, re- 

cunosc şi ţii seamă de greutăţile cu cari se luptă; şi 

după ce am făcut aceste concesiuni, zic cu încredere, 

uitându-me& în trecut, că îi crez vrednici de laudă, şi, 

privind înainte în viitor, pot declara cu mai multă 

încredere că merită a fi sprijiniți. 

Este o eroare comună, şi una pe care o găsesc la 

oameni nu numai inteligenţi, ci şi foarte versaţi în afa- 

cerile publice, care eroare constă întrua crede că, în poli- 

tică, legislația este tot şi administraţia nimic. Nimic nu 

este mai obicinuit de cât de a auzi oameni zicând: 

«Ce fel! încă o sesiune terminată şi nu sa făcut ni- 

mic; nici o lege nouă n'a trecut; Billul Municipal Ir- 

landez s'a oprit în Camera Lorzilor. Cum am putea 

fi mai rtă dacă ar fi Torii la putere ?». Răspunsul 
mei este că dacă Torii ar fi la guvern, legislaţia
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noastra ar fi într'o stare tot aşa de rea ca şi acum, 

şi că am mai avea şi o administraţie rea pe lângă a- 
ceasta. Mi se pare stranii ca gentlemenii nu observă 
că ar fi mai bine să avem legi nereformate adminis- 
îrate întrun spirit reformator, de cât legi reformate 
administrate întrun spirit ostil la or ce reformă. Ade- 
sea auzim maxima: «Măsuri nu oameni», şi într'un înţeles 
această maximă este escelentă. Măsuri nu oameni, de 
sigur; adecă nu trebue să ne opunem lui Sir Robert 
Peel. numai pentru că d-sa este Sir Robert Peel, sai să 
sprijinim pe Lord John Russel numai pentru că d-sa 
este Lord lohn Russel. Noi nu vom urma pe leaderii 
noştri politici în felul în care oneştii mei străbuni 
din Highland urma pe căpeteniile lor. Nu vom imita 
acel devotament orb care făcea pe toţi Campbellii să 
iea partea lui Georgii II, pentru că ducele de Argyle 
era Whig, şi pe toți Cameronii să iea partea Stuarţi- 
lor pentru că Lochiel era Jacobit. Dar dacă înţelegeţi 
că, pe cât timp legile rămân acelea-'şi, este indiferent 
cine le execută, atunci afirm că o doctrină mai ab- 
surdă de cât aceasta nu s'a formulat nici odată. Ce, 
ce sînt legile? Ele sînt curate vorbe; sînt literă moartă 
pînă când nu vine un agent viii ca să sufle viață în- 
triînsele. Aceasta este adevărat chiar în materii jude- 
cătoreşti. Puteţi lega pe judecătorii ţărei mult mai 
strins de cât ar fi drept dea lega pe Secretarul Depar- 
tamentului de Interne sati pe Secretarul Afacerilor 
Streine. Insă este oare indiferent dacă legile vor fi 
administrate de Inaltul Judecător Hale!) saă de Inal- 

') Jurisconsuli şi bărbat ae stat englez, 1609-1676; a scris între altele Istoria dreptului comun în Englitera,
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tul Judecător Jeffreyst)? Şi puteţi dv. să vă îndoiţi că 
dcosibirea este cu mult mai mare, dacă veniţi la ces- 

tiunile politice? Ar fi foarte uşor, precum mulţi din- 

tre dv. trebue să ştie, să vE dai exemple în cari socie- 
tatea a prosperat sub legi defectuoase, bine adminis- 
trate, şi: alte exemple în cari societatea a fost nenorocită 

sub instituțiuni cari erai bune pe hârtie. Şi nu avem 

nevoie să ieşim afară din ţara şi din timpurile noas- 

tre. Să luăm, spre exemplu, legea contra pamfletelor. 
Ei socotesc că starea actuală a legii noastre asupra 

pamiletelor este un scandal pentru o societate civili- 

zată. Nu se poate găsi nimic mai absurd în toată is- 

toria jurisprudenţei. Cum sa abusat mai "mainte de 
legea contra pamiletelor, ştiţi cu toţii. Ştiţi cu toţii 

cum Sa abusat sub administraţia Lordului North, a lui 

Pitt, a lui Perceval, a Contelui de Liverpool; şi cu 

părere de ră adaug că sa abusat, abusat în modul 

cel mai nedrept, de Lord Abinger, sub administraţia Du- 

celui de Wellington şi a lui Sir Robert Peel. Este 

cine-va care să afirme că sa abusat vr'o dată sub gu- 

vernul Lordului Melbourne? Acest guvern are destui 
inimici ; a fost atacat de torii nemulţumiţi şi de ra: 

dicalii nemulţumiţi; dar avut-a vrunul dintr'înşiă în- 

drăsneala de a afirma că dînsul a abusat de puterea de 
a urmări ex oflicio pamiletele? Fost-a aceasta din lipsă 

de provocare? Din contra, guvernul actual a fost in” 

sultat prin pamflete întrun chip în care nici un gu- 

vern na fost mai mainte vro dată atacat prin pam- 

1) Cunoscutul judecător şi Lord Cancelar sub Jacob II, născut la 1643, 

mort la 1689 de beţie. Asprimea, și brutalitatea lui către acusaţii politici 

a ajuns proverbială. In 1685, după răscoala qucelui de Monmouth, spîn- 

zură 320 de pretinși rebeli. 

14
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flete. Schimbatu-s'a legea? Modificatu-s'a întru ceva? 
Nici de cum. Avem exact acelea-'şi legi pe cari le 
aveam când Perry era tradus în judecată pentru că 
zisese că Georgiu II era nepopular, Leigh Hunt pentru 
că zisese că Georgiă IV era gras, şi Sir Francis Bur- 
dett pentru că exprimase, nu poate în cel mai bun 
gust, o indignaţie firească şi onestă contra măcelului 
ce sa făcut în Manchester la 1819. Legea este exact 
aceea-'şi; dar chiar dacă ar fi fost turnată din noi, 
scriitorii politici n'ar fi putut să aibă mai multă liber- 
tate de cât aceea de care s'a bucurat de când Lord 
Melbourne a venit la putere. 
Vam dat un exemplu de puterea unei bune admi- 

nistraţiuni pentru a înblânzi o lege rca. Acum, să ve- 
deți cât de neaptrat este să existe o bună administraţie 
pentru a aduce la îndeplinire o lege bună. Un billes- 
celent a fost adus în Camera Comunelor de către Lord 
John Russel în 1828, şi a trecut. Pentru alt bărbat 
de cât Lord John Russel aducerea unui asemenea bill 
ar fi fost o distincțiune în adever de invidiat. Dar 
numele d-sale este identificat cu reforme şi mai mari. 
Cu toate acestea i se va socoti ca unul din titlurile 
sale la recunoştinţa publică faptul că d-sa a fost au- 
torul legii care a abrogat Actul de Test. Ei bine, la 
puțin după aceasta, un nobil lord, Lordul Locotenent 
al comitatului de Nottingham, Sa crezut în drept de 
a pune din noă în vigoare Actul de Test, întru cât 
privea acel comitat. Am numit deja pe Graţia sa Du- 
cele de Newcastle, ŞI, ca să spun adevărul, nu este o 
viaţă mai bogată de cât a d-sale în exemple de toate 
formele şi ramurile unui guvern rti. Graţia sa informă 
cu mult sânge rece pe miniştrii Maiestăţii Sale că



AIEGEREA DIN EDINBURGE 211 

n'a recomandat pe un oare care gentleman pentru func- 

țiunea, de judecător de pace, pentru că gentlemanul 

era dissident!). Noi avem o lege care priimeşte pe 

dissidenţi în funcțiuni ; şi un nobil tory îşi iea de. la 

sine puterea de a abroga legea. Dar din fericire avem 

miniştri whigi. Ce ai făcut=ci? Ai pus pe dissident în 

funcţiune ; şi aă destituit pe nobilul tory din Loco- 

tenenţă, Credeţi dv. că acest lucru sar fi petrecut sub 

o administraţie tory? Nu doresc să zic nimic neres- 

pectuos despre marii leaderi tory. Voiii vorbi în tot 

da una cu iespect despre marile calităţi şi serviciile 

publice ale Ducelui de Wellington; nu am despre d-sa alt 

simțimânt de cât acela de a fi mândru că ţara mea 

a produs un bărbat aşa de mare; de asemenea nu 

simţ alt ceva de cât respect şi bună-voinţă pentru Sir 

Robert Peel, despre a cărui capacitate nici o persoană 

care s'a întelnit cu d-sa îhtr'o desbatere nu va vorbi 
vro dată cu uşurinţă. Nu "mi închipuesc că aceşti doui 

bărbaţi eminenţi ai aprobat purtarea Ducelui de New- 

castle. Crez că Ducele de Wellington sar fi gândit 

mai de grabă a părăsi un câmp de luptă de cât a face 

acela-şi lucru în Hampshire, unde d-sa este Lord Lo- 

cotenent. Dar credeţi dv. că d-sa ar fi dat afară pe 

Ducele de Newcastle? Ei crez că d-sa nar fi făcut 

1) Englezeşte «Dissenter». In înțeles mai larg, se chiamă toţă cel ce nu ţin 
de religiunea statului, prin urmare şi Romano-catolicii; în înțeles mal 
strîns, numai sectele protestante ce s'aii despărţit de biserica anglicană, 

precum Wesleyanii, Independenţii, Methodiştii, Baptiştii, Quakerii, Irvin- 

gianii, Unitarianii ete. Ei aă avut a suferi multe pînă când la 1689 ]i 
sa acordat toleranța. Numai în secolul nostru li s'ati mai întins dreptu- 
rile așa de restrînse prin Actul de Test şi Actul de Corporatie, scutindu-se 

de taxele ce plătea Bisericei Anglicane şi dându-li-se în 1871 prin 

Actul de Test Universitar, în Univesităţile din Oxford şi Cambridge, drep- 

turi egale cu ale studenţilor Bisericei Anglicane, -
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“aceasta. Precum a zis, acum o sută de ani, Pulteney, 

un mare leader politic, «capii de partide, ca şi cape- 
tele şerpilor, se sprijinesc pe coadă». Ar fi fost abso- 

lut imposibil pentru miniştrii tory să depărteze pe 

puternicul Duce tory, afară numai dacă nu sar Îi ho- 

tărât în acela-'şi timp, ca d-nul Canning la 1827, să 

se adreseze la sprijinul whigilor. 
V'am dat aceste dout exemple pentru ca să vtartt 

că o schimbare în administraţie poate produce efectele 

unei schimbări în lege. Vedeţi că a avea un guvern 
tory este a pune virtualmente din noă în vigoare 

Actul de Test, şi că a avea un guvern whig este a 

abroga virtualmente legea pamfletelor. Şi dacă aşa 
stati lucrurile în Englitera şi Scoţia, unde societatea se 

află într'o stare sănătoasă, cu cât mai mult trebue să 

fiec aşa în partea bolnavă a imperiului, în Irlanda? In- 
trebaţi pe cine-va de acolo, or care ar fi religiunea, 

or cari ar fi părerile sale politice, partizan al biscricei 
anglicane, presbiterian, romano-catolic, partizan al a- 

brogaţiunii Unirei Irlandei, Precursor, Orangisti), în- 
trebați pe d-nul O'Connell, întrebaţi pe Colonelul Co- 
nolly, dacă este indiferent în ale cui mâini este în- 

credinţată puterea executivă, Fic-care Irlandez v& va 

declara că aici este o cestiune de viaţă şi de moarte; 

că în faptă mai mult se aşteaptă de la oameni de cât 

de la legi. De accea nu pot suferi să auz bărbați de 

principii liberale zicând: «care este folosul că avem 

un guvern whig? Miniştrii nu fac nimic pentru ţară. 

+) Partizan al asociaţiunilor întemeiate de Englezii protestanți din I+- 
landa spre 4 se înpotrivi acţiunii catolicilor. De la agilaţiunile lui O'Con- 
nell încoa, orangiştii începură o luptă crâncenă, dar fără succes, contra 
partidului catolic din Irlanda şi Englitera, precum Și în contra libera- 
lisinului și a spiritului de toleranţă ce pătrunsese în clasele de mijloc.
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Ai lucrat patru ani la un Bill Municipal Irlandez, fără 

să fie în stare a-l face să treacă prin Camera Lorzilor». 

Fac oare zece legi o ast-fel de deosebire pentru Ir- 

landa, ca. deosebirea dintre a avea pe Lord Ebrington 
ca Lord Locotenent, cu Lord Morpeth ca Secretar, şi 

a avea pe Contele de Roden ca Lord Locotenent, cu 

d-nul Lefroy ca Secretar? Intrebaţi pe leaderii popu- 
lari ai Irlandei dacă le place mai mult a remânea ceea 

ce sînt, cu Lord Ebrington ca Lord Locotenent, sail 

să aibă Billul Municipal, şi alte trei billuri de or ce 

natură ar fi, cu Lord Roden ca Vice-rege; şi ei vor 

răspunde cu toții: «lăsaţi-ne pe Lord Ebringtton, şi 

ardeţi-vă billurile». Adevărul este că, cu cât legislația 
este mai defectuoasă, cu atât este mai-importantă o 
bună administraţie, întocmai precum calităţile perso- 

nale ale Suveranului sînt de mai multă însemne&tate în 

țările despotice, ca Rusia, de cât într'o monarchie li- 

mitată. Dacă nu avem în legile noastre scrise toate 
siguranţele trebuincioase pentru o bună guvernare, a- 

tunci este de mai multă importanță să avem o sigu- 

ranță adițională în caracterul oamenilor cari adminis- 

trează guvernul, 

Dar ni se zice că guvernul e slab. Aceasta este 

foarte adevărat; şi ei crez că mai tot ce sîntem 

tentaţi a critica în purtarea guvernului, trebue a- 

tribuit slăbiciunii. Dar să cercetăm de ce natură este 

slăbiciunea lui. Este oare acel fel de slăbiciune care 

ne face o datorie să ne opunem guvernului? Sai 

este acel fel de slăbiciune care ne face o datorie de 

a sprijini guvernul? Este oare slăbiciune intelectuală, 

slăbiciune morală, incapacitate de a discerne, sai lipsa 

de. curagiii de a servi adevăratele interese ale națiu-
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nii? Aşa era slăbiciunea d-lui Addington, când această 
țară era ameninţată cu invasiunea din Boulogne. Aşa: 
era slăbiciunea guvernului care făcu nenorocita expe- 
diţiune asupra insulei Walcheren 1), şi era să facă pe 
ducele de Wellington să moară de foame în Spania; 
un guvern a cărui energie se artta numai întru a 
urmări pe scriitorii cari expunea abusurile, şi a mă- 
celări pe răsculații, pe cari înpilarea îi înpinsese la 
delicte. Aşa este oare slăbiciunea guvernului actual? 
Nu crez. Comparat cu or care alt partid capabil de a: 
ţinea frenele guvernului, el nu este inferior nici în vi- 
goare intelectuală nici în vigoare morală. In toate 
cestiunile de deosebire între miniştri şi oposiţiune ei 
susțiii că miniştrii ai dreptate. Când consider greutăţile 
cu cari ai a se lupta, când văz cât de bărbăteşte e sus- 
ținută această luptă de către Lord Melbourne ; când 
vez că Lord lohn Russel a escitat chiar admiraţia o- 
ponenților săi prin modul eroic în care d-sa a continuat, 
an după an, în boală şi întristare familiară, a se lupta 
lupta Reformei, sînt dusla conclusia că slăbiciunea mini: 
ştrilor este de acelea cari ne fac o datorie de a le da, 
nu Înpotrivirea, ci sprijinul nostru; şi acest sprijin ei 
sînt hotărît a-l da, pe cât îmi vor permite puterile. 

Dacă, în adever, m'aş crede liber dea consulta pro- 
pria mea înclinare, aş sta la o parte de luptă. Dacă 
dv. veţi crede de cuviință a mă trimite în parlament, 
voit intra într'o adunare cu totul deosebită de aceea 
pe care am lăsat-o la 1834. Am lăsat pe whigi uniţi 
şi dominanți, tari în încrederea şi iubirea uneia din Ca- 

") La 1809, Oitanda fiind în puteraa, lut Napoleon Î, guvernul englez trimise pe Lora Catham, care bombardă orașul Flissingen de pe țărmul de la miază=zi al insulei Walcheren.
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merile parlamentului, tari de asemenea prin frica ce 
însuflaii celei-l-alte Camere. ME voii întoarce ca să'i 
găsesc fâră sprijin în Camera Lorzilor, şi siliți să dea 
mai-mai în fie-care stptemână o luptă de existenţă în 
Camera Comunelor. Pe mulți din aceia pe cari i am 
lăsat strîns uniţi între dînşii prin legături private şi 
publice ce 'mi păreaă indisolubile, îi voi găsi acum 
asaltându-se unii pe alţii cu mai mult de cât amărt- 
ciunea ordinară a vrăjmăşiei politice. Pe mulţi din 
aceia cu cari şedeam alături, luptându-ne înpreună 
nopți întregi pentru billul de reformă, pînă când r&- 
sărea soarele peste Tamisa şi razele lui străluceati 
peste rîndurile noastre nerărite, îi voii găsi acum pe 
bănci ostile. Voiii fi nevoit să mă angajez în altercaţii 
dureroase cu mulți din aceia cu cari n'am sperat nici 
o dată să am a mă lupta, de cât numai în lupta ge- 
neroasă şi amicală pentru causa comună. Am lăsat 
guvernul liberal destul de tare pentru ca să se mân- 
țină contra unei Curți adverse; văz că guvernul libe- 
ral aşteaptă sprijin de la preferenţa unei Suverane, în 
care ţara vede cu plăcere promisiunea unei Elizabethe 
mai bune, mai gentile, mai fericite; a unei Suverane 
în care noi sperăm că copii şi nepoții noştri vor ad- 
mira statornicia, agerimea şi curagiul cari au ilustrat 
pe cea din urmă şi mai mare dintre Tudori, tempe- 
rată prin bine făcătoarea influență a unor timpuri 
mai umane şi a unor aşezăminte mai populare. Dacă 
favoarea regală, care n'a avut nici o dată mai multă 
nevoie şi n'a fost nici o dată mai bine servită, va 
pune pe guvern în stare dea învinge greutăţile cu cari 
are a se lupta, nu pot anticipa cu judecata. Se poate 
ca lovitura să se fi amânat numai pentru o sesiune,
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şi ca un period lung de domnie tory să ne aştepte. 

Fie aşa." Am intrat în viaţa politică ca whig, şi whig 

sînt hotărît să r&mân. Jeaii acest cuvânt, şi doresc să 

mă înțelegeţi că-l ieaă, nu într'un înţeles strîmt. In- 

țeleg prin whig nu pe acela care subscrie orbeşte co- 

prinsul unei cărți, chiar dacă acea carte ar fi scrisă 

de Locke; nu pe acela care aprobă întreaga purtare 

a unui bărbat de stat, fie acel bărbat de stat Fox; nu 

pe acela care priimeşte opiniunile profesate de un cerc, 

chiar dacă acel cerc ar fi compus din spiritele cele 

mai culte şi mai nobile ale epocei. Dar mi se pare 
că, uitându-m& înapoi în isoria noastră, pot deosebi 

un mare partid care 'şi-a păstrat identitatea în cursul 
a mai multor generaţii; un partid adesea deprimat, 

nici o dată stins; un partid care, de şi adesea pătat 

de greşelile epocei, a mers în tot da una înaintea 
timpului stă; un partid care, de şi vinovat de multe 

rătăciri şi de căte-va crime, are gloria de a fi aşezat 

libertăţile noastre civile şi religioase pe o temelie sta- 
tornică; şi din acest partid sînt mândru a face parte. 
Acest partid, în marea cestiune a monopolurilor, a stat 
în potriva Elizabethei. Acest partid a organizat, pe 
timpul lui Iacob I, cea d'ântâiii oposiţie parlamentară, a 
apărat fără şovăire privilegiile poporului, şi a smuls 
prerogativă peste prerogativă de la Coroană. Acest 
partid a silit pe Carol 1 să renunţe la taxa năvilor. 
Acest partid a nimicit Camera Stellată 1) şi Curtea de 

1) Star Chamber, tribunal înfiinţat de Earic VII pentru judecarea cri- 
melor de stat şi de maiestate. El se compunea dintr'un Lord Cancelar 
şi din judecători numiţi de rege, şi se făcu odios prin asprimea şi 
nedreptatea sa. Tavanul sălei de şedinţe era acoperit cu stele; de aci nu- mele lui. El fuse desființat sub Caroll, la 164].
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Inaltă Comisiune L). Acest partid a votat, sub Carol II, 
Actul Habeas Corpus, a realizat Revoluţiunea, a făcut 

să treacă Actul de Toleranţă 2), a sfărimat jugul unei 

biserici streine în ţara noastră, şi a scăpat Scoţia de 

soarta, nefericitei Irlande. Acest partid a înălțat şi susți- 
nut tronul constituțional al casei de Hanovra contra 

ostilitații bisericei şi a aristocrației teritoriale din En- 

glitera. Acest partid s'a opus răsboiului cu America 
şi răsboiului contra Republicei Francese, a întins a- 

supra non-conformiştilor bine-facerile liberei noastre 

constituțiuni, şi, în cele din urmă, prin nişte sacrifi- 

cii şi străduințe fără paralele, ai înpărțit acelea-şi bi- 

ne-cuvântări şi Romano-Catolicilor. Whigilor din secolul 

al şeapte-spre-zecelea datorăm că avem o Cameră a 

Comunelor. Whigilor din secolul al nou&-spre-zecelea 

datorăm purificarea Camerei Comunelor. Desființarea 

comerțului cu robii, desființarea robiei din colonii, 

întinderea instrucției populare, înblânzirea asprimei co- 

dului penal, tot, tot s'a realizatde acest partid; şi din 

acest partid, o repet, fac parte. Privesc cu mândrie la 

tot ce whigii au făcut pentru causa libertăţii ome- 

neşti şi a fericirii omeneşti. Îi văz acum tare apesaţi, 

luptându-se cu greutăţi, dar luptând încă lupta cea 

bună. In fruntea lor văz bărbaţi cari aii moştenit spi- 

1) Acest tribunal înființat de Elizabetha la 1559 avea de obiect de a 

judeca, pe toţi câţi refuza Coroanei jurământul de supremație în aface- 

rile religioase, Pedepsele eraă foarte aspre. Cf. Brewer A History of En- 

gland pag. 293, 315. Acest tribunal a fost desființat de o dată cu Ca- 

mera, Stellată. 

:) Votat la 1689 sub William III. Printrinsul se desființaă unele din 

pedepsele impuse asupra dissidenţilor. Or cine depunea un jurământ noă 

de supunere şi supremație, şi: declara că, este contra transsubstanţiunii, 

era scutit de pedepsele la cari se expunea lipsind de la biserică sai fre- 

quentând adunări nelegale.
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ritul şi virtuțile, precum şi sângele bătrânilor campi- 
onă şi martiri ai libertăţii. Cu aceşti bărbaţi sînt ho- 
tărit a r&mânea unit. Minciuna poate să biruiască; 
dar isbânzile minciunei sînt numai de o zi. Noi putem 
fi biruiţi; dar principiile noastre vor dobândi o nouă 
vigoare din aceste învingeri. Intâmple-se cu toate aces- 
tea or ce se va întâmpla, hotărîrea mea este luată. 
Pe cât timp un singur petec din bătrânul steag va 
mai flutura, lângă acest steag mă voii afla pînă la 
cea din urmă suflare. Buna causă bătrână, cum a nu- 
mit-o Sidney 1) pe eşafod, biruită saă biruitoare, căl- 
cată în picioare sai triumfătoare, buna causă bâtrână 
va fi pentru mine tot causa cea bună. In parlament 
sai afară din parlament, vorbind cu autoritatea ce 
trebue să aibă în tot d'a una representantul acestei 
comune mari şi luminate, saă exprimând simţimintele 
modeste ale unui simplu cetățean voii păstra pînă în y > p 
cele din urmă credința mea neclintită către principiile 
cari, de şi năbuşite cât-va de strigăte nesocotite, sînt 
totu-şi tari de tăria şi nemuritoare de nemurirea ade- 
verului, şi cari, or cât de reă vor fi înțelese sau re înfăţişate de contimporani, vor găsi de sigur dreptate înaintea unei epoce mai bune. Gentlemeni, am zis. Imi 

1) Algernon Sidney, născut Ia, 1622, decapitat la 1683. Sub domnia iu! Carol], el se luptă în armatele parlamentare contra regelui. Luă parte în juriul numit pentru judecarea regelui, dar nu asistă la şedinţa de con- demnare şi nu VOI să subscrie sentința de moarte. Sub Cromwell, trăi relras la muşiile sale. Sub Carol II, petrecu câţI-va ani în streinătațe, pînă când i se permise a se întoace în ţară la 1677 ;fu ales membru în Camera Comunelor şi făcu o oposiţiune îndrăsneață miniștrilor. După des- coperirea complotului Rye-House, care avea de scop uciderea lui Carol II şia fratelui lui, el fa acusat că ar fi luat parte la complot înpreună cu Lord Russel şi cu ducele de Monmouth, şi muri pe eșafod (1683). Wil- lam III dede ordin să se rsabiliteze onoarea lui Sidney, casând sentența de condemnarea lui la moarte. 
e.
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remăne numai să v& mulţumesc de bună-voitoarea a- 
tenţie cu care m'aţi ascultat, şi să-mi exprim spe- 
ranța că, fie sai nu principiile mele de acord cu ale 
dv., cel puțin francheţa cu care le am exprimat va 
dobândi aprobarea dv.



INCREDEREA IN MINISTERIUL LURDULUI MELBOURNE. 

DISCURS 

PRONUNȚAT ÎN 

Camera Comunelor, la 29 Ianuarie 1840. 
  

La 28 Ianuurie 1840, Sir John Yarde- Buller propuse următoarea, 
moţiune : ” 

«Guvernul Maiestăţii Sale, așa cum este actualmente constituit, nu 
posede încrederea Camerei». 

Macaulay făcea parte din Cahbinst ca Ministru de Răshoiti. Obser- 
vațiunile personale cu cari începe Macaulay se rapoartă la atacurile 
lui Sir James Graham. In discursul lut către alegătorii din Edinburgh, 
Macaulay vorbise în favoarea scrutinului secret la alegeri, a întin= 
derii dreptului de vot și a duratei de patru ani a parlamentului, şi 
aceasta dede ocasiune lui Sir John Yarde Buller să impute guvernu- 
lui că are în s€nul săă un radical sat 
un «<chartist», 

După o desbatere de patru nopți, moţiunea fu respinsă cu 308 vo- 
tură contra, 287. Următorul discurs a fost pronunţat în a doua noapte 
a desbaterii. 

» precum se zicea atunci, 

Camera, Domnule Preşedinte, 'şi ar putea închipui 
că me ridic sub înboldirea unor simțiminte de iritaţie, 
ca să r&spunz reflesiunilor personale ce sai întrodus în 
discusiune. Ar fi uşor să respunz la aceste reflesi- 
uni; ar fi şi mai uşor să le întorc contra celor ce le 
ai făcut; dar crez că amândouă căile sînt nedemne 
de- mine şi de această ocasiune solemnă. Dacă vro
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dată mă voii uita aşa de mult în cât să. m& abat dela 

subiectul desbaterii la cestiuni ce m& privesc numai 

pe mine, aceasta nu va fi, sper, întrun timp în care cele 

mai scumpe interese ale ţtrei sînt puse în joc de re- 

sultatul deliberaţiilor noastre. M& ridic sub înboldirea 

unor Simţiminte de îngrijire cari, în mintea mea, nu 

lasă nici un spaţii vanităţii egoiste sai resbunării 
meschine. Crez cu cea mai intensă convingere că, - 

pledând pentru guvernul din care fac parte, pledez 
pentru siguranța averii publice, pentru reformarea a- 

busurilor, şi în acela-'şi timp pentru păstrarea unor 

aşezăminte auguste şi venerabile; şi sînt încredințat, 

Domnule Preşedinte, că, de căte ori se ridică cestiu- 

nea dacă un Cabinet este sai nu vrednic de încrede- 

rea parlamentului, cel dW'ântâiă membru al acestui Ca- 

binet care vine înainte ca să se apere pe sine şi pe 

colegii sti va găsi aici o parte din generositatea şi 

bunele simţiminte ce deosibeaui o dată pe gentlemenii 

englezi. Dar fiec ce va fi; vocea mea va fi auzită, 

Repet că pledez tot de o dată pentru reformarea şi 

păstrarea aşezămintelor noastre, pentru libertate şi or- 

dine, pentru dreptate înpărțită cu blândeţe, pentru 

legi egale, pentru drepturile de conştiinţă, şi pentru 

unirea reală a Britaniei cu Irlanda. Dacă într'o oca- 

siune aşa de gravă, îmi voiii intoarce luarea a minte 

către una saii dout din acusaţiile ce sai adus contra 

mea personal, o voiă face pentru că sînt convins că 

acele dout acusaţii ating pînă la oare care punt ca- 

racterul guvernului din care fac parte. 
Una din acusaţiile de căpetenie adusă contra guver- 

nului de către prea onorabilul Baronet!) care a des- 

t) Sir John Yarde Buller.
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chis desbaterea, şi repeţită de oratorul ce a urmat 

după d-sa!), precum şi de mai toţi gentlemenii cari 

Sai adresat către Cameră de pe băncile oposiţiunii, 
este că cii am fost iînvitat a face parte din Cabinet, 
de şi opiniunea niea în privinţa votului este ştiut că 

se deosibeşte de a colegilor mei. Ni sa spus de re- 
peţite ori că un ministeriă în care nu domneşte o 
unanimitate perfectă asupra unui subiect aşa de im- 
portant nu poate să merite încrederea publică. Este 
adevtrat, Domnule Preşedinte, că eă înclin pentru vo- 
tul secret, că nobilii şi prea onorabilii mei amici de 
lângă mine sînt favorabili votului pe față, şi cu toate 
acestea ne aflăm în acela-şi Cabinet. Dar dacă, pe te- 
meiul acestei deosebiri de păreri, guvernul este ne- 
demn de încrederea publică, atunci sînt sigur că mai 
nică un guvern, din câte ati existat de când ţin minte 
cei mai bătrâni, nu a meritat încrederea publică. Este 
bine cunoscut că în Cabinetele lui Pitt, Fox, Lord 
Liverpool, Canning, al Ducelui de Wellington, e- 
rai cestiuni deschise de mare însemnătate, Pitt, pe 
când cra încă zelos pentru  reforima parlamentară, a 
adus in Cabinet pe Lord Grenville, care era adver-: 
sarul reformei parlamentare. Și iară-şi, Pitt, pe când 
apera cu eloquență desfiinţarea comerţului cu ro- 
bii, aduse în Cabinet pe Dundas, care era princi- 
palul aptrător al comerțului cu robii. Fox, de a- 
semenea, de şi aversiunea sa contra, comerţului cu 
robii era intensă, şedea totu-şi în acela-şi Cabinet cu 
Lord  Sidmouth şi Windham, cari aă votat pînă în 
cele din urmă în contra desființării acestui comerţ. 

1) Consilierul Thompson.
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Lord Liverpool, Canning, Ducele de Wellington, toţi, 

ai lăsat cestiunea Emancipării Catolice deschisă. Şi 

cu toate acestea, dintre toate cestiunile, aceasta era 

poate cea din urmă ce trebuia lăsată deschisă. Căci 

nu era o simplă cestiune legislativă, ci o cestiune ca- 

re atingea fie care parte a puterii executive. Dar, 

pentru ca să vii la timpul de faţă, închipuiţi-vE că 

ați făcut să treacă resoluțiunea dv., închipuiţi-vE că 

ați isbutit a înlătura de la putere pe miniştrii actuali, 

— care din cei ce ar putea să le urmeze va fi în 

stare să formeze un guvern în care să nu lie nici o 

cestiune deschisă ? Poate prea onorabilul Baronet re- 

presentantul de 'Tamworth 1) forma un Cabinet fâră 
să lase deschisă marea cestiune a privilegiilor Came- 

rel?) Intru cât este această cestiune mai puţin im- 

1) Sir Robert Peel. 
*) Aşa numita cesliune a privilegiilor s'a născul ast-fel. La 1835 se 

făcu o lege pentru inspecţiunea penilenţiarelor şi, pe temeiul acestei legi, 

se inspectă, între' alte. închisori, şi închisoarea Newgate din Londra. 

Raportul inspectorilor, care fu presentat unui Comitet al Camerel Co- 
munelor, afirma, că, între cărţile citite la Newgate, se afla una tipărită 

la Stockdale «cu un coprins indecent şi cu nişte gravuri obscene». La 7 

Noembre 1836, Stockaale intentă proces de calumnie 'contra celor doui 

Hansard, tipograful şi editorul raportului, însă juraţi! recunoscură exac- 

titatea afirmațiilor din raport şi inculpaţii fură aquitaţi. 

In anul următor, Stockdale făcu o nouă plăngere, la care cel doui 
Hansard obiectară, după hotărîrea Camerei Comunelor, că publicarea era 

privilegiată. Această obiecţiune fuse respinsă, şi Curtea condemnă pe 

inculpați Ja qespăgubiri, pe cari cei dout Hansard le plătiră în urma 

ordinului Camerei Comunelor, 
Fiind-că vinderea acelui raport continua, Stockdale făcu o nouă plân- 

gete la 26 August 1839. De astă dată ceidoul Hunsard nu se mai înfăţişară 

la judecată, ci trimiseră lui Stockdale o hotărire a Camerei, al cărei co- 

prins era, că or cine va face o pretenţie, prin care ar pune în cesiune 

privilegiile înaintea unei Curți judecătoreşti, se face vinovat de delict 
contra, privilegiilor Camerei, şi toate persoanele ce vor lua parte la a- 
cea pretenție, vor fi pasibile de pedepse grave. Cu toate acestea Curtea 
condemnă pe cel douj Hansard, acordă lui Stockdale o despăgubire de
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portantă de cât cestiunea votului ? Oase nu de la pri- 

vilegiile Camerei îşi dobândesc însemnttatea lor toate 

cestiunile privitoare la constituirea Camerei 2 Ce în- 

semnează felul cum sîntem noi aleşi, dacă, de câte 

ori ne  întrunim, nu posedăm puterile trebuincioase 

ca să fim în stare de a înplini funcțiunile unci adu- 

nări legiuitoare? Şi cu toate acestea dv., cari ați voi 

să depărtați pe miniştrii actuali fiind-că nu se înţeleg 

intre dînşii asupra modului în care se vor alege mem- 

brii acestei Camere, dv. doriţi să aduceţi la guvern oa- 

meni cari nu se înţeleg între dinşii asupra raportu- 

lui în care această Cameră se afli cu națiunea, cu 

cea-l-altă Cameră, şi cu Curțile judecătoresti. Voiţi 

oare să susțineți că disputa dintre Cameră şi Curtea 

Bâncei  Reginci este o dispută de nimic? In desbate- 

rile din urmă, eraţi cu toţii de perfect acord asupra 

importanţei acestei cestiuni, de şi nu craţi înţeleşi 

asupra nici unui alt obiect. Unii dintre dv. ne spuneai 

că ne luptăm pentru o putere esenţială onoarei şi u- 

600 lire sterling şi invită pe sherifti_să execute sentenţa, Sheriffii intrară 

în tipografie, luară mai multe obiecte în preţ de 600 lire sterling şi le 

vendură, Inainte dea se plăti această sumă lui Stockdale, parlamentul 

chiemă toate părţile la bara sa şi puse pe Stockdale sub gardă. Tot 

de o dată se dede o hotărîre ea sheriffil să dea înapoi banii luaţi după 
obiectele vândute, şi fiind-că aceştia refuzară, fură puşi şi dînşii sub 

gardă. Curtea Băncei Reginei dede un ordin Habeas Corpus şi porunci 
«ca corpurile sheriffilor să fie duse înaintea judecății». Aceasta se făcu, 
însă cu protestul că sheriffil ati fost puşi la închisoare din ordinul Ca- 
merei Comunelor, din causă că luaseră parte la un delict contra privi- 

legiilor Camerei. Deținuți! fură ceruți din noii ca să fie închişi ; însă 
mal pe urmă fură puși în libertate pentru motive de sănătate. Fiind-că 
Stockdale între acestea intentă două procese noui, Camera dede ordin 
să se aresteze Howard, advocatul lui, şi să fie dus la Newgate. După 
mai multe desbateri, Lord Jehn Russell propuse o lege care acorda o 
protecţie deplină persoanelor însărcinate cu publicarea hârtiilor parla- 
mentului. Legea trecu, şi Howard ca şi Stockdale fură puşi în liberlate.
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tilității noastre. Mulţi dintre dv. protesta contra pro- 
cedeurilor noastre, şi declaraii că impietăm asupra tă- 
rimului tribunalelor, violând libertatea concetăţenilor 
noştri, pedepsind pe niște magistrați oneşti pentru că 
nu deveneaii sperjuri. Sînt oare acestea cestiuni de 
nimic? Și putem noi crede că dv. simţiți în adevăr o 
groază de cestiuni deschise, când vedem pe Primul 
dv. Ministru ales trimițând peste noapte oameni la 
inchisoare, şi magistraţii aşteptând plini de respect 
priimirea acelor prisonieri a doua zi de dimineaţă ? 
Observaţi, de asemenea, că această cestiune a privi- 
legiilor nu este numai importantă, ci şi urgentă. Ce- 
va trebue făcut, şi în grabă. Credinţa mea este că 
din lăsarea deschisă a acestei cestiuni în curs de o 
lună vor urma mai multe neajunsuri de cât din lăsa- 
rea deschisă a cestiunii votului în curs de zece ani, 

Votul secret, Domnule Preşedinte, nu este singurul 
Subiect asupra căruia sînt acusat că am opiniuni pri- 
mejdioase. Prea onorabilul Baronet representantul de 
Pembroke!) declară guvernul actual de un guvern char- 
tist?); şi d-sa dovedeşte acest punt zicând că e, fiind 
membru al guvernului, doresc să dai drepturi elec- 
torale fie-cărui proprietar de casă cu venit de zece 
lire Sterling, fără deosebire dacă îşi are casa în oraş 
Sai la ţară. Este oare cu putinţă, Domnule Preşedinte, 
ca onorabilul Baronet să nu ştie că principiul fun- 
damental a] proiectului de constituție numit Charta 
Poporului este că fie-care bărbat de doue-zeci şi unu 
de ani trebue să aibă un vot? Sai este cu putinţă ca 

1 Sir James Graham. ) Asupra înţelesului acestur termin, vezi mai jos discursul asupra 
Cliartei Poporului, 

15
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d-sa să nu vază nici o deosebire între a da dreptul electo- 

ral la fie-care proprietar de casă cu venit de zece lire ster- 

ling şi a da acela-şi drept la fie-care bărbat de dout-zeci 
şi unu de ani? Crede d-sa pe proprietarii de case cu ve- 
nit de zece lire sterling o clasă moralmente şi intelectual- 

mente incapabilă de a posede dreptul electoral, d-sa 

care a jucat un rol de căpetenie în alcătuirea legii ce le 

da acest drept în toate oraşele representate ale Regatului 

Unit? Sai voeşte d-sa să afirme că proprietarul de 

casă cu venit de zece lire sterling din oraş este mo- 
ralmente şi intelectualmente capabil de a fi alegător, 

dar că proprietarul cu venit de zece lire sterling care 

trăeşte la ţară este moralmente şi intelectualmente in- 
capabil? Nu este venitul unei case recunoscut mai 
mare în oraşe de cât la ţară? Nu este oare de aceea 

probabil că proprietarul unei case de la ţară cu ve- 
nit de zece lire sterling va fi un om cu mai multă 
garanţie de pace şi prosperitate a societăţii de cât un 
om care are o casă cu venit de zece lire sterling în 
Manchester sait Birmingham ? Puteţi d-v. apăra cu piin- 
cipti conservatoare o disposiţie care dă voturi unei 
clase mai sărace şi le refuză uneia mai bogate? Din 
parte-mi, eii crez că este esenţial pentru prosperitatea 
statului ca alegătorul să aibă o calificaţie  pecuniară. 
Crez că o calificaţie de zece lire sterling nu se poate 
dovedi nici că este prea mare nici că este prea mică. 
Schimbările, ce se pot întempla mai în urmă în va- 
loarea monedei şi in condiția poporului, pot face ne- 
aperată o schimbare de calificaţie, Dar calificaţia de 
zece lire sterling este, crez, foarte potrivită cu sta- 
rea actuală de lucruri. In or ce cas, nu pot pricepe 
pentru ce aceasta să fie o calificaţie îndestulătoare în
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marginile unui burg, şi o calificaţie neîndestulătoare 

la un metru dincolo de aceste margini; îndestulătoare 

la Knightsbridge, dar neîndestulătoare la Kensington; 

îndestulătoare la Lambeth, dar neîndestulătoare la Bat- 
tersea? Dacă cine-va numeşte aceasta Chartism, atunci 

să "mi permită a'i spune că nu ştie ce este Chartismul, 

O moțiune, Domnule Preşedinte, ca aceea de care 

ne ocupăm acum, aduce în judecata noastră întreaga | 

politică a regatului, internă, externă şi colonială. Nu 
este dar stranii ca să fie mai multe episodii în această 
desbatere. S'a zis ceva despre ostilitățile de la Rio 
Plata, ceva despre ostilitățile de pe coasta Chinei, ceva 

despre plenipotenţiarul Lin, ceva despre Căpitanul El- 

liot. Dar nu voiă stărui asupia acestor punte, pentru- 
că este evident că părerea ce Camera va avea asupra 
acestor punte nu va decide resultatul desbaterii. Ar- 
Sumentul de căpetenie al gentlemenilor cari sprijinesc 

această moțiune, argumentul asupra căruia a stăruit 

mai ales prea onorabilul Baronet care a deschis des- 
baterea, argumentul pe care următorul d-sale l-a re- 

Pețit, şi care a format substanţa fie-cărui discurs pro- 

Hunțat din partea opusă a Camerei, se poate resuma 
astfel: «Ţara nu se află într'o stare mulțumitoare. 
Este multă temeritate, multă turbulenţă, multă dorință 

de schimbări politice; şi causa acestor rele este poli- 
tica Whigilor. Ei aă ajuns la putere in 1830 prin a- 

gitație; au păstrat puterea prin mijloace de agitaţie 

în cursul furtunoaselor luni ce at: urmat; ai votat 
billul de reformă prin mijloace de agitaţie; goniți de 
la putere, ei ati alergat din noii la mijloace de agi- 

taţie; şi acum suferim pedeapsa greşelilor lor. Char- 
tismul este fructul natural al whiggismului. De la a-
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ceia cari au causat rtul nu putem aştepta nici un leac. 

Cel d'ântâii lucru ce trebue să facemeste de a'i con- 

gedia, şi de a chiema la putere oameni cari, de oare 
ce n'aii aţițat poporul să comită escese, pot, fără să 

fie acusaţi de inconsequenţă, întări legile». 

Mi se pare, Domnule Preşedinte, că acest argument 

a fost pe deplin combătut prin abilul şi eloquentul dis- 

curs al prea onorabilului mei amic Judecătorul Ad- 
vocatI). D-sa a zis, şi a zis cu multă dreptate, că a. 

ceia cari vorbesc ast-fel acusă în realitate, nu guver- 
nul Lordului Melbourne, ci guvernul Lordului Grey. 

De aceea am fost, trebue să o spun, surprins, după 
discursul prea onorabilului mei amic, să auz pe prea 
onorabilul Baronet representantul de Pembroke, care 
a fost un membru distins în Cabinetul Lordului Grey, 
“pronunţând un discurs contra agitaţiei. Cum că d-sa 
însu-'şi a fost agitator, d-sa nu se încumetează a tăgădui; 

dar d-sa încearcă a se scusa zicând: «Aprobam billul de 
reformă ; îl credeam bun; şi aşa am agitat pentru dîn- 
sul; şi, agitând pentru dînsul, recunosc că am ajuns 
pînă la marginea extremă a legalităţii». Nu pricepe: 
prea onorabilul Baronet că, presentând această apărare 
pentru purtarea d-sale trecută, d-sa admite că agita- 
ţia este bună sai rea, după cum obiectul agitaţiei este 
bun sai rii? Când îl auz vorbind de agitaţie ca de 
o practică nedemnă de un bărbat public, şi mai ales 
de un ministru al Coroanei, şi adresându-"mi mie în 
particular această lecţiune, nu mă pot opri dea mE& mira 
că nu pricepe că mustrările d-sale; în loc de a mea- 
tinge pe mine, se întorc asupra d-sale. Eu nu am fost 
membru al Cabinetului care a propus billul de reformă, 

1) Sir George Grey.
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care a disolvat parlamentul întrun moment de esci- 
tare intensă pentru ca să facă să treacă billul de re- 
formă, care a refuzat de a mai servi pe Suveran dacă 
nu va crea lorzi într'nn număr îndestulător pentru 
votarea billului de reformă. Eu eram în acel timp nu- 
mai unul din acele sute de membri ai acestei Camere, 
unul din acele milioane de Englezi, cari erau adînc 
convinşi că billul de reformă era una din cele mai 
bune legi ce s'aă întocmit vro dată, şi cari puseseră 
o deplină încredere în capacitatea, integritatea şi pa- 
triotismul miniștrilor; şi trebue să adaug că în nică 
unul din membii administraţiei nu pusesem mai multă 
încredere de cât în prea onorabilul Baronet, care era 
atunci Lord al Amiralității, şi în nobilul lord care 
era atunci Secretar al Irlandei!). Imi era în adever 
cuneputință să nu văz că spiritul public era puternic, 
ptimejdios mișcat; dar eram încredințat că nişte băr- 

baţi aşa de abili, aşa de integri, bărbaţi cari aveai o 
Vază aşa de întinsă în ţară, ne vor duce în siguranță 
Prin furtuna pe care ei o ridicaseră. Şi nu este oare 
trist ca încrederea m=a în prea onorabilul Baronet şi 
în nobilul lord să mi se impute mie ca o crimă chiar 
de către acei bărbaţi cari încearcă să ridice la putere . 
Pe prea onorabilul Baronet şi pe nobilul lord? Charta, 
ni Sa zis în această desbatere, 'este copilul billului de 
retormă. Dar al cui copil este billul de reformă ? Dacă 
unii bărbaţi trebuesc priviţi incapabili de a ocupa pu- 
terea pentru că a ridicat spiritul naţional ca să spri- 
jinească acest bill, pentru că at mers atât de departe 

cât le a permis legea pentru ca să facă să treacă acel 
bill, atunci susții că nimeni nu poate fi mai nepotri- 

') Lord Stanley.
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vit pentru a fi ministru de cât prea onorabilul Baro- 

netşi nobilul lord. Poate să fie presumpţiune din par- 

te-mi de a apăra dou& persoane cari sint aşa de ca- 

pabile s& se apere singure, şi cu atât mai mult, cu cât 

ele ai un puternic aliat în prea onorabilul Baronet 

representantul de Tamworth, care credea că ele nu 

sînt lipsite de calităţile necesare sprea fi miniştri după 

ce ai fost agitatori, de oare ce le oferise de dout ori 
locuri în Cabinetul d-sale. Voiă încerca, cu toate a- 

cestea, a aduce câte-va argumente pentru aptrarea purtării 

nobilului mei amic şi prea onorabilului mei amic, cum 

îi numeam o dată, şi precum, cu toată asprimea ce 

a caracterizat desbaterea de faţă, voii avea încă plă- 

cerea de a'i numi. Voiii zice în favoarea d-lor că a- 
gitaţia nu trebue condemnată în mod absolut; că ma- 
rile abusuri trebuesc înlăturate; că în această ţară 
mai-mai nu s'a înlăturat un mare abus pînă când sim- 
ţimentul public nu s'a sculat contra lui; şi că simţimân- 
tul public rare ori s'a ridicat contra abusurilor fără 
Străduințe cărora li sa dat numele de agitaţie. In a- 
cela-'şi timp insă contest afirmaţia pe care am auzit-o 
de repeţite ori în cursul acestei desbateri, că un gu- 
vern care nu desaprobă agitația nu poate fi însărci- 
nat cu suprimarea rebeliunii. Agitaţia şi rebeliunea, 
ziceţi dv., sînt in fond. acela-'şi lucru: ele se deosibesc 
numai în grad. Domnule Preşedinte, ele sînt acela-şi 
lucru în sensul în care a deschide o vână şi a tăia 
gâtul cui-va este acela-şi lucru. Sînt multe punte de 
asemenare între fapta unui chirurg şi fapta unui asa- 
sin. In amendout casurile găsim oţelul, tăietura, dure- 
rea acută, sângele. Dar amendoue faptele se deosibesc 
între ele cât cerul de pământ, atât prin caracterul lor



LORDULUI MELROURNE 231 

moral cât şi prin efectele lor fisice. “lot aşa este 

cu agitația şi rebeliunea. Nu crez că a fost vrun 

moment de la revoluţiunea din 1688, în care insu- 

recţiunea în această ţară sar putea justifica. Pe de 
altă parte, susții că noi am datorit agitaţiei un 

lung şir de reforme bine-făcătoare cari nu se puteai 

realiza pe altă cale. Şi nu înţeleg cum cine-va poate 

reproba agitația, numai ca agitaţie, afară numai dacă 

nu este gata a adopta maxima Episcopului Horsley, 

că poporul nu are nici un amestec cu legile, ci numai 

să se supună lor. Adeverul este că agitația este ne- 

despărțită de guvernul popular. Dacă doriţi să scăpaţi 

de agitaţie, trebue să stabiliți o oligarchie ca cea din 

Veneţia, sai un despotism ca cel din Rusia. Dacă un 

Rus crede că este în stare să aducă vr'o înbunătăţire 

în codul comercial sai în codul criminal al ţărei sale, el 

încearcă să obție o audienţă la Inperatul Nicolae sai la 

Contele Nesselrode. Dacă îi poate convinge că proiectele 

sale sînt bune, atunci -de sigur, fără agitaţie, fără contro- 

versă în ziare, fără discursuri de pe tribune improvisate, 

fără întruniri sgomotoase în săli mari şi pe pieţe, fără 

petițiuni semnate de zecimi de mii de inşi, dv. puteţi 

realiza o reformă numai cu o trăsură de condeiă. Nu 

este aşa aici. Aici poporul, ca alegători, are puterea 

de a hotări cestiuni de cea mai înaltă însemnetate,. 

Şi trebue oare el să nu auză şi să nu citească înainte 

de a decide? Şi cum poate să auză dacă nu vorbeşte 

nimeni, sai să citească dacă nu scrie nimeni? Atunci 

sînteți datori să admiteţi că este dreptul nostru, şi că 

poate să fie datoria noastră, de a încerca vorbind şi 

scriind să facem marele corp al concetăţenilor noştri 

să iea ceea ce noi credem o hotărîre dreaptă. Şi ce
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este agitația mai mult? Vorbind ast-fel nu apăr un 
singur partid. Nu a fost o agitaţie tory ? Nici o a- 
gitaţie contra papismului? Nici o agitaţie coritra nouei 
legi a săracilor? Nici o agitație contra proiectului a- 
supra instrucţiunii alcătuit de actualul guvern? Saui,— 
ca să trec de la cestiuni asupra cărora ne deosebim 
la cestiuni asupra cărora sîntem cu toții de acord—, 
Sar fi desființat vr'o dată fără agitație comerţul cu 
robii? S'ar fi desfiinţat vio dată fără agitație robia? 
Sar fi înbunătățit vro dată fară agitaţie disciplinațân- 
chisorilor? S'ar fi înblânzit vro dată fără agitaţie co- 
dul dv. penal, o dată s-andalul legilor noastre? Sînt departe de a contesta că nu se poate abusa de agita- „e ii că ca nu se poate întrebuința pentru scopuri rele, I dp, că "3, poate lua nişte proporţii nejustificabile. A- . 4, la- Şi” lucru se poate face cu această libertate a e disfafşului, care este unul din cele mai preţioase Ni prfiitogii ale acestei Camere. In “adevăr, analogia este foarte strinsă. Ce este agitația de cât modul în care publicul, corpul pe care îl representăm noi, marele afară din adunare, dacă pot să ms exprim ast-fel, îşi ține desbaterile sale? Este neaptrat pentru buna 8uvernare a ţârei ca alegătorii noştri să desbată pre- cum trebue să desbatem noi, Ei merg câte o dată ră, precum Mergem şi noi câte o dată rtu, Adesea în acele desbateri este multă exageraţie, multă rea credinţă, multă acrimonie, Nu este oare nică una în ale noastre ? Unii demagogi nevrednici pot îndemna poporul să se înpotrivească legii. Dar care membru al guvernului Lordului Grey, care membru al actualului Suvern, a încurajat vro dată demersurile nelegale > Este pe deplin adeverat că unele cuvinte
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ce Sai pronunţat aici şi în alte locuri, şi cari, dacă 

ar fi luate înpreună cu contextul şi ar fi cu sinceri- 

tate interpretate, sar dovedi că nu spuneai alt ceva 

de cât ceea ce este raţional, şi constituţional, şi mo- 

derat, au fost răsucite şi slutite aşa în cât ai luat 

un aspect sedițios. Dar cine este garantat în contra 

acestui abus? Sînt sigur că nu onorabilul Baronet 

representantul de Pembroke. D-sa trebue să-şi aducă 
a minte că propriile d-sale discursuri ai fost aplicate 

de oameni ri la scopuri rele. D-sa trebue să-şi aducă 
a minte că vr'o câte-va expresiuni de cari d-sa s'a 
servit la 1830, asupra veniturilor înpărţite între Con- 
silierii Privâţi, au fost citate de Chartişti întru apt- 
rarea esceselor lor. Il acus eii pentru aceasta ? Nici 

de cum. D-sa n'a zis nimic care să nu se fi putut 

justifica. Dar este cu neputinţă unui bărbat să-şi cum- 

p&nească vorbele ast-fel în cât vorbirea sa să nu fie 

câte o dată rii înţeleasă de nerozi, şi câte o dată 

ri interpretată de oameni necinstiţi. Nu-l blamez, 

zic, pentru că s'a servit de acele expresiuni; dar sus- 

ţii că, ştiind cum propriile d-sale expresiuni ai fost 

răsucite, d-sa trebuia să pregete de a arunca asupra 

unor bărbaţi, nu mai puţin credincioşi de cât d-sa le- 

Şi, ordinei şi proprietăţii, imputări de sigur nu mai 

întemeiate de cât acelea la cari sa expus d-sa. 
Şi acum, Domnule Preşedinte, ca să trec cu vede-: 

rea multe punte la cari m'aş opri cu plăcere dacă 

ora n'ar fi foarte înaintată, permiteţi-mi să amintesc 

Camerei că cestiunea supusă desbaterilor noastre nu 

este o cestiune positivă, ci o cestiune de comparaţie. 

De şi cine-va ar putea să desaprobe unele părţi din 
purtarea miniştrilor actuali, totu-şi nimeni nu are mo-
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tive de a vota moţiunea supusă desbaterilor noastre, 
afară numai de nu va crede că o schimbare, în ge- 
neral, va fi bine-făcătoare. Nici un guvern nu este 
perfect ; dar un guvern trebue să fie; şi chiar dacă 
guvernul actual ar fi mai r&ă de câtîl cred adversa- 
rii săi, el totu-şi trebue să existe pînă când va putea 
fi urmat de altul mai bun. Pentru mine este învede- 
rat că, în cas când actualii consilieri ai Maiestăţii 
Sale vor fi schimbaţi, trebue să se formeze o admi- 
nistraţie al cărei cap va fi prea onorabilul Baronet 
representantul de Tamworth. Faţă de acest prea ono- 
rabil Baronet şi față de mulţi dintre nobilii şi gentlemenii 
cari probabil se vor asocia cu d-sa în acest cas, nu am 
de cât simţiminte binevoitoare şi respectuoase. Sînt 
departe, sper, de acea ângustime de minte care face 
pe un om incapabil de a vedea merit în alt partid 
de cât în al săi. Dacă 'mi ar fi permis a parodia 
vechiul proverb venețian, aş fi cântăiă Englez, şi a- 
poi Whig» 1). M& simţ mândru de țara mea când m& 
gândesc câtă capacitate, integritate şi patriotism se 
pot găsi de amendout părțile Camerei. Intre oponenții 
noştri proeminează, distins prin talente, eloquenţă, 
ştiinţă, şi, admit bucuros, prin spirit public, prea o- norabilul Baronet representantul de Tamworth. După 
ce am zis acestea, nu mă voii scusa de observările 

„pe cari, spre înplinirea datoriei mele publice, le voii 
face, sper, fără lipsă de curtenie personală, asupra purtării 
d-sale trecute şi asupra posiţiunii d-sale actuale. 

A fost, Domnule Preşedinte, nu voii zice greşala 

1) Când principii creştini, după coprinderea Constantinopolului de către Turci, imputară Veneţienilor că ai părăsit causa creştinilor şi aă trac tat cu Mohamed 1, ei r&spunseră: „Sianio Veneziani, poi Cristiani,%
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d-sale, ci nenorocirea, destinul d-sale, de a fi leaderul 

unui partid cu care d-sa nu are nici o simpatie. Ca 

să m& duc înapoi la ceea ce acum face parte din do- 

meniul istoriei, prea onorabilul Baronet a jucat rolul 

de căpetenie în restabilirea circulaţiei monetare. Re- 

stabilirea circulaţiei monetare este privită de o mare 

parte a aderenților d-sale ca principala causă a sufe- 

rințelor ţărei. Prea onorabilul Baronet a sprijinit din 

inimă politica comercială a lui Huskisson 1). Dar na 

fost nici un nume mai odios de cât al lui Huskisson 

pentru şirurile partidului tory. Prea onorabilul Ba- 

ronet a consimţit la Actul care a desființat incapaci- 

tăile Dissidenţilor Protestanţi. Dar, foarte puţin timp 

acum, un nobil Duce, unul dintre cei mai înalți în 

putere şi rang dintre adherenţii prea onorabilului Ba- 

ronet, refuză în mod categoric de a contribui la a- 

plicarea acestui Act. Prea onorabilul Baronet a adus 

în Corpurile Legiuitoare billul care a desfiinţat inca- 

pacităţile Romano-Catolicilor; dar sprijinitorii d-sale 

fac un punt principal de acusaţie contra noastră căam 

dat efect practic legii care este cel mai bun titlu al 

d-sale la.stima publică. Prea onorabilul Baronet s'a 

pronunţat hotărît în favoarea nouei legi pentru să- 

raci. Cu toate acestea, dacă s'a ridicat o voce contra 

«Bastilliilor Whige» şi a «Regilor din Somerset Hou- 

se», este aproape sigur că e vocea unuia din cei mai 

zeloşi partizani ai prea onorabilului Baronet. In marea 

cestiune a privilegiilor, prea onorabilul Baronet a ju- 

1) Născut la 1170, mort la 1830. El este intemeietorul nouel: politici 

comerciale a Engliterel ; acordă tutulor țărilor dreptul de a face comerţ 

cu coloniile englezeşti, drept care pînă la dinsul era reservat numai 

patriei mume ; desfiinţă câte-va taxe asupra importului şi îndulci dispo- 

siţiile Actelor de Navigaţie de la 1651 şi 1696.
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cat un rol care îi dă dreptul la recunoştinţa tutulor 
acelora cari sînt geloşi de onoarea şi utilitatea ramu- 

rei populare a legislaturei. Dar dacă cine-va ne nu- 
meşte tirani, şi numeşte martiri pe aceia pe cari i am 
închis noi, apoi acea persoană este de sigur un parti- 
zan al prea onorabilului Baronet. Chiar când onora- 
bilul Baronet este din întâmplare de acord cu adhe- 
renţii d-sale asupra unei conclusii, d-sa rare ori ajun- 
ge la acea conclusie prin acela-şi ptoces de raţiona- 
ment care îi satisface pe d-lor. Multe cestiuni mari 
pe cari d-lor le consideră ca cestiuni de drept şi ne- 
drept, ca cestiuni de principiă moral şi religios, ca 
cestiuni ce nu trebuesc, pentru nici o consideraţie pă- 
mentească şi în nici o înprejurare, resolvate prin 
COMpromis, sînt tractate de d-sa ca simple cestiuni 
de oportunitate, de loc şi de timp. D-sa s'a opus la 
multe billuri aduse de guvernul actual ; dar d-sa s'a 
opus pe ast-fel de motive că d-sa este pe deplin liber 
de a aduce acelea-şi billuri în anul viitor, poate 
cu oare cari variante uşoare. L-am ascultat, precum 
l-am ascultat în tot d'a una, cu plăcere, când d-sa a 
vorbit în sesiunea trecută asupra educaţiei. Nu puteam 
să nu admir talentul cu care d-sa înplinea ingrata 
sarcină de a traduce jargonul bigoţilor într'o limbă 
care nu ar şedea râu in gura unui bărbat de simţ. 
Am simţit în adevăr că d-sa despreţuia  prejudiţiile 
de cari condescendea a se servi, şi că opiniunile d-sale 
asupra Şcoalelor Normale şi a Versiunii Douai erai 
de perfect acord cu ale mele. De aceea nu crez că, in timpuri ca acestea, prea onorabilul Baronet poate con- duce administraţia cu onoare pentru d-sa sai cu mul- țumire pentru aceia cari sînt nerăbdători de a-l ve-
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dea în oficiă. Nu voii afecta că simţ temeri de cari 

sînt cu totul liber. Nu meE tem, şi nu voiii simula 

că mă tem, că prea onorebilul Baronet va fi un ti- 

ran sai un persecutor. Nu crez că d-sa va lăsa Ir- 

landa la discreţia acelor fanatici cari formează, me 

tem, partea cea mai tare, şi sînt sigur, cea mai sgo- 

motoasă, a cortegiului d-sale. Nu crez că d-sa va şter- 

ge numele Romano-Catolicilor din cartea Consiliului 

Privat, şi din Comisiunile de Pace.Nu crez că d-sa va 

depune pe biuroul nostru un bill pentru abrogarea a- 

celui mare Act care a fost adus şi votat de d-sa la 

1829. Ceea ce presupun este că d-sa va încerca să 

ție unit partidul d-sale prin mijloace cari vor provo- 

ca nemulțumiri grave, şi cu toate acestea nu va is- 

buti să-l ţie unit; că va perde sprijinul torilor fără 

să câştige sprijinul naţiunii ; şi că guvernul d-sale va 

cădea din cause curat interne. 

Aceasta, nu este, Domnule Preşedinte, o simplă pre- 

supunere. Drama nu este ceva noi. Ea Sa jucat a- 

cum câţi-va ani pe aceea-şi scenă şi mai-mai de ace- 

ia-şi actori. La 1827 prea onorabilul Baronet era, ca 

şi acum, capul unei puternice oposiţiuni tory. D-sa 

avea, ca şi acum, sprijinul unei puternice minorități 

în această Cameră. Avea, ca şi acum, o majoritate în 

cea-l-altă Cameră. Era, ca şi acum, favoritul Bisericei 

şi al Universităţilor. Toţi cei ce se temeaii de schim- 

bări politice, toţi cei ce uraiă libertatea religioasă, se 

strinseseră înprejurul d-sale atunci, precum se string 

înprejurul d-sale acum. Strigătul d-lor era atunci, ca 

Şi acum, că un guvern neprietin constituţiei ci- 

vile şi eclesiastice a regatului era ţinut la putere prin 

intrigă şi favoarea Curţii, şi că prea onorabilul Baro-
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net era bărbatul la care trebuia să se uite națiunea 

ca săi apere legile contra revoluţionarilor, şi religia 

contra idolatrilor. Cu timpul strigătul deveni iresisti- 

bil. Animositatea torv urmări pe cel mai desăvîrşit 

dintre bărbaţii de stat şi oratorii tory pînă la locul 

de odihnă din Westminter Abbey 1). Aranjamentul ce 
se făcu după moartea sa ţinu numai câte-va luni; un 

guvern tory se formă, şi prea onorabilul Baronet a- 

junse ministru dirigent al Coroanei în Camera Co- 
munelor. Adherenţii d-sale salutară înălțarea d-sale cuo 
satisfacție sgomotoasă, şi aşteptati cu încredere mulţi 
ani de triumf şi de domnie. Este oare nevoie să spun 
în ce decepţie, în ce jale, în ce furie, se sfirşiră 
aceste aşteptări ? Prea onorabilul Baronet s'a: ridicat 
la putere prin prejudiții şi patimi în cari d-sa nu 
avea nici o parte. Adherenţii d-sale eraă fanatici. 
D-sa era bărbat de stat. D-sa cumpănea cu sân- 
ge rece foloasele şi neajunsurile,” pe când dînşii 
eraii gata să alerge la proscripţiune si să încerce 
mai bine un răsboiiă civil de cât să se desparță de ceea 
ce dinşii numeaă principiile lor. Cât-va timp d-sa 
încercă să apuce un drum de mijloc. D-sa îşi în- 
chipuia căi va fi cu putință să stea bine cu vechii 
d-sale prietini, şi cu toate acestea să-şi înplinească o parte 
din datoria d-sale către stat. Dar acelea nu eraă timpuri 
în cari d-sa putea să continue mult a rămânea între 
dout opiniuni. Ridicarea d-sale, precum a escitat spe- 
ranţele înpilătorilor, a escitat de asemenea spaima şi 
turbarea înpilaţilor. Agitaţia care, în curs de un an 
şi mai bine, aţipise în Irlanda, se deşteptă cu o nouă 

1) Acest bărbat de stat şi orator es 
| 

te George Canni ăs 110 şi mort la 1827, 
s pene la |



LORDULUI MELBOURNE 239 

vigoare, şi îndată ajunse mai formidabilă de cât or 

când. Asociaţia Romano-Catolică începu să exercite o 

autoritate pe care parlamentul irlandez, în zilele sale 

de independenţă, nu a avut-o nici o dată. Un agita- 
tor ajunse mai puternic de cât Lordul Locotenent. Vio- 

lenţa născu violenţă. La fie care explosiune de simţimânt 

de o parte a Canalului St. Georgiu rtspundea o explosie 

sgomotoasă de cea-l-altă. Alegerea din Clare, întrunirea 

din Câmpia Penenden arătă că timpul de evasiune şi amâ- 

nare trecuse. Sosi o criză care sili pe guvern să iea 

neapărat o parte or alta. O singură alegere sta îna- 

intea prea onorabilului Baronet: concesiunea saii răs- 

boiul civil; a desgusta partidul stii, or aşi ruina ţara, 

D-sa alese partea cea bună. Işi înplini o datorie, foarte 
dureroasă, pină la oare care punt umilitoare, dar în 

realitate foarte onorabilă pentru d-sa. Veni în această 

Cameră şi propuse emanciparea Romano- Catolicilor. 

Intre adherenţii d-sale erai unii cari, ca şi d-sa, se 

înpotriviseră la cererile Romano-Catolicilor numai din 
motive de oportunitate politică, şi acele persoane con” 

simţiră îndată a sprijini noua d-sale politică. Dar nu tot 

aşa făcu marele corp al adherenţilor d-sale. Zelul'lor pen- 
tru supremaţia protestantă era o patimă domnitoare, 

o patimă, căreia ei credeati că este o virtute de a i 

ceda. Ei se străduiseră a ridica la putere pe un băr- 

bat, pe care îl priveau ca pe campionul cel mai ca- 

pabil şi mai vrednic de încredere al acelei supremaţii ; 

şi dinsul nu numai părăsise causa cea bună, dar încă 

devenise adversarul ei. Cine poate uita în ce urlete 

de insulte a isbucnit mânia lor? Nici o dată pînă a- 

tunci nu se versase un ast-fel de potop de calumnie 

şi invective asupra unui singur cap. Toată istoria, toată
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ficţiunea a fost scormonită de vechii amici ai prea o- 
norabilului Baronet, pentru ca să găsească  într'însele 
nume de batjocură şi alusiuni. Un prea onorabil gen- 
tleman, pe care regret că nu-l vez în locul săă de o. 
posiţiune, găsea că prosa englezească este prea slabă 
pentru ca să-şi exprime indignaţia, şi urmărea pe per- 
fidul săi şef cu invective înprumutate de la deliriul 
părăsitei Dido. Alt tory resfoia Sfinta Scriptură, pen: 
tru ca să găsească paralele, şi nu putu găsi să-l compare 
de cât cu Iuda Iscariotul. Marea universitate care fu- 
sese mândră a conferi onorabilului Baronet cele mai înalte 
semne de favoare, fu 'cea d'ântâii întru a-l înfiera cu 
semnul infamici. Din Cornwall, din Northumberland, 
clericii veniră cu sutele la Oxford, ca să voteze con- 
tra aceluia a cărui presenţă, cu câte-va zile mai "nainte, 
ar fi făcut să sune clopotele de la bisericele lor. Ce 
zic ? Violenţa acestei noi vrăjmăşii era aşa, în cât ve- 
chia vrăjmăşie a torilor contra whigilor, a radicalilor, 
a dissidenţilor, a papistaşilor, părea uitată. Ministeriul 
care, când veni la putere către incheierea anului 1828, 
era unul din cele mai tari ce țara văzuse vr'o dată, 
era, la îneheierea anului 1829, unul din cele mai sla- 
be. El mai ţinu un an, şovăind între amândouă par- 
tidele, rezimându-se aci de unul, aci de cel-alt, ame- 
țit câte o dată de o lovitură din dreapta, altă dată 
de o lovitură din Stânga, şi sigur de a cădea îndată 
ce oposiţiunea tory şi oposiţiunea whigă vor putea 
gasi O cestiune asupra căreia să fie de acord. Această 
cestiune se găsi; şi acel ministeriă căzu fără luptă. 

Acum ceea ce doresc să ştii este aceasta. Ce mo- 
tive avem noi să credem că O administraţie, pe care O poate forma prea onorabilul Baronet, va avea altă
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soartă ? Schimbatu-s'a d-sa de la 1829 încoa? Schim- 

batu-s'a partidul d-sale? D-sa este, crez, tot acela-'şi, 

tot un bărbat de stat moderat în opiniuni, precaut în 

temperament, absolut liber de acel fanatism care în- 

flăcărează pe aşa de mulţi din sprijinitorii d-sale. In ceea 
ce priveşte partidul d-sale, admit că nu mai este a- 

cela-şi ; pentru că e mult mai râu. El este mult mai 

furios şi mai neraţional de cât era acum un-spre-zece 

ani. Judec după întrunirile sale publice ; judec după ziare- 

le sale ; judec după tribunele sale, tribune cari r&sună în 
fie-care septemână de injurii şi calumnii cari desonorea- 

ZĂ tribuna. O schimbare s'a făcut în spiritul unei părți, 

nu crez asupra părţii celei mai mari, a corpului tory. 

Era o dată gloria torilor că, prin toate schimbările 

norocului, ei erai însufleţiți de o lealitate statornică 
şi înflăcărată care făcea respectabilă chiar eroarea, şi 

da la ceea ce sar fi putut numi alt-fel servilism ceva 

din bărbăția şi noblețea libertăţii. Un mare poet tory, 

ale cărei servicii eminente pentru causa monarchiei ai 

fost rii resplătite de o Curte ingrată, striga că 

„__«Lealitatea este aceea-'şi, 

De câştigă sau pierde jocul; 

Credincioasă cum e cadranul către soare, 

De şi nu este luminat». 

Torismul "şi a schimbat acum caracterul. Am trăit să 

vedem un monstru de facțiune alcătuit din părțile cele 

mai rele ale Cavalerului şi din părţile cele mai rele ale 

Capului Rotund. Am trăit să vedem tori luând ati- 

tudinea insolentă a acelor soldaţi cari suflaii fumul lor 

de tutun în fața lui Carol. Am trăit să vedem tori cari, 

fiind că nu li s'a permis să strivească poporul după 

metodul lui Strafford, schimbă direcţia şi injură pe 

16
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Suverană în stilul lui Hugh Peters!). De aceea sus- 
țiii că pe când leaderul este încă ceea ce era acum 

un-spre-zece ani, când moderaţiunea sa “i a înstreinat 

pe netemperaţii sti partizani, partizanii sti sînt mai ne- 

temperaţi de cât or când. Credinţa mea nestrămutată 

este că majoritatea d-lor doreşte abrogarea Actului de 
Emancipare. Dv. ziceţi «nu», dar vă voii da cuvinte 

şi cuvinte peremptorii de ceea ce afirm. Dacă în ade- 

ver doriți a mânţinea Actul de Emancipare, cum ex- 
plicați dv. acel strigăt ce aţi ridicat, şi care a găsit 
un resunet în tot regatul, strigătul contra celor trei 
Consilieri Privaţi Catolici? Dv. consideraţi ca o ca- 
lumnie imputarea că doriţi să abrogaţi Actul de E- 
mancipare; şi cu toate acestea strigaţi tare că biserică 
şi Stat sînt în primejdie de ruină de câte ori guver- 
nul aplică acest Act. Dacă Actul de Emancipare nu 
trebue executat nici o dată, de ce să nu fie abrogat? 
Inţeleg perfect ca un om onest să dorească abrogarea 
lui. Dar nu pot nici de cum înţelege cum un bărbat 
onest poate zice: «Dorim ca Actul de Emancipare să 
fie mânţinut; dv. cari ne acusaţi că voim să-l abro- 
gâm ne calumniaţi întrun mod deloial; not îl pre- 
țuim ca şi dv. Să remână între legile noastre, însă 
ingrijiţi să r&mână o literă moartă. Dacă veţi îndrăsni 
să-l puneţi in lucrare, vom agita contra dv.; căci, 
de şi vorbim contra agitaţiei, putem şi noi practica 
agitația; vă vom denunța în asociaţiile noastre ; căci, 
de şi numim asociaţiile neconstituţionale, avem şi noi 
asociaţiile noastre; preoţii noştri vor predica contra 

:) Unul din cei mat fanatici adversari ar lut Carol IÎ, care prin discur- surile şi insultele sale contra regelui înflăcăra armata parlamentarilor. EI fu decapitat ca regicid sub domnia lui Carol II, la 1660
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lezabelei ; declamatorii noştri de cărciumi vor face alu- 
siuni semnificative la Iacob Il». Da, Domnule Preşe- 
dinte, asemenea alusiuni sau făcut, alusiuni că o Su- 
verană care numai a executat legea, trebue tractată 
ca O suverană care a violat pe faţă legea. Inţeleg per- 
fect, precum am zis, ca un om onest să desaprobe Ac- 
tul de Emancipare, şi să dorească a-l abroga. Dar 
poate un om, care este de părere că Romano-Catolicii 
trebue să fie admişi în funcțiuni, susținea în mod onest 
că ei se bucură acum de mai mult de cât partea, cuvenită 
lor de putere şi emolumente? Care este proporţia Ro- 
mano-Catolicilor către întreaga populație a Regatului 
Unit? Aproape una a patra. In ce proporţie Consilierii 
Privaţi sînt Romano-Catolici? Aproape una a şeapte-zecea. 
Și, după toate astea, care este puterea unui Consilier 
Privat, numai ca atare ? Nu sînt oare prea onorabilii 
gentlemeni din oposițiune Consilieri Privaţi ? Dacă se 
va face o schimbare, miniştrii actuali nu vor mai fi 
Consilieri Privaţi? Este ştiut de toţi că un Consilier 

Privat nu se duce la Consiliă, dacă nu este a nume 

invitat. El este numit «Prea Onorabil», şi are primul 

pas înaintea Esquirilor şi Cavalerilor. Şi putem noi 

crede serios că nişte oameni, cari consideră ca o mon- 

struositate că această distincție onorifică se dă la trei 
Romano-Catolici, doresc în sinceritate să mânţie o lege, 

prin care un romano-catolic poate deveni comandant 

suprem cu dreptul de a dispune de toate funcțiunile 
militare. Prim Lord al Amiralității cu dreptul de a 

acorda înaintări în flotă, sai Prim Lord al Lesau- 

reriei, cu influenţă capitală în fie-care departament a] 

guvernului? Trebue dar să presupun că aceia cari ieaii 

parte a. strigătul contra celor trei Consilieri Privaţi,
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sînt sait imbecili sai ostili Actului de Emancipare. 

De aceea repet că, pe când prea onorabilul Baronet 

este tot aşa de liber de fanatism precum era acum 

un-spre-zece ani, partidul d-sale este mai fanatic de 

cât era acum un-spre-zece ani. Greutatea de a gu- 

verna Irlanda în oposiţiune cu simţimintele marelui 

corp al poporului irlandez este, mE tem, tot aşa de 
mare astă-zi cum era acum un-spre-zece ani. Care va 

fi dar soarta unui guvern format de prea onorabilul 
Baronst? Presupuneţi că resultatul acestei desbateri îl 

va face pe d-sa Prim Ministru. Fi-voiă oare greşit dacă 
voii p:ofetiza că de azi peste trei ani d-sa va fi mai 
urit şi mai insultat de partidul tory de cât cum ai 
fost actualii Consilieri ai Coroanei? Fi-voiii oare gre- 
şit dacă voii zice că toate acele organe literare cari 
ne asurzesc acum cu laudele d-sale, ne vor asurzi a 

„tunci cu invective contra d-sale? Fi-voii oare gre- 
şit dacă voi zice că d-sa va fi ars în efigie de aceia 
cari acum beai în sănttatea d-sale de trei ori câte 
trei şi un vivat pe d'asupra? Fi-voiu greşit dacă votii 
zice că chiar acei gentlemeni cari sai îndesat astă 
seară aici ca si voteze pentru înălțarea d-sale la pu- 
tere, se vor îndesa aici ca să voteze întoarcerea Lordului 
Melbourne? Am maj vezut o dată chiar pe aceste persoa- 
ne eşind în sala de aşteptare şi prin culoare, ca să dea 
Jos pe prea onorabilul Baronet din înalta situație unde 
îl urcaseră ei înşii. Am eşit şi ei cu d-lor; da, cu tot 
corpul gentlemenilor tory de la ţară, cu tot corpul înal- 
ţilor clerici. Cei patru Representanţi ai Universităţilor 
erai cu noi. Efectul acelui vot a fost de a aduce la 
putere pe Lord Grey, Lord Althorpe, Lord Brougham, 
Lord Durham. Puteţi zice că, în acea ocasiune, torii
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ai judecat r&ă, că ai fost .orbiți de patima ră&sbu- 

nării, că, dacă ar fi prevăzut tot cea urmat, ar fi lu- 

crat alt-fel. Poate să fie aşa. Dar ce a fost o dată 

poate fi încă o dată. Nu crez că aceia cari sprijinesc 
acum pe prea onorabilul Baronet vor continua a-l spri- 
jini din simpatie personală, dacă vor vedea că politica 

d-sale este în esență aceea-şi cu a Tordului Mel- 

bourne. Eii crez că d-lor ai tot atâta simpatie personală 
pentru Lord Melbourne câtă au pentru prea onorabilul 

Baronet. D-lor urmează pe prea onorabilul Baronet pen: 

tru că capacitatea, eloquenţa, experienţa d-sale le sînt ne- 

cesare ; dar d-lor s'aă înpăcat numai pe jumătate cu d-sa. 
D-lor nu pot uita nici o dată câ, în cea mai însemnată 

criză a vieţei d-sale publice, d-sa reflectând a preferit 

să fie mai bine victima de cât instrumentul nedreptă- 
ţii d-lor. Este de prisos să presupun că d-lor vor fi 

satisfăcuți văzând un noii grup de oameni la putere. 

Maxima d-lor este «măsuri, nu oameni». D-lor se în- 

grijesc nu dinaintea cui este purtată la Dublin sabia 
statului, sati cine poartă pe piept steaua Sfintului Pa- 

trick. Ceea ce uresc d-lor nu este Lord Normanby per- 
sonal sai Lord Ebrington personal, ci marile principii 

în conformitate cu cari a fost guvernată Irlanda de 
câtre Lord Normanby şi de către Lord Ebrington, prin- 

cipiile de dreptate, umanitate şi libertate religioasă. 
Ceea ce d-lor doresc să aibă în Irlanda nu este Lord 

Haddington, saă alt vice-rege pe care onorabilul Baro- 

net l-ar preferi, ci tirania de rasă asupra rasei, şi a crezu- 

lui asupra crezului. Daţi-le ce vor, şi veţi arunca statu 

în convulsiuni. Refuzaţi-le, şi veţi disolva partidul tory. 

Crez că prea onorabilul Baronet însu-şi nu este lipsit 

de temeri că, dacă va fi chiemat acum la cârma aface
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iilor, va avea foarte iute înaintea d-sale dilema din 1829 
D-sa nu era de sigur fără asemenea temeri când, acum 
câte-va luni, fusese învitat de Maiestatea Sa să'i su- 
pună planul unei administrații, Priveliştea afacerilor 
publice nu era atunci înveselitoare. Chartiştii se agi- 
tau în Anglia: Erai turburări în Canada, .Erai mari 
nemulțumiri în Indiile Occidentale. O expediție, al că- 
re resultat era încă îndoios, se trimisese în inima 
Asiei. Cu toate acestea, în mijlocul multor cause de 
îngrijire şi nelinişte, ochiul p&trunzător al prea ono- 
rabilului Baronet văzu uşor în ce parte se afla marea 
şi nemijlocita primejdie. D-sa spuse Camerei că greu- 
tatea d-sale va fi în Irlanda. Acum, Domnule Preşedinte, 
ceea ce ar fi greutatea administraţiei d-sale este tăria 
administraţiei actuale. Miniştrii Maiestăţii Sale se bu- 
cură de încrederea Irlandei ; şi crez că ceea ce ar 
trebui făcut pentru această țară va provoca mai pu- 
țină nemulțumire făcendu-se de dînşii de cât făcându-se 
de d-sa. D-sale, mt tem, or cât de mare ar fi capaci- 
tatea d-sale, şi or cât de bune ar fi întenţiunile d-sale, 
precum o admit bucuros, îi va fi uşor să piarză în- 
crederea partizanilor d-sale, dar în adevtr grei să câş- 
tige încrederea poporului irlandez, 

In adevăr, dacă me îngrijesc de resultatul desbaterii 
de faţă, mt îngrijesc cugetând la Irlanda. Ştiă bine ce 
puţină perspectivă de a dobândi o atenţiune bine-voi- 
toare are acela ce vorbeşte asupra acestei teme. Dea 
Dumnezeă să mă adresez la un auditoriă, care va ju- 
deca această mare controversă cum este judecată de 
națiunile streine, şi cum va f 
viitoare. Pasiunile ce ne 
amăgesc, 

judecată. de generaţiile 
înflăcărează, sofismele ce ne 

nu Vor ţinea cât lumea. Paroxismele facțiu-
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nilor ai un timp mărginit. Chiar turbarea fanatismului 

este vremelnică, Va veni un timp când conflictele noas- 

tre vor fi pentru alţii ceea ce sînt pentru noi conflic- 

tele strămoşilor noştri ;: când predicatorii cari acum 

turbură statul, şi când politicianii cari acum fac din 

biserică o mască şi un pretext, nu vor fi mai mult 

de cât Sacheverel şi Harley. Atunci se va nara, într'o 

limbă cu totul deosebită de aceea care acum provoacă 

aplausele mulţimii din Exeter Hall, adevărata istorie 

a acestor ani turburaţi. 

A fost, se va zice atunci, o parte din regatul Re- 

ginei Victoria care făcea un contrast dureros cu res- 

tul; nu din lipsă de fertilitate naturală, pentru că nu 

era pământ mai bogat în Europa; nu din lipsă de în- 

lesniri pentru comerţ, pentru £ă țărmurile acelei re- 

giuni nenorocite erai crestate de băi şi estuarii capa- 

bile de a coprinde toate corăbiile lumii; nu pentru 

că poporul era stupid şi nu ştia să inbunttăţeaşcă a- 

cele. foloase, sai pusilanim şi nu ştia să le apere, 

pentru că în repeziciune naturală de spirit şi vitejie 

el se putea aşeza în rîndul naţiunilor celor mai bine 

înzestrate, Dar toate acele bunătăţi ale naturei au re- 

înas sterpe prin crimele şi greşelile omului. In veacul 

al za-lea frumoasa insulă era o provincie cucerită. 

Secolul al rg-lea a găsit-o tot provincie cucerită. În 

cursul unui lung interval, multe schimbări mari s'aă 

efectuat şi au sporit buna stare generală a imperiului ; 

dar aceste schimbări ati agravat miseria Irlandei. Veni 

Reforma, aducând Angliei şi Scoției adeverul divin şi 

libertatea intelectuală. Ea a adus Irlandei numai cala- 

mități noui. Dout strigăte noui de râsboiui, «protestant 

şi catolic», aţiţară vechia ură de familie dintre En-
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glezi şi Irlandezi. Veni Revoluţiunea, aducând Angliei 
şi Scoției libertatea civilă şi spirituală, Irlandei sub- 
jugarea, degradarea, persecuția. . Veni Unirea ; darea, 
de şi uni dout legislaturi, lăsă inimele tot aşa de 
despărțite ca or când. Veni Emanciparea Catolică, dar 
veni prea târzii; veni ca o. concesiune făcută de frică, 
şi, după ce a deşteptat speranţe neraţionale, a fost fi- 
reşte urmată de decepțiuni neraţionale. Atunci veni 
iritația violentă, şi numeroase greşeli de amândou& 
părțile. Agitaţia produse coeiciţiune, şi coerciţiunea 
produse o nouă agitaţie. Greutățile şi primejdiile spo- 
riră, pînă când se ridică un guvern care, după ce toate 
cele-l-alte mijloace nu isbutiseră, se hotări să întrebu- 
ințeze singurele mijloace cari nu se încercaseră pină 
atunci: dreptatea şi blândeţea. Statul, mult timp mu 
mă vitregă pentru mulți, şi mumă bună numai pen- 
tru puţini, deveni pentru ântâia oară părintele comun 
al marei familii întregi. Poporul începu a se uita la 
guvernanţi ca la amicii lui. Batalion după batalion, 
escadron după escadron, fură retrase din districte cari, 
după cum se crezuşe pînă atunci, puteai fi guvernate 
numai cu sabia; Siguranţa proprietăţii Şi autoritatea 
legii deveneai din zi in zi maj depline. Simptome de 
înbunttăţire, Simptome ce nu se pot nici ascunde nici 
simula, începură a se arta; şi aceia cari o dată des- 
peraii de soarta Irlandei, începură a nutri speranţa ne- 
clintită că ea va lua în cele din urmă între naţiunile 
europene acel loc înalt, la care îi daă dreptul să as- pire isvoarele sale naturale de bogăţie şi inteligenţa fii- lor ei. 

In asemenea termini, Sint sigur, va vorbi generaţia viitoare de evenimentele timpului nostru. Intemeiat pe
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dreptatea neîndoioasă a istoriei şi a viitorimei, nu me 

preocup, intru cât m& priveşte pe mine personal, dacă 

vom sta la putere saă vom cădea. Nu ştiii dacă re- 

sultatul va fi isbîndă sati cădere. Dar ştii că sînt că- 

deri nu mai puţin glorioase de cât multe victorii; şi apoi 

am luat parte la câte-va victorii glorioase. Erau zile 

mândre şi fericite; — câți-va gentlemeni cari şed pe 

bâncile oposiţiunii pot să'şi le aducă bine aminte, şi 

trebue să le regrete, îmi închipuesc ; — eraii zile mân- 

dre şi fericite atunci când, în mijlocul aplauselor şi 

bine-cuvântărilor a milioane de suflete, nobilul mei 

amic 1) ne duse în marea luptă pentru billul de re- 

formă; când sutimi de cetăţeni aşteptaii la uşile noas- 

tre pînă la r&săritul soarelui ca să afle cum am eşit; 

când marile oraşe ale nordului scoteai populaţia lor 

la drumul mare, ca să întelnească curierii ce aduceau 

noutăți din capitală şi să afle dacă lupta poporului a 

fost pierdută sai câştigată. Asemenea zile nobilul mei 

amic nu poate spera să mai vază. Dar poate îl aşteaptă 

încă o mai puţin plăcută, mai puţin inbucurătoare, 

dar nu o mai puţin onorabilă chiemare, chiemarea de 

a combate contra unui număr superior, şi în cursul 
unor ani de pierdere, pentru acele libertăţi civile şi 

religioase, cari sînt nedespărţit asociate de numele i- 

lustrei sale case. De lângă dînsul nu vor lipsi bărbați 
cari, cu toată inegalitatea forțelor numerice, şi în mij- 

locul capriţiilor norocului, în zile rele şi în mijlocul 

limbilor rele, vor aptra pînă in cele din urmă, fără a 

se descuraja, nobilele principii ale lui Milton şi Locke. 

Putem fi daţi jos de la putere. Putem fi osîndiţi la o 

Viață de oposiţiune. Putem fi arătaţi ca obiect de ură 

1) Lord John Russel.
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al sectelor cari, urîndu-se între ele cu o ură de moarte, 
uresc totu-şi mai mult toleranța. Putem fi expuşi la 
turbarea lui Laud pe de o parte, şi la furia Praise-God- 
Barebonilor 2) pe de alta. Dar dreptate se va face în 
cele din urmă; şi o parte din laudele ce facem ve- 
chilor campioni şi martiri ai libertăţii nu se va refuza 
de generaţiile viitoare acelor bărbaţi, cari în zilele noas- 
tre ai încercat să unească într'o unire reală rase prea 
mult înstreinate una de alta, şi a şterge prin influenţa 
blândă a unui guvern părintesc înfricoşatele urme lă- 
sate de tirania timpurilor. 

2) Praise-God Barebone, negustor de piei din Londra, dede numele s&u parlamentului ales de Cromwell după disolvarea Lungului Parlament. Parlamentul Barebone fu lipsit de demnitaţe şi bun simţ ; el fuse nu- mal un expedient pentru Cromwel]l. 
_



RĂSBOIUL CU CHINA 

DISCURS 

PRONUNȚAT IN 

Camera Comunelor, la “ Aprilie 1840 

  

Pentru înţelegerea discursului de ma! jos să expunem întreaga ces- 

tiune a conflictelor cu China pînă la încheierea tractatului de Nankin. 

Englezii căutată să pătruuză în China, nu pentru ca să o cucerească, 

ci pentru ca să găsească întrinsa o piaţă pentru comerţul lor. Incă 

de la începutul acestui secul, el procura Chinei cantități conside- 

rabile de opiii, acest narcotic puternice pe care Chinezii îl fumea- 

ză cu patimă şi care produce niște efecte așa de nenorocite asu- 

pra inteligenţei lor. Acest comerţ era un isvor de bogăţie pentru 

India. Guvernul chinezesc nu se sperie atâta de efectele desastroase 
ale opiului cât de exportarea numerariului necesitată de această 

consumaţie, "Țara se deprinsese de două secule a priimi numerariul 

statelor streine fără a exporta pe al săâii. La 1839, guvernul chine- 

zesc, care oprise de mult importul opiului, hotări să facă reală a- 

ceastă prohibiţiune. Un comisar imperial al Chinei prinse pe căpi- 

tanui Elliot, consulul englezesc din Canton, blocă pe Europeii aşe. 

zaţi în China şi le porunci să dea toate lăzile cu opiă din corăbil. 
Dou&-zeci şi două de mil de lăzi cu opii fură date autorităţilor 

chinezeşti 7 lunie 1839). 

La 28 lunie 1840, o escadră britanică însemnată se arătă dinain- 

tea. rîului oraşului Canton, şi Englezii impuseră oraşului (Julie) o 

contribuţie de 26 milioane lei. După ma! multe lupte din cari En- 

glezii eşiră biruitori, China încheiă la 1841 Aprilie tractatul de a Nan- 

kin, prin care China se îndatora a plăti în trei ani 120 de milioane 

de lei, a ceda insula Hong-Kong, a deschide tutulor streinilor câte- 

va porturi şi a priimi importul opiului.
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Inainte de a se termina acest conflict, se petrece incidentul de care 
este vorba în discursul lui Macaulay. ” 

La 7 Aprilie 1840, Sir James Graham propuse următoarea mo- 
țiune: . 

«Este învederat pentru Cameră, din studierea hâxrtiilor privitoare 
la China presentate Camerei din ordinul Maiestătil Sale, că întreru- 
perea. relaţiunilor noastre comerciale şi amicale cu această ţară, şi 
că ostilitățile ce s'a petrecut de atunci, trehuesc atribuite numa! 
lipsei de prevedere şi de precauţiune a consilierilor actuali a! Ma- 
iestăţi! Sale, cu privire la relaţiunile noastre cu China, şi mai ales 
negligenţei lor de a învesti pe Superintendentul din Canton cu puteri 
și instrucţiuni calculate, spre a preîntempina relele crescânde legate 
de contrabanda comerţului cu opiă, și adaptate la noua, şi greaua 
situaţie în care era pus Superintendentut». 

Indată ce cestiunea a. fost pusă la ordinea zilei de către Preşe= 
dinte, următorul discurs a fost pronunţat. : 

Moţiunea a fost respinsă, după o desbatere de trel nopți, cu 271 
voturi contra 261. 

Domnule Președinte, 

Dacă prea onorabilul Baronet, sculându-se să facă 
un atac contra guvernului, a fost nevoit să mărturi- 
sească că a fost descurajat şi învins de simţul stă 
despre importanţa cestiunii ce avea să tracteze, apoi 
acela ce se ridică ca să respingă atacul, poate, fără ru- 
şine, să declare că simte emoţiuni similare. Și cu 
toate acestea trebue să mărturisesc că neliniştea, fi- 
Teasca şi cuvenita nelinişte, cu care miniştrii Maiestă- 
ţii Sale au aşteptat judecata Camerei asupra hârtiilor 
ce ai fost supuse apreţierei sale, nu puţin s'a uşurat 
prin terminii moţiunii prea onorabilului Baronet, şi 
încă şi mai mult sa uşurat în urma discursului d-sale. 
Era cu neputinţă pentru noi să ne îndoim de dorinţa 
saii de capacitatea d-sale de a descoperi şi expune 
greşelile ce saă putut comite ; şi noi ne putem feli- 
cita vezând că, după cea mai serioasă cercetare asupra 
unei lungi serii de transacțiuni, aşa de întinse, aşa de
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complicate, şi, în unele privinţe, aşa de desastroase, 

un asaltator aşa de dibacii n'a putut produce de cât 

o acusaţie aşa de frivolă. 

Mai ântâii, Domnule Preşedinte, resoluțiunea ce s'a 

propus de către prea onorabilul Baronet se rapoartă 
pe deplin la nişte evenimente ce s'a petrecut înainte 
de ruptura cu guvernul chinezesc. Această ruptură sa 

întâmplat la 1839. Aşa dar onorabilul Baronet nu pro- 

pune să se pronunţe o censură asupra unui pas făcut 

de guvern în cele din urmă trei-spre-zece luni; ŞI se 

va admite în general, crez, că dacă d-sa se abţine 

de a censura procedeurile guvernului, causa este că 

cea mai neprietinească cercetare au va găsi nimic 

de censurat în aceste procedeuri. Noi nu contestăm 

nică de cum că d-sa are tot dreptul de a propune un 

vot de desaprobare pentru tot ce s'a făcut în 1837 or 

în 1838. In acela-'şi timp nu ne putem opri de ane 

felicita că d-sa aprobă politica noastră actuală şi mă- 

surile ce am luat, de la ruptură încoace, pentru sus- 

inerea onoarei naționale şi pentru aptrarea interese- 

lor naţionale. 

Trebue de asemenea să observ că prea onorabilul 

Baronet nu sa încumetat, nici în moţiunea nici în 

discursul d-sale, a acusa pe miniştrii Maiestăţii Sale de 

o faptă neînţeleaptă sai nedreaptă, de o faptă care ar 

tinde să înjosească caracterul Engliterei sau să dea 

Chinei vrun motiv de supărare. Singurele păcate ce 

d-sa le impută sînt păcate de omisiune. Plângerea d-sale 

este numai că d-lor n'aii prevăzut cursul ce evenimentele 

au luat în Canton, şi că prin urmare nu au trimis in- 

strucții îndestulătoare representantului britanic ce reşe- 

dea acolo. Acum este învederat că o asemenea acusaţie
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este dintre toate acusaţiile acea care cere cea mai de- 
plină şi mai neîndoioasă dovadă; pentru că ea este 
dintre toate acusaţiile cea mai uşoară de făcut şi cea 
mai anevoie de combătut. Un om acusat de o faptă 
vinovată pe care n'a comis-o, are comparativ puţină 
greutate de a dovedi nevinovăția sa. Dar când acu- 
Sația este numai că, întrun şir lung şi încurcat de 
transacţiuni, nu a făcut tot ce era înțelept să facă, 
cum se poate oare el aptra? Şi casul pe care îl con- 
siderăm noi are această particularitate că trimisul, că- 
ruia Miniştrii se zice că '% au lăsat o discreție prea 
largă, se afla la o depărtare de cinci-spre-zece mii de 
mile 1) de dinşii. Prin urmare acusaţia adusă contra 
d-lor este că nu ai dat instrucţiuni aşa de am&nun- 
țite şi exacte, în or ce înprejurare posibilă, pentru 
conducerea unui funcționar care se afla la cinciă-spre- 
zece mii de mile departe de dînşii. Acum, Domnule Preşe- 
dinte, sînt gata a admite că, dacă hârtiile de pe masa 
noastră sar referi la negoţieri importante cu un stat 
vecin ; dacă ele sar referi, s. ex., la o negoţiere ur- 
mată cu Franţa, nobilul mei amic Secretarul Aface- 
rilor Streine 2) ar fi putut cu drept cuvânt să fiecri- 
ticat că a trimis nişte instrucţii aşa de searbede şi 
aşa de vage către ambasadorul nostru din Paris ; pen- 
îru că nobilul mei amic ştie astă seară ce s'a petre- 
cut ieri între ambasadorul nostru din Paris şi miniş- 
trii francezi ; şi un mesager expediat în această noapte 
din Downing Street va fi la Ambasada din Faubourg 
Saint Honore poi-mâine dimineaţă. Dar acest control 
continuă şi am&nunţit, pe care Secretarul de Externe 

') O milă englezească are aproape 1609 metri. *) Lord Palmerston.
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trebue să-l exercite asupra agenţilor diplomatici din 

apropierea sa, devine o intervenţie nefolositoare şi 

primejdioasă, dacă este exercitat asupra unor agenţi 

cari sînt despărțiți de dînsul prin o călătorie de cinci 

luni. In amândou& părțile Camerei sînt gentlemeni 
familiari cu afacerile Indiei. Apelez la acei gentle- 
meni. India este mai aproape de noi de cât China. 

India ne este mult mai bine cunoscută de cât China. 

Cu toate acestea nu este oare recunoscut de toată 

lumea că India nu se poate guverna de cât din In- 

dia ? Autorităţile din Londra indică unui guvernator 

linia generală de politică pe care ele doresc ca el să 
o urmeze ; dar nu'i trimit instrucţii privitoare la amă- 

nuntele administraţiei lui. Şi cum ar fi oare cu pu- 

tință ca ele să trimită asemenea instrucţii ? Gândiţi- 

vă în ce stare Sar afla afacerile Engliterei, dacă ele 
Sar conduce după instrucţiile date de cei mai talen- 

taţi bărbaţi de stat din Bengal. O stafetă porneşte 
de aici cerând instrucţii, pe când în Londra se fac 
iluminații pentru pacea de la Amiens. Instrucţiile so- 

sesc când armata franceză este în tabără la Boulogne, 

şi când insula întreagă este în picioare şi sub ar- 

me pentru ca să respingă invasia. O stafetă e scrisă 

cerând instrucții când Bonaparte este în Elba. Instruc- 

țiile sosesc când el este la Tuileries. O stafetă e scri- 

să cerând instrucţii când el este la Tuileries. Instruc- 

țiile sosesc când el este în St. Helena. Ar fi tot aşa 

de imposibil de a guverna India din Londra, precum 

ar fi de imposibil de a guverna Englitera din Cal- 

cutta. Pe când aici se pregătesc scrisori pe suposiţiu- 

nea că o pace adincă domneşte în Carnatic, Haider
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Ali 1) este la porţile Fortului St. George. Pe când 

aici se pregătesc scrisori pe suposiția că comerţul es- 

te înfloritor şi că veniturile întrec cheltuielile, recol- 

tele sînt slabe, case mari de bancă ai dat faliment şi 

guvernul negoţiază un înprumut în condițiuni one- 
roase. Este ştiut că marii oameni cari au întemeiat şi 

păstrat guvernul nostru, indian, Clive şi Warren Has- 

tings, tractaii toate ordinele particulare ce priimeai din 

patrie ca hârtie stricată. Dacă aceşti oameni mari n'ar fi 

avut simţul şi spiritul de a tracta ast-fel asemenea ordine, 

noi n'am fi avut un imperii indian. Dar casul cu China este 
cu mult mai isbitor. In adevăr, de şi o persoană care 

scrie acum o stafetă din Leadenhall Street!) sai 

Cannon Row pentru Fort William?), nu poate şti ce 
sa petrecut în India în cursul ultimelor dou& luni, 
totu-şi poate şti de aproape starea generală a acestei 
țEriă, lipsurile, isvoarele ei de bogăţie, obiceiurile şi tem- 
peramentul populaţiunii pământene, caracterul fie cărui 
principe şi ministru din Nepaul pînă la Tangiur. Dar 
ce ştim noi de aici despre China? Chiar acel Europei 
cari ai fost în acel imperii sînt mai tot aşa de ig- 
noranți asupră-i ca or care din noi. Toate sînt aco- 
perite cu un văl, prin care putem arunca câte o dată 
o privire ca să vedem ce este înlăuntru, însă adesea 
o privire ce este de ajuns ca să pună imaginaţia noas- 
tră în lucrare, şi mai probabil ca să o rătăcească de 
cât ca să o informeze. Prea onorabilul Baronet ne a 

') Ragla de Maisur, (1728-1182), avu mai multe lupte crâncene cu En: 
glezit, pe cari îi bătu în câte-va rînduri. In aceste lupte contra Compa- 
niel Indiei e! fuse sprijinit de Francezi. După moartea lui subită, fiul 
lui, Tippu Sahib iacheiă pace cu En lezi V Or din urmă 

Ei e li în fa 
. 

. a. 
oarea acest. 

*) Fort în apropiere de Calcutta,
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spus că un Englez care locueşte în Canton vede a- 
proape tot atât din China cât vede din Englitera un 

strein care ar desbarca la Wappingt) şi nu sar duce 

mai departe. De sigur, ceea ce un strein vede şi aude 
în Wapping “i ar da numai o idee imperfectă de gu- 

„vernul nostru, de manufacturele, agricultura, de starea 

instrucției şi a artelor din mijlocul nostru. Și cu toate 

acestea ilustraţia este slabă. In adevăr, un strein poate, 

fără să fi vezut Wapping, fără să fi vizitat nici de 

cum Anglia, să studieze literatura noastră, şi să "Şi 

formeze o idee viuă şi corectă de aşezămintele şi obi- 

ceiurile noastre. Dar literatura Chinei nu ne ofere un 

asemenea ajutor. Învăţatul care sar hotări să stăpi- 
nească limba chinezească, are a se lupta cu greutăţi 
cum nu ofere nici o ţară, care posede cărți. A înveţa 

citirea este o treabă de o jumătate de viaţă. Este mai 

uşor să ajungă cine-va un linguist ca Sir Willian Jones 
de cât să ajungă un bun învățat chinez. Puteţi nu- 

mera pe degete pe Europeii a căror stăruință şi genii, . 

chiar când 'aii fost stimulate de cel mai fierbinte zel 

religios, a triumfat de greutăţile unei limbi fără alfabet, 

Aici avem o ţară despărțită de noi fisiceşte printr'o 

jumătate de glob, despărțită de noi mult mai efectiv 

prin barierele pe câri cel mai gelos dintre guverne şi 
cea mai înderttnică din toate limbile opune la cercetă- 
rile streinilor, In acest cas este oare rațional să acu- 

săm pe nobilul mei amic că nu a trimis agenţilor 

noştri dintr'o ţară ca aceasta instrucţii tot aşa de pline 

şi aşa de precise ca acelea ce ar fi fost de datoria sa 

să trimiță unui ministru reşedinte la Bruxelles sai la 

1) O parochie a Londrei, aşezată între dockurile Londrei şi Tamisa. 

- - 17
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Haag ? Prea onorabilul Baronet care înaintează ca a- 

cusator în această ocasiune se acusă în realitate pe sine 
însu-şi. D-sa era membru “al guvernului Lordului 

Grey. D-sa era dator să formuleze cele d'ântâiă in- 
strucţii ce s'aii dat de nobilul meii amic ântâiului nostru 
Superintendent din Canton. Pentru acele instrucţii prea 
onorabilul Baronet priimeşte cu francheţă că este însu-şi 
respunzător. Însă acele instrucţii sînt oare bogate şi 
amenunțite ? Nici de cum. Ele statornicesc numai prin- 
cipiile generale. Aşa de exemplu, ministrul reşedinte 
este invitat să respecte obiceiurile naţionale, şi să evite 
or ce ar putea să întărite prejudiţiile Chinezilor; dar nu 

„i Sa dat nici un 6rdin în ceea ce priveşte amănuntele. 
In 1834, nobilul meii amic părăsi Ministeriul de Externe, 
şi Ducele de Wellington deveni titularul acestui. de- 
-partament. Trimis-a oare Ducele de Wellington acele 
instrucții bogate şi exacte pe cari, după prea onorabilul 
Baronet, guvernul este dator să le dea agenţilor sti din 

- China ? Nu, Domnule Preşedinte. Ducele de Wellington, 
înbetrânit în conducerea marilor afaceri, ştie mai bine 
de cât or cine că un om de un talent foarte ordinar 
în Canton este în stare a fi un mai bun judecător 
de ceea ce trebue să se facă într'o înprejurare critică 
ce se iveşte la Canton de cât cel mai mare politic 
din Westminster. De aceea, Graţia Sa, ca un bărbat 
înţelept ce este, scrise numai o scrisoare câtre Super- 
intendent, şi în această Scrisoare invită pe Superin- 
tendent să se refere la direcţia generală dată de Lord 
Palmerston. Şi cum probează, Domnule Preşedinte, prea onorabilul Baronet că, stăruind în linia ul i de purtare pe 
care a indicat-o d-sa pe când făcea parte din gu- Vern, ŞI pe care a mânţinut-o Ducele de Wellington
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pe când făcea parte din guvern, actualii consilieri ai 

Maiestăţii Sale ai adus această ruptură pe care ov de- 

plângem cu toţii ? D-sa ne a citit, din voluminoasele 
hârtii ce sînt pe masă, multe cari stai într'o conne- 

xiune foarte depărtată cu cestiunea ce ne preocupă. 
D-sa a vorbit mult asupra unor lucruri cari s'ai petrecut 

înainte de existenţa actualului ministeriă, şi mult asu- 

pra unor lucruri cari sai petrecut la Canton de la 

ruptură încoa; dar foarte puțin de însemnetate pentru 

puntul devenit capital prin resoluţiunea propusă de 

d-sa. Acest punt este acesta: dacă greşelile ministe- 

riului actual ai produs ruptura. Am ascultat cu cea 

mai mare.luare aminte lungul şi dibaciul d-sale dis- 

curs, şimiam dat toată osteneala de a despărţi acea parte 

care are oare care legătură cu moţiunea d-sale de ma- 

rea masă de material strein. Dacă analiza mea este 

corectă, acusarea ce d-sa aduce guvernului consistă din 

patru articule. | Ri 

Antâiul articul este că guvernul a omis de a schimba 

acea parte a instrucţiilor originale, cari recomandati 

„_Superintendentului să reşează în Canton. 

Al douilea articul este că guvernul a omis de a schimba 
acea parte a instrucţiunilor originale cari invitaii pe 

Superintendent să comunice d'a dreptul cu represen- 

tanții Inp&ratului. | 
Al treilea articul este că guvernul a omis de a urma 

sfatul Ducelui de Wellington, care a lăsat în Minis- 

teriul de Externe un memorandum recomandând ca o 

corabie de râsboii britanică să staționeze în Marea 

Chinei. 
Al patrulea articul este că Guvernul a omis de a 

autorisa şi înputernici pe Superintendent să stirpească
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comerțul de contrabandă făcut de supuşii britanici cu 
China. 

Acestea sînt, Domnule Preşedinte, puntele de acu- 

sație. Din aceste punte, al patrulea este singurul care 

reclamă o apărare mai lungă. Cele d'ântâiă trei pot fi 

lămurite în foarte puţine vorbe. 

In cea ce priveşte ântâiul punt, r&spunsul este simplu. 

Este adevtrat că guvernul n'a revocat acea parte a 

instrucțiunilor care invita pe Superintendent să reşează 
la Canton; şi este adevărat că această parte a in- 

strucțiunilor a causat o dată o neînțelegere între Su- 

perintendent şi autorităţile chinezeşti. Dar tot aşa de 
adevărat este că acea neînțelegere a fost aplanată la 
începutul anului 1837; că guvernul chinezesc a trimis 
Superintendentului un pasport prin care îl autoriza să 
reşează în Canton ; că, în cursul celor doui ani ce 
au precedat ruptura, guvernul chinezesc nu a făcut 
nici o obiecţiune la reşedinţa lui în Canton; şi că în 

toată această voluminoasă Carte Albastră 1) nu este o 
singură vorbă care să arate că ruptura s'a pricinuit, 
direct saii indirect, de reşedinţa sa în Canton. Asupra 
acestui prim punt, prin urmare, eă sînt încredinţat că 
veridictul trebue să fie: Nevinovat. | 

La al doilea punt avem un r&spuns similar. Este 
adevărat că a fost o ceartă cu autorităţile din Canton 
asupra modului de comunicare. Dar tot aşa de ade- 
verat este că cearta s'a terminat printrun compromis. 
Chinezii aii făcut o concesiune privitoare la canalul de 
comunicaţie. Superintendentul a făcut o concesie cu 
privire la forma de comunicaţie. In acest chip cestiu- 

*) Volumele în cari se coprind documentele parlamentului sînt legate în scoarțe albastre.



RĂSBOLUL, CU CHINA 261 

nea Sa aplanat înainte de ruptură, şi nu are întru ni- 

mic a face cu ruptura. 

Cât pentru al treilea punt de acusaţie, trebue să 

spun prea onorabilului Baronet că nu a înţeles nică de 

cum memorandul pe care îl citează cu atâta încredere. 

Ducele de Wellington nu a sfătuit pe guvern să ţină 

neîntrerupt o corabie de răsboii în Marea Chinei. Du- 

cele, scriind în 1835, întrun timp când cursul regu- 

lat al comerțului era, întrerupt, recomanda ca o cora- 

bie de răsboiii să staționeze aproape de Canton «pînă 

când comerţul îşi va lua cursul s&ii pacinic şi regulat». 

Acestea sînt propriile cuvinte ale Graţiei Sale. Nu im- 

plică ele oare că, dacă comerțul îşi va lua cursul stii 

regulat şi pacinic, ar fi drept ca nava de răsboii să 

se depărteze? Ei bine, Domnule Preşedinte, după ce 

acest memorandum a fost scris, comerţul 'şi a reluat - 

cursul stă regulat şi pacinic; prea onorabilul Baronet 

însu-şi va recunoaşte aceasta, căci d-sa se întemeiază 

pe faptul că Sir George Robinson a isbutit să resta- 

bilească liniştea şi siguranţa. Aşa dar al treilea punt 

de acusaţie este că miniştrii n'a făcut întrun timp 

de linişte perfectă ceea ce Ducele de Wellington a 

crezut că trebue să se facă întrun timp de turburare. 

Şi acum, Domnule Preşedinte, viii la al patrulea 

punt de acusaţie, singura acusaţie reală; căci cele-l-alte 

trei sînt aşa de puţin serioase, în cât nu pot înţelege 

cum prea onorabilul Baronet s'a încumetat a le face. 

Al patrulea punt de acusaţie este că miniştrii ai omis 

de a trimite Superintendentului ordine şi puteri ca să 

suprime comerțul de contrabandă, şi că această omi- 

Siune a fost causa rupturei. 

Permiteţi-“mi acum, Domnule Președinte, să întreb
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dacă nu era ştiut, pe când prea onorabilul Baronet 
făcea parte din guvern, că supuşii britanici exercitait 
un întins comerţ de contrabandă cu China? Trimis-att 
prea onorabilul Baronet şi colegii d-sale instrucţiuni 
Superintendentului ca să suprime acest comerţ? Nici 
o dată. Comerţul continua pe când Ducele de Welling- 
ton era la Ministeriul de Externe. Trimis-a Ducele de 
Wellington instrucţiuni Superintendentului ca să su- 
prime acest negoţ? Nu, Domnule Preşedinte; nici o 
dată. Atunci sînt pregătiţi partizanii prea onorabilului 
Baronet, sînt pregătiți adherenţii Ducelui de Wellington 
să dea un vot de censură contra noastră pentru că 
am urmat exemplul prea onorabilului Baronet şi al 
Ducelui de Wellington ? Dar situaţia noastră este mai 
tare. De când actualii miniştri aă venit la guvern, 
motivele contra trimiterii unor asemenea instrucţii erai 
mai puternice de cât când prea onorabilul Baronet era în 
oficii, sati când Ducele de Wellington era în oficiă. 
Pină în. luna lui Mai 1838, onorabilul mei a- 
mic a avut motive puternice de a crede că guvernul 
chinezesc era pe cale de a permite comerțul cu opiii. 
Nu este nici 'de cum uşor a urmări sinuosităţile 
politicei chinezeşti. Dar este sigur că acum aproape 
patru ani toată cestiunea era luată la Pekin în seri- 
oasă consideraţie. Luarea a minte a Inpe&ratului era 
chiemată asupra faptului neîndoios că legea care oprea 
comerțul cu opiii era o literă Moartă. Această lege 
era îndreptată contra a dout rele, pe cari legiuitorii 
chinezi par a le fi privit cu o groază egală: impor- 
tarea unei mărfi vătămătoare, şi exportarea metalelor 
preţioase. Cu toate acestea se găsi că toţi atâşi punzi 
de opiă intraă, şi toţi atâţi punzi de argint eşiaii,
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ca şi cum n'ar fi fost nici o lege. Singurul efect al 
prohibițiunii a fost că poporul a învăţat să nu ţină 
seamă de edictele imperiale, şi că nică o parte din 

“marile sume cheltuite pentru cumpărarea opritului ar- 

ticul de lux nu intra în vistieria imperială. Aceste con- 

sideraţii fură aşternute într'o scriere oficială foarte 

luminoasă şi judiţioasă, redactată de Tang Ti, Preşe- 

dintele Oficiilor Sacrificiale. Aflu cu mâhnire că a- 

cest ministru luminat a fost depărtat din funcţi- 

une din causa francheţei sale; căci a fi depărtat din 

funcţiune este, m& tem, o nenorocire cu mult mai 

“serioasă în China de cât în Englitera. Tang i sus- 
ținu că era 'neînţelept a încerca să se escludă opiul, 

pentru că, pe când milioane de oameni doreau să-] 

aibă, nici o lege nu putea, să-l oprească, şi că modul 

în care această marfă a fost mult timp importată a 

produs un efect trist atât asupra veniturilor statului 
cât şi asupra moravurilor poporului. Adversarul lui 
Tang i era Ciu Sing, un bărbat de stat dintro cla- 

să cu.totul deosebită, dintro clasă care, cu mâhnire 

0 spun, nu se mărgineşte numai în China. Ciu Sing 

pare a fi unul din acei conservatori înderttnici cari, 

când găsesc că o legeeste neeficace pentrucă este foarte 

aspră, îşi închipuesc că pot să o facă eficace făcând-o 

şi mai aspră. -Cunoştinţele sale istorice se află pe ace- 

a-şi nivel cu înţelepciunea sa legislativă. El pare a fi 

acordat o deosebită atenţie ridicării şi progreselor Im- 

periului nostru Indian, şi învăţă pe imperialul sti stă- 

pin că opiul este arma cu care Englitera realizează 

cuceririle ei. Noi am înduplecat, se pare, pe poporul 

din Hindustan să fumeze şi să înghiţă această sub- 

stanţă înbătătoare, pînă când vor ajunge aşa de slabi



264 RĂSBOIUL CU CHINA 

de corp şi de minte, în cât să fie subjugaţi fără greuta- 
te, Se pare că a trecut cât-va timp pînă când Inpt- 
ratul 'şi a format o părere asupra puntului de dispu- 
tă dintre Tang i şi Ciu Sing. Superintendentul nos- 
tru, Căpitanul Elliot, era de părere că hotărîrea se va 
da în favoarea aţionalei idei a lui Tang i; şi aşa 
era, precum pot declara însu-mi, în cursul unei părți 
din anul 1837, părerea întregei lumi comerciale din 
Calcutta. In adevir, se aştepta ca fie care corabie 
care sosea din Canton în Hugli să aducă noutatea că 
comerţul cu opiu â fost declarat legal. Nici nu sa 
ştiut în Londra pînă în Maiii 1838 că motivele lui 
Ciu Sing ai prevalat. De sigur, Domnule Preşedinte, 
ar fi fost foarte absurd să poruncim Căpitanului Elli- 
ot să suprime acest comerţ întrun timp când fie care 
aştepta ca el să înceteze de a fi o contrabandă, Prea 
onorabilul Baronet trebue să admită însu-şi, crez, că 
pînă în Maiă 1838 guvernul nu a omis nimic din 
ceea ce trebuia să se facă, 

Prin urmare cestiunea ce ne preocupă se reduce la 
nişte hotare foarte ânguste. Ea este numai următoa- 
rea: trebuia nobilul mei amic în Mai 1838 să tri- 
miţă o stafetă prin care să invite şi înputernicească 
pe Căpitanul Elliot să suprime comerțul cu opii? 
Eii nu crez că ar fi fost drept saă înțelept să se tri- 
mMiţă o asemenea stafetă, Gândiţi-vă, Domnule Preşe- 
dinte, cu ce puteri trebuia să armăm pe Superinten- 
dent. El ar fi trebuit să fie autorizat a aresta, a con- 
fina şi a trimite peste mare pe or ce supus britanic 
pe care el l-ar fi crezut că a luat parte la importarea 
opiului în China. Nu contest că, după Actul Parlamen- 
tului, guvernul nu putea să-l învestească cu dictatu- 
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ra. Dar susţiii că guvernul nu trebuia să învestească 

cu uşurinţă pe 'cine-va cu o asemenea dictatură, şică 

dacă, în urma instrucţiilor trimise de guvern, nume- 

roşi supuşi ai Maiestăţii Sale ar fi fost luaţi şi tri- 

mişi la Bengal sai în Englitera fără să li se îngăduie 

aşi termina afacerile, această Cameră ar fi tras 

după toată probabilitatea pe miniştri la o severă da- 

re de seamă. Şi nici nu crez că, trimițend asemenea 

instrucţiă, guvernul ar fi înlăturat ruptura la care a 

ajuns. Merg şi mai departe. Crez că, dacă Sar fi tri- 

mis asemenea instrucţii, am fi fost, precum sîntem a- 

cum, în răsboii cu China ; şi am fi fost în răsboii în 

nişte înprejurări cu deosebire neonorabile şi desas- 

troase. 

Căci presupuneţi, Domnule Preşedinte, că Superin- 

tendentul ar fi fost autorizat şi înputernicit de gu- 

vern să execute un ordin ce oprea pe supuşii brita- 

nici de a face comerț cu opiă; presupuneţi că ar fi 

dat un asemenea ordin. Cum ar fi putut el să-l aducă 

la îndeplinire ? Prea onorabilul Baronet are prea multă 

experiență de afacerile publice pentru ca să'şi închi- 

puiască că un negoţ lucrativ va fi suprimat cu o 

coală de hârtie şi cu un sigilii. In Englitera noi 

avem un servicii preventiv care ne costă o jume- 

tate de milion de lire sterling pe an. Noi ne ser- 

vim de mai mult de cinci-zeci de încrucişători pen- 

tru paza coastelor noastre. Avem un efectiv de şease 

mii de oameni a căror treabă este de a prinde pe con- 

trabandişti. Şi cu toate acestea ot cine ştie că or ce 

articol care este căutat mult, care se poate ascunde uşor, 

şi care este supus unei.taxe mari, este introdus în insula 

noastră prin contrabandă pe o scară întinsă. Cantitatea
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4 
rakiului ce se introduce prin contrabandă este ştiut că 

nu este mai mică de şeasesute de mii de galoane 1) pe 

an. Unii cred. că cantitatea de tutun ce se importă 
pe ascuns este tot aşa de mare ca şi cantitatea ce 

trece prin vămi. Or cum ar fi, nu r&mâne îndoială 
că importaţia illicită este enormă. S'a dovedit înaintea 
Comitetului acestei Camere că nu mai puţin de patru 
milioane de. punzi de tutun aii fost în timpurile. din 
urmă introduse în Irlanda prin contrabandă. Şi toate 
acestea, observați, sai făcut în disprețul serviciului 
preventiv celui mai eficace, crez, care a existat vro 
dată în lume. Consideraţi de asemenea că preţul unei 
uncii de opiii este cu mult, cu mult mai ridicat de 
cât preţul unui pund de tutun. Cunoscând acestea, 
cunoscând că toată puterea Regelui, Lorzilor şi Co- 
munelor nu poate pune stavilă unui comerţ mult mai 
puţin uşor şi mult mai puţin lucrativ de cât comerțul 
cu opiă, puteţi dv. crede că un ordin prohibind comerţul 
cu opiă ar fi găsit o supunere grabnică? Gândiţi-vă de 
ce motive puternice ar fi fost înpins atât cumpără- 
torul cât şi vânzătorul ca să continue relaţiile lor. 
Cumpărătorul ar fi fost înpins câtre vânzător de ceva 
maj puțin de cât tortura, de o înboldire firească tot 
tot aşa de feroce şi nerăbdătoare ca or care din acelea 
la cari este supusă rasa noastră. Pentru-că, dacă stimulante 
de acest fel ai fost întrebuințate mult timp, sînt 
dorite cu o furie care se aseamenă cu furia foamei. 
Venzetorul ar fi fost înpins către cumpărător de speranța 
unui câştig colosal și repede. Şi credeți dv. că pofta 
intensivă, de o parte pentru ceea ce a devenit o nevoie 

%) Msură englezească ceva mai -mare de 4 litruri şi jumătate.
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a vieţei, şi de altă parte pentru bogăţie; se va potoli 
prin câte-va rînduri semnate «George Elliot?» Cel 
mai puternic efect ce putem crede că un asemenea 

ordin ar fi produs, ar fi fost că traficul cu opii ar fi 
părăsit oraşul Canton, unde traficanţii erai sub ochii 

Superintendentului şi unde ar fi riscat întru cât-va 

de a fi pedepsiţi de dînsul, şi Sar fi înprăştiat da 

lungul coastei. Dacă ştim ceva asupra guvernului chi- 
nezesc, ştim că paza coastelor sale nu este nici sigură 

nici eficace; şi ştim că o coastă păzită aşa de sigur 

şi aşa de eficace ca. a noastră nu ar fi în stare să taie 

comunicația dintre negustor care caută argint şi fu- 

mător care se îngrijeşte de pipa sa. Flote întregi de 
corăbii. S'ar fi străduit să descarce mărfurile lor da 

lungul coastelor. Conflicte sar fi ivit între compatri- 

oții noștri şi autorităţile locale, cari nu ai cunoştinţă 

de deprinderile şi simţimintele europene, ca autorităţile 

din Canton. Simplul malumn Hibitum ar fi produs, ca de 

obiceiii, mala în se. Comerţul nelegal ar fi dus în mod 
inevitabil la o mulțime de acte nu numai nelegale: 

ci chiar immorale, Contrabandistul, prin forța iresisti- 
bilă a înprejurărilor, Sar fi prefăcut în pirat. Noi ştim 

că chiar în Canton, unde contrabandiştii ştiau de frica au- 

torității Superintendentului şi a opiniunii societăţii engleze 

care coprinde multe persoane respectabile, comerţul ilicit 

a pricinuit multe sgomote şi ofense. Ce trebuia să aşteptăm 

atunci când fie care căpitan de corabie încărcată cu 

opii ar fi fost singurul judecător al propriei sale pur” 

tări? Este uşor de ghicit ce Sar fi întâmplat. Se tri- 

mite o luntre la ţerm ca să umple butoaiele cu apă 

i ca să cumpere provizii proaspete. Proviziile se re- 

fuză. Matrozii le ieaii cu sila. Atunci se otrăveşte un
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puț. Doui sai trei oameni din compania corăbiei mor 

în agonie. Mulțimea furioasă desbarcă pe mal, înpuşcă 

şi dă cu pumnalele în or care pe care îl întâlneşte, şi pr&dea- 

ză şi arde un sat. Este oare aceasta neprobabil? N'aii pro- 
dus oare de repeţite ori asemenea cause asemenea c- 
fecte ? Nu ştim noi că supraveghierea geloasă cu care 
Spania escludea corăbiile celor-l-alte naţiuni din pose- 
siunile ci transatlantice a prefăcut în pirați nişte oa- 
meni cari altmintrelea ar fi fost nişte oneşti negustori 
întreprinzători? Acelea-'şi cause cari ai produs o rasă 
de pirați în Golful de Mexico ar fi produs alta în 
Marea Chinei. Și ne putem oare îndoi de ce ar fi fost 
în acest cas purtarea autorităţilor chinezeşti din Can- 
ton? Noi vedem că Plenipotenţiarul Lin a arestat şi 
încarcerat oameni de un caracter nepâtat, oameni con- 

tra cărora el nu avea cel mai uşor motiv de aj bi- 
nui că aii luat parte la un comerţ oprit. El a lucrat 
aşa pe temeiul că unii din compatrioţii lor ai călcat 
legile vamale ale Chinei. Cum ar fi lucrat el dacă ar 
fi aflat că dracii cu capul roşu nu numai at vândut 
opiii, ci S'aii bătut, aă prădat, ai ucis, ai ars? Nuar 
fi dat el o proclamaţie în stilul sâu cel mai vitupe- 
rativ, afirmând că barbarii din afară s'au îndatorat a 
stîrpi comerţul de contrabandă, dar că aă fost dove- 
diți ca înşelători, că edictul Superintendentului era 
numai un paraveni, că erai mai mulţi contrabandişti 
de cât or când, că la contrabandă s'a adaugat hoţia 
şi omorul, şi că de aceea el trebue să oprească ca 
ostatici pe toți oamenii din rasa vinovată pînâ când 
se va da reparaţie? De aceea Ssusțiii că, dacă miniştrii 
ar fi fâcut ceea ce prea onorabilul Baronet îi acusă că n'ait
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făcut, am fi ajuns pe un drum mai r&ă la puntul în 

care ne aflăm acum. 

Am terminat acum, Domnule Preşedinte, cu cele 

patru capete de acusaţie aduse contra guvernului; şi 

zic cu “încifedere că întreruperea relaţiilor noastre ami- 
cale cu China nu poate fi imputată pe dreptate nici 
uneia din omisiunile menţionate de prea onorabilul 

Baronet. În adevăr, dacă aş fi sigur că nici un gen- 

tleman nu va vota moţiunea înainte de a o citi cu 

atenţie, şi înainte de a se întreba dacă proposițiunea 

ce ea afirmă a fost probată or nu, nu aş fi nici de 

cum îngrijat asupra resultatulni acestei desbateri. Dar 
ştii că nici un representant nu cântăreşte cuvintele 

unei resoluţiuni pe care este invitat să o voteze, pre- 

cum ar cumpăni vorbele unui affidavit!) pe care este 

invitaț să jure. Şi cu toate acestea ştii că unele per- 

soane, pentru a căror umanitate şi onestitate profe- 

sez cel mai mare respect, sînt înclinate a vota cu prea 

onorabilul Baronet, nu pentru că cred că d-sa a pro- 
bat aserțiunile d-sale, ci pentru-că 'şi aii format păre- 

rea că noi facem răsboiul cu scop de a sili guvernul 
Chinei să priimească opiul în ţară la dînsul, şi că prin 

urmare merităm a fi censuraţi. De sigur, Domnule 

Preşedinte, dacă am fi fost vinovaţi de o absurditate 

şi de o cruzime ca aceea ce acei gentlemeni ne im- 

pută, am merita nu numai censura, ci şi O pedeapsă 

severă. Dar imputarea este cu totul neîntemeiată, Li- 

nia noastră de purtare era clară. Noi ne putem îndoi 

dacă este o politică înţeleaptă de a exclude cu totul 

1) Ia Englitera şi în Statele Unite, declaraţia afirmată cu jurământ de 

un martur ce depune contra unui acusat, Acest cuvânt latinesc însem- 

nează : ela afirmat.
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dintr'e ţară un produs de care s'a abusat întrun mod 
aşa de fatal, dar care pentru aceia cari se servesc de 
dînsul cu măsură este unul din cele mai prețioase 
bunuri dăruite de Providenţă omului, un mijloc pu- 
ternic pentru a uşura durerea, a potoli iritația şi a 
restabili sănttatea. Ne putem îndoi dacă este o poli- 
tică înţeleaptă de a face legi pentru a opri metalele 
preţioase -de a fi exportate pe calea naturală a co- 
merţului. Am: înv&ţat din toată istoria şi din propria 
noastră experienţă că cutterii !) vamali, funcţionarii 
vamali şi denunţătorii nu vor fi nici o dată în stare! 
de a esclude dintro ţară oare carearticulele streine de 
lux de dimensiuni mici pentru cari consumatorii sînt 
bucuroşi a plăti prețuri ridicate, şi nu vor opri nici 
o dată aurul şi argintul de a eşi în schimbul acestor 
obiecte de lux. Noi nu putem crede că ceea ce En: 
litera, cu tot sistemul său fiscal admirabil întocmit 
şi cu uriaşa ei marină, nua fost nici o dată in stare 
să facă, se va realisa de giunkuri 2) ce se află sub co- 
manda mandarinilor din China. Dar, or care ar fi pă- 
rerea noastră asupra acestor punte, noi sîntem pe de- 
plin convinşi că ele sînt punte pe cari nu noi, ci 
Inpăratul Chinei este în drept a le decide. EI are dreptul netăgăduit de a goni opiul şi de a păstra ar- gintul, dacă va putea face aceasta prin mijloace com- patibile cu morala şi dreptul internaţional. Dacă func- “Honarii sti prind o ladă cu marfă prohibită, noi nu sîntem în drept a ne plânge; şi nici nu ne am plâns. 
Dar dacă Chinezii, vezând ca nu pot suprima: comer- 
țul de contrabandă prin mijloace drepte, ar recurge 

1) Engl, cutter, navă u şoară de răshoiii, cu un si r 2) Un fel de corăbil, ” per sata
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la mijloace învederat nedrepte, dacă ei ar încarcera 

pe compatrioții noştri nevinovaţi, dacă ar insulta pe 

Suverana noastră în persoana representantului Ei, a- 

tunci va fi datoria noastră de a cere satisfacţie. Dacă 

negoțul cu opiii este vătămător or nu, nu este ces- 

tiunea aici. Luaţi un cas paralel ; luaţi crima cea mai 

execrabilă ce sa numit vro dată comerț, comer- 

țul cu robi africani. Nu veţi zice că negoţul de con- 

trabandă cu opiă este mai immoral de cât negoţulde 
contrabandă cu Negri. Noi am oprit comerţul cu ro- 

bii ; lam declarat de crimă; Pam declarat de piraterie ; 

am invitat puterile streine să se unească cu noi ca 

să-l suprimăm ; le am plătit sume mari la câte-va pu- 

teri ca să dobândim cooperaţia lor ; am întrebuințat 

forța noastră - navală ca să prindem pe hoţii de oa- 

meni, şi cu toate . acestea este cunoscut de, toţi că, 

în “disprețul tătulăt “strădaiilor şi sacrificiilor noastre, 

un mare număr de robi, chiar acum zece sai doui-spre- 

Zece ani, a fost introdus din Madagascar în propria 

noastră insulă Mauritius. Neaperat era dreptul, era 

datoria noastră de a păzi de aproape coastele acestei 

insule, de a prinde corăbiile cu robi, de a pedepsi pe 

cumpărători şi vânzători. Dar presupuneţi, Domnule 

Preşedinte, că o corabie sub un pavilion francez sar 

fi zărit pândind în apropierea insulei, că guvernatorul 

ar fi fost pe deplin convins, după construcţia, după 

equipamentul şi după mişcările ei, că este o. corabie 

cu robi, şi că aştepta numai căderea nopții ca să de- 

pună pe ţ&rm pe nenorociţii cu cari era încărcată. Pre- 

supuneţi că, neavend o forţă năvală indestulătoare ca 

să prinză această corabie, el ar fi arestat trei-zeci sai 

patru-zeci de negustori franceză, dintre cari cei mai mulţi 
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nau fost bânuiţi nici o dată de comerţ cu robi, şi 

că “arfiaruncatîn închisoare. Presupuneţi că el ar fi 
pus o mână violentă asupra consulului francez. Pre- 

supuneţi că guvernatorul ar fi ameninţat pe prisonie- 
rii s&i să % lase să moară de foame, de nui vor a- 

duce pe proprietarul corăbiei de robi. Nu ar avea 
întrun asemenea cas guvernul francez dreptul de a 

cere reparațiune ? Și dacă noi “i am refuza reparația, 

nu ar îi în drept guvernul francez să 'şi facă repa- 

raţie cu armele? Și ar fi oare pentru noi de ajuns 
să zicem: «Acesta este un comerţ criminal, un co- 

«merţ inuman. Gândiţi-ve la miseria s&rmanelor crea: 

«turi cari sînt smulse din patria lor. Gândiţi-vă la 
«grozăviile podului din mijloc 1). Voiţi să faceţi răs- 
«boiă ca să ne siliți a priimi robi în coloniile noas- 
«tre?» De sigur, r&spunsul guvernului francez va. fi 
acesta: «Noi nu vă facem .răsboiii ca să văsilim să ad- 
«miteţi robi în Mauritius. Goniţi-"i din toate puterile. 
«Pedepsiţi cu toate mijloacele pe or cine, Francez sai 

«Englez, îl veţi dovedi că impoartă robi. Lucrul de 
«care ne plângem noi este că aţi confundat pe nevi- 
«novaţi cu . vinovaţii şi că Vai purtat către re- 
«presentantul guvernului nostru întrun mod neper- 
«mis de dreptul ginţilor. Nu călcaţi, în zelul dv. pen- 
«tru un principii mare, toate cele-l-alte mari prin- 
«cipiă de moralitate». Tocmai acestea sint temeiurile 
pe cari miniştrii Maiestăţii Sale au cerut reparaţie de la 
China. Şi nu era oare timp? Cugetaţi, Domnule Pre- 

1) Aci este vorba de pardoseala ce se află între fundul corabiel ce 
slujeşte pentru marfă şi podul ântâiă, care la corvete se numeşte podul 
superior sai ântâiă. Podul numit de mijloc este peniru pasagerii de 
clasa a treia. Pe timpul comerţului cu Tobil, aceşti nenorociți erai în- ghiesuiţi aici, unde murea cu grămada,
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şedinte, cugetați cât de iute a urmat ofensă după 
ofensă. Plenipotenţiarul imperial, însemeţit de uşurinţa 
cu care a săvirşit ântâia sa ofensă, şi absolut ignorant 

de posiţiunea relativă a ţerei sale şi de a noastră în 
scara puterii şi a civilizaţiei, șa ridicat-cu pretenţiu- 

nile sale. El începu prin a confisca proprietatea. Ce- 
rerea sa immediată fu de sânge nevinovat. Un Chinez 

a fost ucis. O cercetare amtnunţită s'a făcut; dar a 

fost cu neputinţă de a se descoperi cine â fost omo- 

ritorul sai chiar din ce naţiune făcea parte omorito- 
rul. Nu importă nici de cum. Se notifică Superinten- 
dentului că trebue să i se dea un supus or care al 
Reginei, nevinovat sai vinovat, pentru ca să sufere 
moartea. Superintendentul refuză. Atunci compatrioții 
noştri din Canton fură prinşi. Cei din Macao fură go- 

niți de acolo; şi nu numai bărbaţii, ci şi femeile cu co- 

pii, cu prunci la sân. Cei goniţi se rugaiă în deşert pen- 

tru o bucăţică de pâine. Lascarii 1) noştri, oameni de o 

coloare deosebită de a noastră, însă or cum supuşii noş- 
tri, fură aruncaţi în mare. Un getleman englez a fost 
mutilat întrun chip barbar. Și trebuiaii oare toate a- 

cestea suferite ? Sînt departe de a crede că noi, în ra- 

porturile noastre cu un popor ca Chinezii, trebue să fa- 

cem cas de răsboii dintro cestiune de etichetă. Lo- 

cul ţerei noastre între naţiuni nu este aşa de neîn- 

semnat saă aşa de rtă asigurat, în cât să fim nevoiţi 

a pedepsi o simplă impertinenţă, care este efectul u- 

nei ignoranţe vrednice de milă. Conscienţi de supe- 
rioritatea puterii noastre, noi putem suferi să auzim 

pe Suverana noastră descrisă ca tributara Imperiului 

1) Matrozi indien!, 

15
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Ceresc.. Conscienţi de superioritatea ştiinţei noastre, 

noi putem suferi să ne auzim descrişi ca selbatici lip- 

siți de or ce artă folositoare. Când ambasadorii noş- 

tri fură invitaţi să facă o prostraţiune, care în Euro- 

pa ar fi fost considerată ca înjositoare, noi mai mult 

am făcut haz de cât ne am supărat. Ar fi fost ne- 

demn de noi să recurgem la arme din causa unei 

frase incivile sai unei dispute asupra unei ceremonii. 

Dar aici nu e cestiunea de frase şi ceremonii. Liber- 

tatea şi viaţa Englezilor sînt în joc ; şi este bine ca 

toate naţiunile, civilizate şi necivilizate, să ştie. că, or 

unde ar căl&tori Englezul, el este supraveghiat de o- 
chiul şi ap&rat de puterea Angliei. | 

Am fost mult atins şi înpreună cu mine foarte mulți alţi 
gentlemeni, cutez a zice, deun pasagiii dintr'o depeşă a Că- 

pitanului Elliot. Voiă să zic acel pasagii în care el des- 
crie sosirea sa în factorerie în momentul primejdiei ex- 
treme. Indată ce puse piciorul pe pământ, el fuse 
înconjurat de compatrioţii sti, toţi în agonia spai- 

mei şi a desperării. Cel d'ântăiui lucru ce făcu, fu dea 
da ordin să se iea pavilionul din luntrea sa, şi de a 
se infige în balcon. Această vedere înbărbătă imme- 
diat inimile acelora cari cu un minut mai "nainte se 
consideraii pierduţi. Era natural ca ei să se uite cu speranţă 
şi încredere la acest pavilion victorios; pentru-că el le 
reamintea că ei ţin de o ţară neobicinuită a fi învinsă, 
nedeprinsă cu supunerea sai desonoarea, de o ţară care 
a obţinut ast-fel de reparațiuni pentru ofensele făcute fii- 
lor ei, în câta făcut să resune urechile celor ce aă auzit 

de dînsa; de o țară care a făcut pe Deiul din Alger să 
se plece pină în pulbere dinaintea Consulului ei in- 
sultat; de o țară care a r&sbunat victimele din Peş-
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terea Neagră pe câmpia de la Plassey 1); deo ţară care 

nu a degenerat de când marele Protector a exprimat 
dorința -ca numele de Englez să fie tot aşa de mult 

respectat, precum a fost o dată numele de cetăţean ro- 

man. Ei ştiai că, deşi înconjurați de inimici şi des- 

pârțiți prin oceane şi continente mari de or ce ajutor, 

totu-'şi nici un fir de per de pe capetele lor nuva fi 
atins fără pedeapsă. Asupra acestui punt din cestiune 

cu crez că amendout marile partide luptătoare din 

această Cameră sînt de acord. Nam descoperit în dis- 
cursul prea onorabilului Baronet—, de şi l-am ascul- 

tat cu cea mai încordată atenţiune —, o singură vor- 

bă din care să urmeze că d-sa este mai puţin dispus 

de cât noi a stărui pentru o deplină satisfacție pentru 
marea injurie ce ni s'a făcut. Nu pot crede că această 
Cameră va da un vot de censură aşa de învederat ne- 

dreaptă ca aceea ce s'a propus. Dar mt bucur gân- 

dindu-mt& că, noi censuraţi or nu, onoarea naţională 
va remânea neatinsă. Se poate să urmeze o schimbare 

de persoane; dar, cu privire la China, nu va fi nică 

o schimbare de măsuri. Am terminat; şi am numai 

să exprim ferbintea mea speranță că această luptă 

justă va fi dusă la un sfirşit grabnic şi triumfător; 
bravii bărbaţi cărora li sa încredințat sarcina de a 

cere reparaţiune îşi vor înplini datoria aşa în cât să. 

înprăştie, prin regiuni pe unde numele de Englez nu 

') Câmp de bătălie în provincia indiană Bengalia. Aci Clive câştigă 

la 1157 o victorie strălucită asupra lu! Suragi ud Daulah, principele din 

Bengalia, In urma acestei bătălii, Bengalul căzu în puterea Englezilor. 

«Pegterea Neagră» (Black Hole) s'a numit o cameră din Calcutta, în care Su- 

sragi ud Daulah închise pe nişte prisonieri englezi, cari muriră aici asfixiaţi 

de căldură şi de lipsă de spaţii —. Macaulay Lord Clive, vol. IV, p. 36 

sqq. Ed. Tauchnitz,
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este cunoscut, faima nu numai a dibăciej engleze, 
ci şi a milostivirei şi moderaţiunii engleze ; şi că 
grija suverană a acelei grațioase  Providenţe care 
aşa de des a scos binele din r&ii va face ast-fel ca 
răsboiul, la care am fost siliți, să devină un mijloc 
de statornicirea unei păci durabile, de o potrivă bine- 
făcătoare pentru biruitori şi biruiţi.



PROPRIETATEA LITERARA 

DISCURS 

PRONUNȚAT ÎN 

Camera Comunelor, la 5 Februarie 1841. 

  

Legea englezească recunoştea proprietatea literară nurrai pentru 28 de 
ani, saă, dacă autorul trăia peste acest termin, pînă la moartea sa. Li- 

cenţiatul în drept Talfourd cerea să se schimbe această disposiţiune așa 
că proprietatea literară să se transmită, în curs de 60 de ani de la 

moartea. autorului, asupra moștenitorilor lui şi a urmaşilor lui legali, s. 
ex, librarul care a cumpărat dreptul de ediţiune. Macaulay vorbi contra 
acestei propuneri, care fu respinsă cu 45 de voturi contra 38. Discursul 
de mal jos a fost pronunțat cu ocasiunea citirii a doua a propunerii lui 
Talfourg. 

De şi pînă la oare care punt este plăcut, Domnule 

Preşedinte, a atinge un subiect care nu are întru ni- 

mic a face cu animosităţile politice, totu-şi m& întă- 

fişez atențiunii dv. cu oare care. repugnanţă. Este 

neplăcut pentru mine să ieai un drum care ar putea 

să fie râii înţeles şi interpretat ca neamical interese- 

lor literaturei şi oamenilor de litere. Este neplăcut 

pentru mine, voii adăoga, să mt opun onorabilului 

ŞI înv&ţatului meă amic într'o cestiune, pe care d-sa 

a luat-o în mână îndemnat de cele mai curate motive, 

şi pe care d-sa o priveşte cu un interes părintesc. A-



278 PROPRIETATEA LITERARĂ 

ceste simţiminte m'aă făcut să păstrez tăcerea pină 
acum, când legea dreptului de proprietate literară a 
fost în discusiune. Insă fiind-că, după o chibzuire 
matură, sînt convins că propunerea de faţă, dacă va 
fi priimită, va aduce publicului prejudiţii serioase, fără 
să confere vr'un folos compensator oamenilor de lite- 
re, crez de datoria mea de a'mi exprima părerea, şi de 
a o apăra. 

Cel d'ântâii lucru ce trebue făcut, Domnule Pre- 
şedinte, este de a stabili principiile după cari vom 
judeca această cestiune. Sîntem noi liberi a legifera 
pentru binele public, saii nu sîntem ? Este aceasta o 
cestiune de oportunitate sai de drept? Mulţi dina- 
ceia cari ai scris şi petiţionat contra actualei stări de 
lucruri tractează cestiunea ca o cestiune de drept. Le- 
gea naturei, după dînşii, dă fie cărui om o proprie- 
tate sfintă şi inatacabilă asupra propriilor sale idei, 
asupra fructelor propriei sale inteligenţe şi imaginaţii. 
„egislatura are în faptă puterea de a'i lua această pro- 
prictate, întocmai precum are puterea de a vota un 
bill de altainder spre a tăia capul unui om nevinovat 
fără proces. Dar precum un bill de a/tainder este un 
omor legal, tot așa o lege care impietează asupra 
dreptului de proprietate literară al unui autor este, 
după aceşti gentlemeni, o hoţie legală. 

Dacă este aşa, Domnule Preşedinte, atunci trebue 
să se facă dreptate, coste cât va costa. Eu nu sînt 
înclinat, ca onorabilul şi învețatul mei amic, a prii- 
mi un compromis între drept şi oportunitate, şi a să- 
virşi o nedreptate pentru folosul public. Dar trebue să 
Spun că teoria d-sale trece dincolo de marginile fa- cultăţilor mele. Nu este necesar, în ocasia de faţă, să
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ne cufundăm în cercetări metafisice asupra originii 

dreptului de proprietate ; şi de sigur numai o nece- 

sitate imperioasă mă va înpinge să discut un subiect 

care este aşa de probabil că nu intră în gusturile aces- 

tei Camere. M& unesc, o declar, cu Paley în credința 

că proprietatea este o creaţiune a legii, şi că legea 

care crează proprietatea poate fi aptrată numai pe 

temeiul că este o lege bine-făcătoare omenirii. Dar . 

nu este de trebuință să desbat acest punt; căci chiar 

de aş crede întrun drept natural de propietate, inde- 

pendent de utilitate şi anterior legislaţiei, totu-şi voii 

contesta că acest drept supravieţueşte proprietarului 

original. Puţini, crez, chiar din aceia cari aă studiat 

în cele mai mistice şi mai sentimentale şcoale de fi- 

losofie morală, vor fi dispuşi să susţie că este o lege 

naturală de succesiune mai vechie şi de o autoritate 

mai înaltă de cât or ce cod omenesc. Căci dacă ar 

exista un asemenea drept natural, atunci ar fi sigur 

că avem abusuri de reformat cu mult mai serioase 

de cât cele ce se rapoartă la cestiunea dreptului de 

proprietate literară. Căci această lege naturală nu poate 

fi de cât una; şi modurile de succesiune din imperiul 

Reginei sînt dout-zeci. Ca să nu merg mai departe 

de Englitera, pămentul în genere trece la fiul cel mai 

mare. În Kent, copii îşi înpart moştenirea în părți e- 

gale. In unele districte fiul cel mai mic iea tot. Mai "nainte 

o parte din proprietatea personală a unui bărbat era 

asigurată familiei lui; şi el nu putea să dispună după 

voinţa lui de cât de remăşiţă. Acum el poate dispune 

de tot după voinţă, dar dv. aţi mărginit puterea lui, 

acum câţi-va ani, făcând un bill prin care dispuneați 

că voinţa lui să nu aibă valoare dacă nu va fi exprimată
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înaintea a doui marturi. Dacă cine-va moare intestat, 
proprietatea lui personală. se înparte în genere după le- 
gea de înpărţire ; dar sînt obiceiuri locale cari modifică 
această lege. Acum, care din toate aceste sisteme este 
conform cu norma de drept eternă? Primogenitura, 
înpărțirea egală între copii, sait dreptul de moştenire 
al celui mai tânăr copil? Sînt testamentele jure dizi- 
no ? Sint cei doui marturi jure divino > Nu poate oare 
bars rationabilis a vechiei noastre legi avea un bun 
drept de a fi considerată ca instituție cerească ? Oare 
legea de împărţire era făcută în cer cu mult înainte 
de a fi priimită de parlament ? Sai această preeminenţă 
se cuvine obiceiului din York or obiceiului din Lon: 
dra ? De sigur, Domnule Preşedinte, chiar aceia cari 
susțin că este un drept natural de proprietate trebue 
să admită că regulele ce prescriă modul după care 
trebue înpărțită averea persoanelor moarte sînt curat 
arbitrare, şi 'Şi au originea numai în voinţa  legiuito- 
rului. Dacă este aşa, Domnule Preşedinte, atunci nu 
mai este nici o controversă între onorabilul şi învețatul 
mei amic şi mine asupra principiilor după cari trebue 
resolvată această cestiune. Legea actuală dă unui autor 
dreptul de proprietate literară în cursul vieţei sale na- 
turale”; şi nici eă nu propun să călcăm acest privilegii 
pe care şi eă aş fi, la rândul mei, gata să-l apăr din 
toate puterile contra or cărui atac. Singurul  punt 
de neînțelegere între noi este: cât timp după moartea 
autorului trebue statul să recunoască dreptul de pro- prietate moştenitorilor săj naturali sai legali? Şi anevoie, 
crez eă,ar putea să conteste un om rațional că acesta 
este un punt pe care legislatura poate să-l hotărască
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în. deplină libertate într'un chip care să pară cel mai 

propriii a conduce la binele general. 
De. aceea acum putem, crez, să ne coborim din a- 

ceste regiuni înalte, unde sîntem în primejdie de 

a ne pierde în nori, pe un tărîm tare şi în lumină lim- 

pede. Să privim această cestiune ca legiuitori, şi, după 

ce vom cumptni bine foloasele cu neajunsurile, să ne 
pronunțăm între legea actuală a dreptului de proprietate 
şi legea ce ni sa propus acum. Cestiunea dreptului de 
proprietate literară, Domnule Preşedinte, ca foarte multe 

cestiuni de înţelepciune civilă, nu este nici neagră nici 

albă, ci cenuşie. Sistemul dreptului de proprietate lite- 

rară are mari foloase şi mari neajunsuri ; şi este chie- 

marea noastră de a hotărt în ce constaă ele, şi apoi 

de a întocmi un sistem :sub-care foloasele să fie pe 
cât se poate de asigurate, şi neajunsurile pe cât se 

poate de înlăturate. Obiecţiunea ce eii aduc contra 

billului onorabilului şi înveţatului meii amic este că 

el lasă foloasele mai-mai cum sînt acum, şi sporeşte 

neajunsurile cel puţin de patru ori mai mult. 

Foloasele ce urmează dintr'un sistem al dreptului de 
proprietate literară sînt învederate. Este de dorit să avem 

0 provizie de cărţi bune; nu putem avea o asemenea 

provizie dacă oamenii de litere nu vor fi r&splătiți cu 

liberalitate; şi mijlocul cel mai puţin reprehensibil de” 

ai răsplăti este asigurarea dreptului de proprietate 

literară. Dv. nu puteți depinde în ceea ce priveşte ins- 

trucția şi plăcerile literare de timpul liber al bărbaţilor 

ocupați cu afacerile vieţei active. Asemenea oameni 

pot produce câte o dată composiţii de mare merit. 

Dar nu trebue să aşteptaţi de la asemenea oameni opere 

cari reclamă meditație profundă şi cercetări îndelun-
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gate. Opere de felul acesta puteţi aştepta numai de la 
oameni cari fac din literatură ocupaţia de căpetenie a 
vieţei lor. Din aceşti oameni puţini se vor găsi între 
bogaţi şi nobili. Bogatul şi nobilul nu sînt înpinşi de 
nevoie către ocupaţii intelectuale. Ei pot fi înpinşi 
câtre ocupaţii intelectuale de dorinţa de a se distinge, 
saă de dorinţa de a fi folositori publicului. Dar în 
genere ei caută a se distinge şi a servi pe concetă- 
țenii lor în această incinctă. Atât ambițiunea cât şi 
spiritul lor public, într'o ţară ca aceasta, ieaii fireşte 
o întorsătură politică. Aşa dar, pentru ca să avem o 
provizie de cărţi de valoare, trebue să ne întemeiem 
pe nişte oameni a căror profesiune este literatura şi 
ale căror mijloace private nu sînț însemnate. Ast-fel 
de oameni trebuesc resplătiți pentru munca lor literară. 
Şi nu sînt de cât două câj pe care ei pot fi resplătiţi. 
Una din aceste două căi este patronagiul; cea-l-altă, 
dreptul de proprietate literară. 

Ai fost timpuri în cari oamenii de litere se uitai 
nu la public, ci la guvern, sait la câţi-va bărbați mari, 
pentru ca să le r&splătească munca, Acesta era timpul 
lui Maecenas şi al lui Pollio în Roma, al Medicilor la 
Florenţa, al lui Ludovic XIV în Franţa, al Lordului 
Halifax 1) şi al Lordului Oxford 2) în această țară, Ştii 

1) Charles Montague, conte de Halifax, 1661—1715, se distinse ca băr- bat de stat şi ca poet, dar mai ales ca protector ai poeţilor şi erudiţilor. Marele Newton era unul din favoriţii luy. 
2) Robert Harley, conte de Oxford, bărbat de stat, născut la 1661, mort la 1724. In ultimi! an! al vieţel lui se închină, literaturer Și'ŞI făcu o colecţie re- marcabilă de cărți şi manuscripte, pe care o mări fiul săă Eduard, conte de Oxford. După moartea lui, această, colecţie fu vîndută unul librar pentru suma de 13.000 lire sterling (325.000 1ey). Colecţia de manuscripte, com- pusă din 2000 de exemplare, se păstrează la British Museum sub numele de Harleyan Miscellanies.
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foarte bine, Domnule Preşedinte, că sînt casuri în cari 

este bine şi cuviincios, ba chiar o datorie sfintă dea 

recompensa meritele şi de a uşura suferinţele bărba- 

ţilor de genii prin practica acestui fel de liberalitate. 

Dar aceste casuri sînt escepţii. Nu pot să concep un 

sistem mai fatal pentru integritatea şi independenţa 

oamenilor de litere de cît acela în care ei învaţă a se 

uita pentru pâinea lor de toate zilele la favoarea miniş- 

trilor şi a nobililor. Nu pot concepe un sistem mai 

sigur de a face aceste spirite, cari sînt întocmite de 

natură pentru bine-cuvântarea, şi podoaba speţei noastre, 

să degenereze în scandaluri şi nenorociri publice. 

Ne remâne aşa dar un singur mijloc. Trebue să ne 

hotărim pentru dreptul de proprietate literară, or cari 

ar fi neajunsurile acestui drept. Aceste neajunsuri, în 

adevăr, nu sînt nici puţine nici mici. Dreptul de pro- 

prietate literară este monopol, şi produce toate efec- 

tele pe cari vocea generală a omenirii le atribue mo- 
nopolului. Onorabilul şi înveţatul meă amic ne vor- 

beşte cu mult dispreţ de aceia cari se conduc de 

teoria că monopolul face lucrurile scumpe. Cum că 

monopolul face lucrurile scumpe este de sigur o 
teorie, precum toate marile adevtruri, cari au fost sta- 

bilite de experienţa tutulor epocelor şi națiunilor, 

şi cari sînt privite ca garantate cu tot felul de do- 

vezi, se pot numi teorii. Este o teorie în acela-'şi 

sens în care este o teorie că ziua şi noaptea se ur- 

mează una pe alta, că plumbul este mai greii de cât 

apa, că, pâinea hrăneşte, că arsenicul otrăveşte, că al- 

coolul înbată. Dacă, precum pare a crede onorabi- 

lul şi învățatul mei amic, toată lumea se înşală 

asupra acestui punt; dacă efectul real al monopolului
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este de a face lucrurile bune şi ieftine, de ce se opreşte 
d-sa în drumul d-sale de schimb? De ce mărgineşte 
d-sa operația unui principii! aşa de mântuitor la şease- 
zeci de ani? De ce nu cere o durată perpetuă? D-sa 
ne spunea că nu face aceasta pentru ca să găsească un 
compromis între dreptul strict şi oportunitate. Dar 
dacă părerea d-sale asupra monopolului ar fi corectă, 
atunci dreptul strict şi oportunitatea ar coincide. Sai 
mai bine de ce n'am da înapoi Companiei ost-indice 
monopolul comerţului din India de r&sărit? De ce să 
nu reînviăm toate acele monopoluri vechi cari, sub 
domnia Elizabethei, apăsaă aşa de tare pe părinţii noş- 
tri, în cât ei, desnădăjduiţi de nişte nedreptăţi nesu- 
ferite, opuseră suveranei lor o resistenţă, în faţa căreia 
spiritul ei trufaş cedă pentru ântâia şi cea din urmă oară? 
Oare indignaţia poporului englez isbucni cu atâta vio- 
lenţă din causa ieftinătăţii şi a escelenţei mărfurilor? 
Ei crez, Domnule Preşedinte, că pot considera ca do- 
vedit pînă la evidență că efectul monopolului în gene- 
ral este de a face articulele rare, de a le face scumpe, 
şi de a le face rele. Și aş putea cu o egală încredere 
să invit pe onorabilul mei amic să "mi găsească o 
deosebire între dreptul de proprietate literară şi alte 
privilegii de acela-şi fel ; să "mi probeze cum monopolul 
cărților va produce un efect diametralmente opus efec- 
telor produse de monopolul Companiei de Est-India 
asupra ceaiului saii de monopolul Lordului Essex asu- 
pra vinurilor dulci. Deci, cestiunea stă aşa. Este bine 
ca autorii să fie recompensaţi, şi cel mai puţin repro- 
babil din mijloacele de a% recompensa este monopolul. 
Cu toate acestea monopolul este un r&ă. Din causa 
bunului trebue să suportăm râul; dar rtul nu trebue
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să dureze o zi mai mult de cât este neapărat pentru 

asigurarea binelui. 

Acum, nu voiă afirma că legea actuală este perfectă, 

că ea nemereşte exact puntul în care monopolul tre- 

bue să înceteze; dar pot zice cu toată încrederea că 

legea actuală este cu mult mai aproape de acest punt 

de cât legea propusă de onorabilul şi învățatul meu 

amic. Pentru-că nu uitaţi că relele efecte ale mono- 

polului sînt proporţionale cu lungimea duratei lui. Dar 

bunele efecte, în favoarea cărora noi suferim pe cele 

rele, nu sunt nici de cum proporţionale cu lungimea 

duratei lui. Un monopol de şease-zeci de ani produce 

de dout ori mai multe rele de cât un monopol de trei- 

zeci de ani, şi de trei ori mai multe rele de cât un 

monopol de dout-zeci de ani. Dar nu este nici de cum 

adevărat că un monopol postum de şease-zeci de ani dă 

unui autor de trei ori mai multe foloase şi de treiori 

mai puternice înboldiri de cât un monopol postum de 

dout-zeci de ani. Din potrivă, deosebirea este aşa de 

mică în cât abia se poate simţi. Ştim cu toţii cât de 

puțin ne momeşte perspectiva unor foloase foarte de- 

părtate, chiar. când sînt foloase de cari putem raţional 

spera că ne vom bucura înşi-ne odată. Dar un folos 

de care are să se bucure, peste mai mult de o jumt- 
tate de veac după moartea noastră, cine-va, nu ştim 

cine,—poate cine-va care nu s'a născut încă, cine-va care 

nu are absolut nici o legătură cu noi,„—nu este în rea- 

litate nici de cum un îndemn ca să lucrăm. Este foarte 

probabil că, peste câte-va generaţii, pămentul din neex- 

plorata şi nedesemnata pe nici o chartă inimă a con- 

tinentului Australian, va avea un preţ foarte mare. Dar 

nu este nimeni între noi care să dea înprumut cinci
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lire sterling pentru o întreagă provincie în inima con- 
tinentului Australian. Ştim că nici noi nici vre-unul 
din aceia cari ne sînt scumpi nu vor priimi un ban ca 

rentă dintr'o asemenea provincie. Şi un om este foarte 
puţin momit de ideia că, în anul 2000 sait 2100, cine- 
va, care îşi derivă drepturile de la dinsul, va avea mai 
multe turme de oi de cât Principele Esterhazy sai cea 
mai frumoasă casă şi galerie de tablouri din Victoria 
or Sydney. Ei bine, un asemenea fel de dar ofere auto- 
rilor onorabilul şi învețatul mei amic. Considerat ca 
dar pentru dînşii, el este o adevărată nulitate; dar, con- 
siderat ca imposit asupra publicului, el nu este o nuli- 
tate, ci o realitate foarte serioasă şi foarte vătămătoare. 
Voiă lua un exemplu. Doctorul Johnson a murit acum 
cinci-zeci şi şease de ani. Dacă legea ar fi aşa cum 
doreşte să o facă onorabilul şi învețatul meii amic, ar 
fi cine-va care să aibă monopolul operelor Doctorului 
Johnson. Cine va fi acest cine-va nu se poate spune; 
dar noi vom încerca să-l ghicim. Ei bânuesc că va fi 
un librar, care va fi moştenitorul legal al altui librar, 
care era nepotul unui al treilea librar, care a cump&- 
rat dreptul de proprietate de la Black Frank, servito- 
rul şi moştenitorul principal al Doctorului, în anul 178$ 
sai 1786. Cunoştinţa că acest drept de proprietate va 
exista în 1841 putea să fie oare un isvor de mulţu- 
mire pentru Johnson? Ar fi stimulat oare dînsa acti- 
vitatea lui? L-ar f sculat oare dînsa o singură dată 
din pat înainte de miezul zilei? L-ar fi înveselit dînsa 
O singură dată în accesele sale de spleen ? L-ar fi ho- 
tărit dînsa să ne mai dea o alegorie, încă o viaţă de 
poet, încă o imitație după Juvenal? Ei nu crez nici 
de cum. Ei crez cu tărie că acum o sută de ani, când
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el scria desbaterile noastre pentru Gentleman's Maga- 

zine, €l ar fi voit să aibă mai bine doui pence ca să-şi 

cumpere o bucată de friptură de vacă dintr'o prăvălie 

subterană de bucătar. Considerată ca o recompensă 

pentru el, deosibirea dintre un termin de dou&-zeci 

de ani şi un termin de şease-zeci de ani de drept pos- 

tum de proprietate nu ar fi fost nimic saii aproape 

nimic. Dar este această deosebire nulă pentru noi? Ei 

pot cumpăra pe Rasselas 1) cu şease pence; ar fi tre- 

buit să dai pentru dînsa cinci shillingi. Pot cumpera 

Dicţionarul 2), Dicţionarul complet, adevărat, cu dout 

guinee, poate cu mai puţin ; aş fi putut să dai pe | 

cinci sa şease guinee. M& plâng ei de aceasta con- 

tra unui bărbat ca Dr. Johnson? Nici de cum. Art- 

tați-mi că perspectiva unui asemenea avantagiii l-ar fi 

determinat să facă o străduință viguroasă, sai ar fi 

sprijinit spiritul lui în nişte înprejurări deprimante, şi 

sînt cu totul bucuros a plăti preţul unui asemenea obiect 

or cât de scump. Dar lucrul de care me plâng este că 

situaţiunea mea va fi mai rea, şi a D-rului Johnson nu 

va fi mai bună; că voit da cinci lire sterling pentru 

ceva care lui nu îi aduce un ban. 

Principiul dreptului de proprietate literară este acesta, 

El este o taxă asupra cititorilor pentru ca să dea un 

folos scriitorilor. Impositul este unul din cele mai 

rele, pentru că isbeşte una din cele mai nevinovate 

şi mai mântuitoare din plăcerile omeneşsi ; şi nu trebue 

să uităm nici o dată că un imposit asuprâ plăcerilor 

1) Istoria lui Rasselas, Principe de Abyssinia, naraţiune a lu! Johnson. 

Aci Johnson tractează o mulţime de cestiuni cari privese arta, literatura 

societatea, şi filosofia. 

2) Dicţionarul limbei engleze este una din operele cele mal remarcabile 

ale lui Johnsoo.
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nevinovate este un premii pentru plăcerile viţioase. 

„Cu toate acestea admit necesitatea dea se da foloase 

geniului şi înv&ţăturei. Pentru ca să daii un ast-fel 

de tolos, m& supun bucuros chiar acestei taxe severe 

şi înpovărătoare. Ba încă sînt gata să sporesc taxa, 

dacă mi se va arâta că făcend ast-fel voii spori în 
mod proporţional şi foloasele. Plângerea mea este că 

onorabilul şi înveţatul mei amic îndoieşte, întreieşte, 
înpătreşte taxa, şi nu face nici un spor simţitor la fo- 

loase. Ei bine, Domnule Preşedinte, la cât s'ar ridica 
taxa adițională ce sar pune asupra publicului numai 
pentru operele Doctorului Johnson, dacă billul onora- 
bilului şi învățatului mei amic ar deveni legea ţerei? 
Ei unul nu am date îndestulătoare ca să'mi formez 
o părere. Dar sunt încredinţat că numai taxa asupra 
Dicționarului s'ar ridica la mai multe mii de lire ster- 
ling. Dacă preţuim întreaga sumă adițională pe care 
proprietarii operelor sale ar fi luat-o din buzunarele 
publicului, în cursul trecutei jumetăți de veac, la dout- 
zeci de mii de lire sterling, sînt convins că am pre- 
țuit mult mai puţin de cât cifra reală. Zic dar iară-şi 
că ei crez că era bine să fi plătit acele dout-zeci de 
mii de lire sterling, pentru ca să procurăm pentru acest 
preţ plăcere şi încurajare Doctorului Johnson. Insă 
ctez că este foarte greii ca noi să plătim doue-zeci 
de mii de lire sterling pentru ceea ce lui nui aduce 
nici cinci shellingi. 

Onorabilul şi învtţatul meă amic stârueşte asupra 
dreptului urmaşilor marilor scriitori. Fără îndoială, 
Domnule Preşedinte, ar fi foarte plăcut să vedem un 
urmaş al lui Shakespeare trăind în opulenţă de pe 
urma geniului marelui stu străbun. O casă ținută în -
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splendoare printr'un asemenea patrimonii ar fi un 

obiect mai interesant şi mai atingttor de cât este 
pentru noi Blenheim, sai de cât Strathfieldsaye !) pen- 

tru copii noştri. Dar, din nenorocire, este grei: ca sub 

un ast-fel de sistem să se poată întâmpla un asemenea 

lucru. Onorabilul şi învețatul mei amic nu propune 

ca dreptul de proprietate să treacă la cel mai mare 

fii, sai să r&mână în familie ca fideicomis irrevocabil. 

El este numai o proprietate personală. De aceea este 

foarte neprobabil că ea va trece în curs de şease-zeci 

de ani saii jumătate din acest termin de la tată la 

copil. Probabilitatea este că mai mulţi inşi vor avea 

“interes la dinsa. După toată probabilitatea, ei o vor 

vinde şi vor înpărţi câştigul. Preţul ce va oferi pentru 

dînsa un librar nu va sta în nici un raport cu suma 

ce el va lua în urmă de la public, dacă afacerile lui 

vor merge bine. El va da, dacă va da ceva, puţin 

mai mult pentru un termin de şease-zeci de ani de 

cât pentru un termin de trei-zeci sait de două-zeci şi 

cinci de ani. Preţul actual pentru un beneficiii depărtat 

este în tot d'a una mic; dar când este mult loc pentru 

“îndoială că beneficiul depărtat va fi în realitate un 

beneficii, atunci. preţul actual scade aproape la nimic. 

Aşa de mare este nestatorniciă gustului public, în cât 

nici un Om. de simţ nu va cuteza să se pronunţe cu 

încredere care va fi între anii 1890 şi 1900 debitul 

“unei cărţi publicate în zilele noastre. Intregul mod 

de gândire şi scriere a suferit o schimbare întrun 

mult mai scurt period de cât acela la care onorabilul 

şi învățatul meă amic voeşte să întinză dreptul pos- 

1) Blenheim era proprietatea lui Marlborough, Strathfieldsaye a lui 

Wellington. | 

19
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tum de proprietate literară. Ce ar fi prețuit cea mai 
bună proprietate literară în cea d'ântâiii parte a dom- 
nici lui Carol II? Me gândesc la poema lui Cowley. 
Săriţi cu şease-zeci de ani, şi vă aflaţi în generaţia în 

care Pope punea întrebarea: «cine citeşte acum pe 

Cowley ?» Ce opere ai fost vr'o dată-aşteptate cu mai 

multă nerăbdare de public de cât ale Lordului Boling- 

broke, cari aptrură, mi se pare, la 1754. In 1814, 

nică un librar nu v'ar fi mulțumit pentru dreptul de 
tipărit al tutulor acestor opere, dacă i le aţi fi oferit 

pe nimic. Ce ar da Paternoster Row acum pentru 

dreptul de tipărit al operei Triumpbs of Temper a lui 

Hayley 1), care a fost aşa de mult admirată dupi me- 

moria multora cari trăesc încă ? De aceea zic că proprie- 

tatea literară, prin chiar natura ei, va trece mai în 
tot d'a una de la familia autorului; şi maizic că pre- 

țul dat pentru dinsa familiei va fi întrun raport foarte 

mic cu: taxa pe care cumpărătorul, dacă afacerile. lui 
vor merge bine, o va lua de la public în cursul unui 
lung şir de ani. 

Dacă, Domnule Preşedinte, aş dori să găsesc un 

exemplu puternic şi nemerit de efectele pe cari le aş- 
tept de la un drept lung de proprietate literară, aş 
alege —, onorabilul şi învtţatul mei amic va fi sur- 
prins —, aş alege casul nepoatei lui Milton. De câte ori 
acest bill a fost în discusiune, de atâtea ori spri- 
jinitorii monopolului aii adus inainte soarta nepoa- 
tei lui Milton.  Onorabilul şi înveţatul meă amic 
ne-a povestit de repeţite ori istoria ei cu o mare eloquență 
şi efect. D-sa s'a întins asupra suferințelor, asupra să- 

1) William Hayley (1745—1820), o dată poet popular, astă-ză cu totul 
uitat.
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zăciei lucie a acestei femei nenorocite, cea din urmă 

dintro rasă ilustră. D-sa ne spune că, în extremitatea 
nenorocirii ei, Garrick D) a dat un beneficii pentru dînsa, 

că Johnsona scris un prolog, şi că publicul a contri- 

buit cu câte-va sute de lire sterling. Era oare frumos, 

întreabă d-sa, ca ea să priimească, sub această formă 

de milostenie, o mică parte din ceea ce în realitate 

era o datorie? Pentru ce, întreabă d-sa, în loc de a 

primi un mic dar de milă, să nu fi trăit în confort şi 

lux din beneficiile venzării operelor străbunului ei? 

Dar, Domnule Preşedinte, voeşte onorabilul şi învă- 

țatul meii amic să susție că acest fapt, pe care d-sa 

l-a descris aşa de des şi întrun mod aşa de patetic,a 

fost produs de scurtimea terminului de proprietate li- 

terară? Apoi în acest timp durata dreptului de pro- 

prietate literară era mai lung chiar de cât cum pro- 

pune d-sa să-l facă acum. Monopolul dura nu şease-zeci 

de ani, ci pentru vecie. Pe timpul când nepoata lui 

Milton cerea de milă, operele lui Milton eraii proprieta- 

tea esclusivă a librarului. La puţine luni după ziua în 

care se da beneficiul pe teatrul lui Garrick, proprie- 

tarul dreptului de tipărit al Paradisului  Pierdut,— mi 

se pare că era Tonson,—trăgea în judecată pe un li- 

brar, care scosese din acea mare poemă epică -0 edi- 

ție ieftină, şi câştiga procesul. Representarea piesei 

Comus2) a fost, dacă "mi aduc aminte bine, la 1750; 

procesul în 1752. Aici dar avem un exemplu ilustru 

de efectele dreptului prelungit de proprietate literară. 

Operele lui Milton sînt proprietatea unui singur edi- 

tor. Or cine are nevoie de ele trebue să le cumpere 

:) David Garrick (1716—1719), unul din cei ma mari actori al Engliterel, 

2) Pocmă dramatică a lui Milton.
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din prăvălia lui Tonson, şi cu preţul lui Tonson. Or 

cine încearcă să le vânză cu un preț mai mic de cât 

al lui 'Tonson este hârţuit cu un proces. Mii din cei 

ce voesc bucuroşi să poseadă un exemplar din Para- 
disul Pierdut trebue să se priveze de această plăcere. Şi 
care este între acestea situaţia singurei persoane pen- 
tru care noi putem presupune că autorul, protejat ast- 
fel pe cheltuiala publicului, s'a interesat? Ea este re- 
dusă la o sărăcie desăvirşită, Operele lui Milton sînt 
sub monopol. Nepoata lui Milton moare de foame. Ci- 
titorul este jefuit; dar familia scriitorului nu s'a în- 
bogăţit. Societatea este taxată îndoit. Ea trebue să dea 
un preţ exorbitant pentru poeme; şi în acela-şi timp 
trebue să dea de milă singurei descendente supravie- 
țuitoare a poetului. 

Dar atâta nu este tot. Crez că este drept, Domnule 
Preşedinte, să atrag luarea a minte a Camerei asupra 
unui ră, care este poate şi mai de temut, când drep- 
tul de proprietate literară al unui autor remâne în 
mâinile familiei, de cât când trece la librari. Me tem 
serios că, dacă o măsură ca aceasta sar priimi, multe 
opere de valoare vor fi sai cu totul suprimate sait 
grav mutilate. Pot dovedi că acest pericul nu este 
chimeric ; şi sînt foarte sigur că, dacă periculul ar fi 
real, măsurile de apărare la cari s'a gândit onorabilul 
şi învățatul meă amic vor fi ilusorii. Cum că peri- 
culul nu este chimeric se poate uşor artta. Cei mai 
mulți dintre noi, sînt Sigur, aii cunoscut persoane 
cari, întrun mod foarte greşit, după părerea mea, dar 
îndemnați de cele mai bune motive, n'ar voi să se reti- 
părească romanele lui Fielding 1) saă Istoria Declinării 

1) AL douilea mare romanţier englez din secolul al 18-iea (1707—11754).
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şi Căderii Imperiului Roman a lui Gibbon. Unii gentle- 

meni sînt poate de părere că ar fi tot aşa de bine 

dacă nu Sar mai retipări nici o dată Tom Jones!) şi 

Istoria lui Gibbon. Nu voiă stărui dar asupra acestor 

casuri sait altor casuri similare. Voiii lua casuri asupra 

cărora nu este probabil că vor fi deosebiri de păreri; 

casuri, în cari periculul de care vorbesc acum nu este 

un lucru de presupunere, ci de fapt. Luaţi romanele 

lui Richardson 2). Or care ar fi, în ocasiunea de faţă» 

părerea mea despre judecata onorabilului şi înveţatu- 

lui mei amic ca legiuitor, sînt în tot da una dator 

să respect judecata d-sale ca critic. D-sa va zice, sînt 

sigur, că romanele lui Richardson'sînt dintre cele mai 

de valoare, dintre cele mai originale opere în limba 

noastră. Nici o scriere n'a contribuit mai mult a ri- 

dica renumele geniului englez în țerile streine. Nici 

o scriere nu dovedeşte un simțimânt mai adînc. Nică 

o. scriere, afară de ale lui Shakespeare, nu arată mai 

multă cunoştinţă de inima omenească. In ceea ce pri- 

veşte tendinţa lor morală, pot da cea mai respecta- 

bilă dovadă. Dr. Johnson descrie pe Richardson ca pe 

un om care a învețat a mişca pasiunile după comanda 

virtuţii. Scumpul şi onoratul mei amic, Wilberforce, 

în celebrul s&ii tractat religios3), vorbind de tendința 

anti-creştină a romanelor de modă din secolul al 18-lea, 

escâptează a nume pe Richardson din censură. Altă 

persoană escelentă pe care nu o pot nici o dată numi 

1) Cel mai profund, ma! frumos şi mai desăvişit dintre vomanele . lui 

Henry Fielding. 

2) Cel mai mare romanţier englez din secolul 18-lea (1689—11761). 

3) Intitulat Practical Viao of Christianity (Vedere practică de creş- 

tinism).
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tără respect şi simpatie, Doamna Hannah More 1), de- 
clara adesea în conversațiile sale, şi a declarat într'una 

din poemele sale publicate, că dinsa a învăţat pentru 

ântâia oară din scrierile lui Richardson acele principii 
de pietate de cari sa condus în viaţa ei. Pot zice cu 

siguranţă că scrieri cari sînt celebre ca opere de artă 

în toată lumea civilizată, şi lăudate pentru tendinţa 

lor morală de către Dr. Johnson, de către Wilberforce, 

de către Doamna Hannah More, nu trebuesc suprimate. 
Domnule Preşedinte, este credința mea nestrămutată 

că, dacă legea ar fi aşa cum propune să o facem ono- 

rabilul şi înv&țatul meă amic, ele vor fi suprimate. 

Imi aduc foarte bine aminte de nepotul lui Richard- 

son; el era un cleric în Londra; era un bărbat o- 

nest şi escelent; dar concepuse un prejudițiii puternic 

contra operelor de ficțiune. El credea că or ce citire 

de romane era nu numai un ce frivol, ci şi un păcat. 
El zicea, — m& întemeiez aci pe autoritatea unuia din 
fraţii lui clerici care acum este episcop, — el zicea că 
n'a crezut nici o dată că e bine să citească una din 
cărţile moşului -seă. Presupuneţi, Domnule Preşedinte, 

că legea ar fi aşa cum doreşte să o facă onorabilul 
şi învețatul mei amic. Presupuneţi că dreptul de pro- 
prietate literară al romanelor lui Richardson a trecut, 
precum Sar fi putut întâmpla foarte bine, la acest 
gentleman. Ei crez cu tărie că e] ar fi considerat ca 
un păcat de a le dao circulaţie întinsă. Crez cu tărie 
că el n'ar fi făcut pentru o sută de mii de lire ster- 
ling ceea ce el credea că este păcat. El nu le ar fi 
retipărit. Şi ce garanție dă onorabilul şi înveţatul mei 

1) Scriitoare engleză (1745—1833). Ea a contribuit cât-va la educaţia lui 
Macaulay, pe când acesta era copil.
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amic publicului întrun ast-fel de cas? D-sa face ur- 

mătoarea propunere: dacă o carte nu sa tipărit în 

curs de cinci ani, persoana care doreşte să o - tipă- 

rească poate să publice în London Gazette; anunţul 

trebue să se repete de trei ori; apoi să treacă un an; 

şi atunci dacă proprietarul operei nu vrea să scoaţă o 

nouă ediție, el pierde privilegiul sti esclusiv. Ce ga- 

ranţie este aceasta pentru public? Ce este o nouă ediţie? 

Defineşte oare legea din ce număr de exemplare tre- 

bue să se compună o ediție? Mărgineşte ea preţul 

unui exemplar ? Dou&-spre-zece exemplare în format 

mare şi pe preţul. de trei-zeci de guinee fie-care, con- 

stituesc ele o ediție? Era obiceiui mai "nainte, când 

se acorda monopoluri, de a prescrie numărul şi de 

a se mărgini preţurile. Dar eii nu vez că onorabilul 

şi învețatul meii amic propune ceva de felul acesta 

în casul de față. Şi, fără o asemenea prevedere, sigu- 

ranța ce d-sa ne ofere este fără îndoială ilusorie. Con- 

vingerea mea este că, sub un sistem ca acela pe care 

ni-l recomandă d-sa, un exemplar din Clarissa 1) va îi 

tot aşa de rar ca un Aldus 2) sau ca un Caxton 5). 

Voiiă da alt exemplu. Una din cele mai instructive, mai 

plăcute cărți în limba noastră, este Viaţa lui  Jobnson 

de Boswell. Acum este bine cunoscut că fiul cel mai 

mare al lui Boswell considera această carte, considera 

toate relațiunile dintre Boswell şi Johnson ca o pată 

în blasoanele familiei sale. El credea, nu poate cu to- 

1) Clarissa Harlorwe, cel mat îrumos dia romanele lui Richardson. 

2) Aldo Manuzzi sai Manucci, numit şi Adus Manutius, după obiceiul 

învățaţilor epocel —, unul in cel mai mari învățați al Renaşterii. Se 

născu la 1450, muri la 1515. Ediţiunile sale din scriitori! clasici sînt ce- 

lebre, şi astă-zi extrem de rare. , 

2 William Cazton (1421—1491), introductorul tipografiei în Englitera
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tul fără cuvânt, că tatăl s&ii s'a argtat într'o lumină 

ridiculă şi înjositoare. Şi ast-fel ajunse aşa de suptrat 
şi iritabil, în cât în cele din urmă nu mai putea să 
auză vorbindu-i-se de Viaţa lui Johnson. Presupuneţi că 
legea ar fi ceea ce onorabilul şi învățatul mei amic 
doreşte să o facă. Presupuneţi că dreptul de a tipări 
Viaja lui Jobnson de. Boswell ar fi fost, precum se pu- 
tea prea bine, în curs de şease-zeci de ani, al fiului celui 
mai mare al lui Boswell. Care ar fi fost resultatul? 
Un exemplu nefalsificat din cea mai frumoasă operă 
biografică din lume ar fi fost tot aşa de rar ca cea 
d'ântâiii ediție din Britannia lui Camdenl.) 

Acestea sînt casuri isbitoare. V'am arătat că, dacă 
legea ar fi aşa cum voiţi dv. să o faceţi, cea mai fru- 
moasă operă de ficţiune. în prosă din limba noastră, cea 
mai frumoasă operă biografică din limba noastră, ar fi 
fost, după toată probabilitatea, suprimate. Dar am sta- 
bilit casurile alegtnd pe cele mai slabe. Cărţile pe cari 
le am menţionat sînt cărţi cu totul inofensive, cărţi 
cari nu ating nici una din acele cestiuni cari scot chiar 
pe oamenii înţelepţi afară din hotarele înţelepciunii. 
Sînt cărți de. o speţă cu totul deosebită, cărți cari sînt 
puntul de întelnire a mari partide politice şi religiose. 
Ce sar putea întâmpla, dacă dreptul de proprietate li- 
terară asupra uneia din aceste cărţi ar trece, prin moş- 
tenire sati prin transmitere, în posesiunea unui fanatic 
ostil? Voiă lua un singur exemplu. Sint numai cinci- 
zeci de ani de când a murit John W esley 2), şi toate 

') Archelog şi istorie englez (1551 - 1628). Opera sa de căpetenie este Britannia, sive florentissimorum regnorum Angliae, Scotiae, Hiberniae et însularum adjacentium ex intima antiquitate chorographica descriptio. Ea se tipări pentru ântâia oară la Lonâra în 1586. 
1) 1703 —1791, întemeietorul sectey Methodiștilor.. Se zice că ar fi ţinut
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operele lui, dacă legea ar fi aşa cum doreşte să o facă 

onorabilul şi învățatul mei amic, ar fi fost acum pro- 

prietatea unuia saii altuia, Secta întemeiată de Wesley 

este cea mai numeroasă, cea mai bogată, cea mai pu- 

ternică, cea mai zeloasă din secte. In or ce alegere 

parlamentară este o cestiune de cea mai mare însem- 

nătate de a dobândi sprijinul Methodiştilor W eslyani. 

Puterea lor numerică este socotită la sute de mii. Ei 

țin memoria întemeietorului lor în cea mai mare re- 

verență; şi nu fără cuvânt, pentru că el era mai pre 

sus de or ce îndoială un om mare şi un om bun. Fi 

apelează adesea la autoritatea lui. Operele lui sînt pen- 

tru dînşii de cea mai înaltă valoare. Scrierile lui de doc- 

trină coprind, după părerea lor, cel mai bun sistem de 

teologie ce se poate deduce din Sfinta Scriptură. Jur- 

nalele lui, interesante chiar pentru cititorii comuni, sint 

cu deosebire interesante pentru Methodist; pentru că 

ele coprind toată istoria acestei singulare comunităţi, 

care, slabă şi despreţuită la început, este acum, după 

trecere de un veac, aşa de puternică, aşa de înflori- 

toare, şi aşa de formidabilă. Imnul căruia el "i a dat 

imprimaturi) al săi este cea mai însemnată parte din 

cultul public al proseliţilor sti. Acum, presupuneţi că 

dreptul de tipărire al acestor opere ar fi al unei per- 

soane care profesează o groază neînvinsă contra me- 

moriei lui Wesley şi doctrinelor şi disciplinei Metho- 

distilor.. Persoane de felul acesta sînt multe. Curțile 

eclesiastice judecă chiar în acest moment casul unui 

cleric din Biserica Stabilită care a refuzat înmormen- 

50 de mii de predici pentru întemeierea şi mânţinerea religiunil sale. 

Scrierile lui coprind peste 100 de volume. 

1) Expresie întrebuințată la autorizarea tipăriril unel cărţi.
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tarea creştinească unui copil botezat de un predicator Me- 

thodist. Am luat în mână mai zilele trecute o scriere 
care este considerată printre cele mai respectabile or- 
gane ale unui partid mare şi înfloritor din Biserica 
Engliterei, şi acolo am văzut pe John Wesley desig- 
nat ca preot sperjur. Presupuneţi că operele lui Wesley 
sar fi suprimat. Ei bine, Domnule Preşedinte, o ase- 

menea nedreptate ar fi de ajuns ca să sguduie teme- 
liile guvernului. Reflecteze un moment gentlemenii 
cari ţin de Biserica Anglicană ce ar putea fi simţimin- 
tele d-lor dacă Cartea Generală de Rugăciuni (Book of 
Common Prayer) nu Sar retipări în curs de trei-zecă 
sai patru-zeci de ani, dacă preţul unei Cărţi generale 
de Rugăciuni Sar urca la cinci saii zeci guinee. Şi a- 
tunci să hotărască d-lor dacă vor lăsa să treacă o 
lege sub care este posibil, sub care este probabil că 
se va face o nedreptate aşa de netolerabilă unei secte care 
se compune poate dintr'o jumătate de milion de suflete. 

“Sînt aşa de recunoscător, Domnule Preşedinte, de 
buna-voinţă cu care Camera m'a ascultat, în cât nu 
ve voiii ținea mai mult. Voiii adăoga numai că, dacă. 
propunerea de faţă va trece, şi va produce a zecea parte 
din râul ce este probabil că va aduce, şi pe care aş- 
tept să-l producă pe deplin, atunci va apărea îndată 
un remedii, de şi de o speţă foarte reprehensibilă. 
Intocmai precum legile absurde cari opresc vinderea 
venatului sînt în faptă abrogate de braconieri, întoc- 
mai precum multe legi absurde de vamă sînt în faptă 
revocate de contrabandişti, tot aşa această lege va fi 
în faptă abrogată de librari pirați. Astă-ză posesorul 
dreptului de imprimat al unei cărți are de partea sa 
simţimentul public, Aceia cari calcă dreptul de pro-
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prietate literară sînt priviţi ca pungaşi cari ieaii pâinea 

din gura oamenilor cinstiţi. Or cine se bucură să-i 

vază pedepsiţi de lege, şi siliți să înapoieze câştigu- 

rile lor illicite. Nici un negustor de bună reputaţie nu 

Şi va permite ast-fel de transacţii necinstite. Faceţi 

să treacă această lege, şi acest simţimânt va pieri. Oa- 

meni foarte deosebiți de actuala rasă de librari pirați 

vor înfringe îndată acest monopol netolerabil. Capita- 

luri mari vor fi întrebuințate penţru violarea legii. Toate 

tertipurile se vor întrebuința pentru ca să facă urmă- 

ririle legale neeficace ; şi națiunea întreagă va lua parte 

la complot. De care parte va fi în adevtr simpatia 

publică când cestiunca este dacă o carte aşa de popu- 

lară ca Robinson Crusoe sai Călătoria Pelerinului 1) va 

trebui să fie în or care colibă saii să fie mărginită nu- 

mai în bibliotecile bogatului spre folosul strănepotului 

unui librar care, cu o'sută de ani mai "nainte, a smuls 

unui autor redus la extrema miserie dreptul de ao 

tipări? Amintiţi-vă de asemenea că, dacă o dată usur- 

parea proprietăţii literare încetează de a se considera 

ca o nedreptate sait ca o ruşine, nimeni nu mai poate 

opri usurparea. Publicul face a rare ori distincţiuni 

fine. Tot dreptul de tipărit care există acum va lua 

parte la disgraţia şi periculul noului drept de proprie- 

tate literară ce sînteți pe cale de a crea. Şi veţi ve- 

dea că, încercând a impune restricțiuni neraţionale a- 

supra tipăririi cărţilor celor morţi, aţi anulat, în mare 

parte, restricțiunile cari acum înpiedecă pe oameni de 

a jefui şi defrauda pe cei viui. Dacă aş vedea, Dom- 

nule Preşedinte, oare care probabilitate că acest bill 

1) Opere destul de cunoscute: cea dântâiă de Daniel Defoe, cea din 

urmă de John Bunyan.
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va fi amendat în Comitet ast-fel în cât obiecțiile mele 
să cază, nu aş cere ca Adunarea să procedeze la vot 
în acest stadii al cestiunii. Dar sînt pe deplin con- 
vins că onorobilul şi înveţatul mei amic va admite, 
în proiectul d-sale de lege, numai schimbări, pe te- 
meiul cărora eii nu-l voiă putea sprijini, şi de aceea 
sînt nevoit a propune, de şi cu părere de rtiă, ca a- 
cest bill să fie citit a doua oară de azi peste şease luni.



PRUPRIEPATEA LITERARĂ 
— 

DISCURS 

PRONUNŢAT ÎNTR'UN 

Comitet al Camerei Comunelor, la 6 Aprilie 1842 

———— 

La 3 Martie 1842, Lord Mahon dobândi permisiunea de a aduce 

un bill pentru amendarea legil dreptului de proprietate literară. 

Acest bill prelungea :terminul de proprietate literară asupra unef 

cărți la două-zecă şi cinci de ani, socotiți de la moartea. autorului. 

La 6 Aprilie Camera se adună în Comitet pentru acest bill, şi d. 

Greene ocupă scaunul de Preşedinte. Mai multe votări s'aă făcut, și 

resultatul a fost că disposiţiile propuse în discursul următor aii fost. 

priimite cu oare cari modificări. 

Domnule Greene, 

Am fost încântat şi mulţumit de observările ce no- 

bilul mei amic 1) a făcut asupta argumentelor de cari 

ci m'am servit, ca să înduplec trecuta Cameră â Co+ 

munelor să respingă billul propus de un bărbat inte- 

ligent şi talentat, domnul Licenţiat în Drept Talfourd. 

“Nobilul meă amic "mi a făcuto înaltă şi rară onoare. 

Pentru că aceasta este cea d'ântâii! ocasie, crez, în 

%) Lord Mahon.
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care la un discurs făcut într'un parlament s'a răspuns 
în alt parlament. Nu 'mi ar fi greii a apăra dreptatea 
motivelor ce am invocat înainte, a le pune într'o 
lumină mai viuă şi a le întări prin fapte adiţionale. 
Dar mi se pare că am face mai bine dacă am dis- 
cuta billul ce stă pe biuroii acuri de cât billul care 
a stat acum patru-spre-zece “luni. Imi pare bine să gă- 
sesc că este o foarte mare deosebire între cele dout 
billuri, şi că nobilul meă amic, de şi d-sa a încercat 
a respinge argumentele mele, totu-şi a lucrat ast-fel 
ca şi cum ar fi fost convins de dînsele. Am combătut 
terminul de şease-zeci de ani pe cât s'a putut de pe 
larg. Nobilul mei amic l-a prescurtat la două-zeci şi 
cinci de ani. Am atras atenţiunea Camerei asupra 
probabilității că, după prevederile billului domnului 
Licenţiat în Drept Talfourd, opere de valoare pot fi 
Suprimate de către representanţii autorilor. Nobilul 
imei amic a introdus o clausă care, după părerea d-sale 
va înlătura periculul. De aceea nu voii răpi timpul 
Comitetului desbătând nişte punte asupra cărora d-sa 

„a cedat, ci voii pâşi d'a dreptul la cestiunea acestei 
seri. 

Domnule Preşedinte, nu am nici o obiecţie de fă- 
cut asupra principiului propunerii nobilului meă amic. 
In faptă, nu am nici o obiecţiune contra principiului 

. billului din anul trecut. Am crezut mult timp că ter- 
minul de proprietate literară trebue lungit. Când 

„domnul Licenţiat în Drept Talfourd a cerut să i se 
permită a introduce billul d-sale, nu m'am opus mo- 
țiunii. In faptă credeam că voi vota pentru a doua 
citire, şi 'm* voii reserva să spun în Comitet cele ce 
aveam de zis. Insă înv&ţatul Licenţiat în Drept nu "mi
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a lăsat nici o alegere. D-sa, întro limbă energică, a 

cerut ca or cine ar fi dispus să reducă terminul de 

şease-zeci de ani să nu voteze cu d-sa. «Nu "mi daţi 

«sprijinul d-v.», a zis d-sa, «dacă tot ce voiţi să acor- 

«daţi oamenilor de litere este un miserabil adaus de 

«patru-spre-zece sai cinci-spre-zece ani la terminul ac- 

«tual. Nu doresc un asemenea sprijin. Îl desprețuesc». 

Fiind-că nu doream să importunez pe învețatul Li- 

cenţiat în Drept cu un sprijin pe care d-sa îl despre- 

țuia, nu "*mi remânea alt drum de cât să cer părerea 

Camerei la a doua citire. Inprejurările sînt acum al- 

tele. Billul nobilului mei amic nu este de o cam 

dată bun; dar poate fi prefăcut întrun bill bun; şi 

d-sa nu-l va respinge, sînt convins, dacă noi îl vom 

amenda. D-sa şi eii avem acela-şi obiect în vedere; 

dar ne deosebim asupra modului celui mai bun de a 

dobândi acest obiect. Noi sîntem de o potrivă dori- 

tori de a lărgi dreptul de protecţie de care se bu- 

cură acum scriitorii. In ce mod se poate lărgi acest 

drept cu cel mai -mare folos pentru dinşii şi cu cel 

mai mic neajuns pentru public, aici e cestiunea. 

Starea actuală a legii este aceasta. Autorul unei 

opere are un drept de proprietate asupra acestei o- 

pere pentru un termen de dout-zeci şi opt de ani. 

Dacă va trăi mai mult de cât dou&-zecă şi opt de ani 

după publicarea operei, el păstrează dreptul de pro- 

prietate pînă lu sfirşitul vieţei sale. | 

Nobilul mei amic nu propune să facem un adaus 

la terminul de două-zecă şi opt de ani. Dar d-sa pro- 

pune ca dreptul de proprietate să dureze dout-zeci şi 

cinci de ani de la moartea autorului încolo. Ast-fel 

nobilul mei amic nu face nici un adaus la acel ter-
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min care este sigur, ci face un foarte mare adaus la 
acel termin care este nesigur. 

Proiectul mei este deosebit. Eu nu aş face nici un 

adaus la terminul nesigur; dar aş face un mare adaus 

la terminul cel sigur. Ei propun să adăogăm patru- 

spre-zece ani la cei dou&-zeci şi opt pe cari legea îi 
acoardă acum unui autor. Dreptul s&ii de proprietate 
va dura, în acest chip pînă la moartea lui, sai pînă 
la expirarea a patru-zeci şi doui de ani,. or care din 

aceste dou lucruri sar întâmpla. Şi ei crez că voiă 
fi în stare să probez spre mulțumirea Comitetului că 
proiectul mei este mult mai folositor literaturei şi 
oamenilor de litere de cât proiectul nobilului mei 
amic. 

Trebue să admitem neapărat, Domnule Preşedinte, 
că protecţiunea ce dăm cărţilor trebue dată cât mai 

„de timpurii, “pentru ca fie-care carte să poată avea 
din această protecţiune o parte cuviincioasă, nici o 
carte, mai mult de cât partea cuviincioasă. Ar fi înve- 
derat absurd de a pune bilete înti”o roată de lotărie,: cu 
numere deosebite însemnate pe dînsele, şi să punem pe 
scriitori să scoaţă, unul un termin de dout-zeci şi optde 
ani,altul un termin de cinci-zeci, altul un termin de nout- 

„Zeci. Şi cu toate acestea nobilul meă amic propune să 
înființăm tocmai acest fel de lotărie. Ştii bine că nu, 
putem înlătura cu desăvirşire norocul. Dv. aveţi două 
termine de drepturi de proprietate: unul sigur, cel- 
alt nesigur; şi noi nu putem, o admit, scăpa de ter- 

-minul nesigur. Este cuviincios, nu mai încape îndoială, 
ca dreptul de proprietate al unui autor să ţină cât 
viaţa lui. Dar, Domnule Preşedinte, de şi nu putem 
esclude cu desăvirşire norocul, totu-şi putem micşora
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foarte mult partea ce norocul trebue să aibă în dis- 
tribuirea recompensei ce dorim să dăm geniului şi 
erudițiunii: Prin or care adaus ce vom face terminu- 

lui sigur vom micşora influența norocului ; prin or ce 
adaus ce vom face terminului nesigur vom spori in- 

fluenţa norocului. M& voii face mai bine înţeles luând 

casuri a nume. Luaţi dou& femei eminente scriitoare, 

cari aă murit de când ţinem noi minte: Doamna d'Ar- 

blay 1) şi Domnişoara Austen 2). După cum e legea 

acum, încântătoarele romane ale Domnişoarei Austen 

ar avea numai de la dou&-zeci şi opt pînă la trei-zeci 
şi trei de ani dreptul de proprietate; pentru că această 

femeie extraordinară a murit tântră, a murit mai 

nainte de ce geniul ei a fost pe deplin prețuit de 

lume. Doamna D'Arblay a supravieţuit întregei gene- 
raţii din care făcea parte. Dreptul de proprietate al 
celebrului ei roman, Evelina, a ţinut, după legea ac- 

tuală, şease-zeci şi doui de ani. De sigur, această ne- 

egalitate este destul de mare, şease-zeci şi doui de 

ani pentru Evelina, şi numai dou&-zeci şi opt pentru 
Persuasiune. Dar pentru nobilul mei amic această ne- 

egalitate nu pare destul de mare. D-sa propune să 

adăogăm dout-zeci şi cinci de ani la terminul Doamnei 

D'Arblay, şi nici o singură zi la terminul Domnişoa- 

rei Austen. D-sa ar da Persuasiunii un drept de pro- 

prietate numai de dou&-zeci şi opt de ani, ca acum, 

şi Evelinei un drept de proprietate de trei ori mai 

1) Frances Burney (1752—1840), mai în urmă Doamna d'Arblay, după 

căsătoria e! cu contele dW'Arblay, un ofițer francez fugit în Engiitera din 
causa Revoluţiunii. Ea publică romanele Evelina, Cecilia şi Camilla. 

2) (1175—1817), autoarea romanelor: Simț și Sensibilitate, Mândrie şi 

Prejudiţiă, Parcul Mansfield, Emma şi Persuasiune. Acest din urmă roman 

sa publicat după moartea ei, 

20
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mare şi chiar mai mult, un drept de proprietate de 
opt-zeci şi şeapte de ani. Este oare aceasta raţional? 

Vedeţi pe de altă parte operaţiunea proiectului mei. 

Nu fac nici un adaus la terminul Doamnei D'Arblav 

de şease-zeci şi doui de ani, care, după părerea mea, 

este destul de lung ; dar lungesc terminul Domnişoa- 

rei Austen pînă la patru-zeci şi doui de ani, care, 

după părerea mea, nu este prea mare. Vedeţi, Dom- 

nule Preşedinte, că acum norocul are un rol prea în- 

semnat în acest subiect; că astă-zi protecţiunea ce statul 
dă literelor este dată în mod foarte neegal. Vedeţi 

că dacă proiectul nobilului meă amic ar fi priimit, Sar 
lăsa un mai mare rol norocului de cât sub siste- 

mul actual, şi aţi avea nişte neegalități cari sînt ne- 

cunoscute sub sistemul actual. Vedeţi de asemenea că, 
sub sistemul pe care îl recomand eii, vom avea nu 

o siguranţă perfectă, nu o egalitate perfectă, dar mult 

mai puțină nesiguranță şi neegalitate de cât acum. 
Dar aceasta nu este tot. Planul nobilului meu amic 

nu este numai de a înființa o lotărie în care unii 
scriitori să scoață numere câştigatoare, iar alţii bilete 
albe. El este mult mai r&ă de cât atâta. Lotăria d-sale 
este întocmită ast-fel în cât, în vasta majoritate de 
casuri, biletele albe vor eşi pentru cele mai bune cărți, 
iar câştigurile pentru cărți de un merit inferior, 

Luaţi pe Shakespeare. Nobilul mei amic dă o pro- 
tecție mai îndelungată de cât aş da ci piesei  Oste- 
neală pierdută e amorul şi lui Pericles, Prinț al Tyru- 
lui ; dar d-sa dă o protecție mai scurtă de cât aş 
da ei lui Oello şi lui Macbeth. 

Luaţi pe Milton. Milton a murit în 1674. Dreptul 
de proprietate al marilor opere ale lui Milton, după
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proiectul nobiluli meă amic, ar expira la 1699. Comus 

a apărut la 1634, Paradisul Pierdut la 1688. Atunci 

nobilul mei amic ar acorda lui Comus şease-zeci şi 

cinci de ani «de proprietate literară, iar Paradisului 

Pierdut numai trei-zeci şi unu de ani. Este oare ra- 

țional ? Comus este o poemă nobilă; dar cine o va a- 

şeza pe aceia-și linie cu Paradisul Pierdut? Proiectul 

mei ar da patru-zeci şi doui de ani şi Paradisului Pier- 

dut şi lui Comus. 

Să trecem de la Milton la Dryden. Nobilul mei amic 

ar da mai mult de şease-zeci de ani de proprietate 

literară operelor celor mai rele ale lui Dryden: ver- 

surilor encomiastice pentru Oliver Cromwell, operei Ga- 

lantul incult, Femeilor Rivale, şi altor scrieri slabe, cari 

sînt aşa de rele ca or ce a fost scris de Flecknoe sai 

Settle; dar pentru Theodor şi Honoria, pentru Tancred 

şi Sigismunda, pentru Comon şi Iphigenia, pentru Pala- 

mon şi Arcile, pentru Ospăţul hui Alexandru 1), nobilul 

mei amic crede că un drept de proprietate de dout- 

zeci şi opt de ani este de ajuns. Dintre toate operele 

lui Pope, aceea căreia nobilul mei amic " ar acorda 

cea mai mare măsură de protecţie este volumul de 

Pastorale, remarcabile numai ca producţiunea unui bă- 

iat. Antâia carte a lui Johnson a fost Traducerea unei 

Cărţi de Călătorii în Abyssimia, publicată la 1735. Ea 

a fost aşa de slabă în cât în cei din urmă ani ai lui 

nu % plăcea să auză vorbindu-se de dînsa. Boswell 

“făcu o ediţie dintrinsa şi spuse amicului sti că a 

1) Naraţiuni în versuri modernizate şi parafrazate după Chaucer sai 

luate 4'a dreptul din Decameronul lui Boccaccio şi din nuvelele altor 

scriilori francezi saă italieni. In aceste naraţiuni, cari ai fost scrise către 

sfîrşitul vieţei lui, strălucesc cele mal nobile calităţi ale lui Dryden.
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făcut-o. «Nu-mi vorbi de aceasta», zise Johnson; «este 

o lucrare care trebue uitată». Acestei opere nobilul 
meă amic "i ar da o protecţie în cursul enormului ter- 

min de şeapte-zeci şi cinci de ani. Pentru Vieţele Poe- 

ților i) d-sa ar da protecţie în curs de aproape trei-zeci 

de ani. Bine. Luaţi pe Henry Fielding 2); nu importă 

pe cine ieaii,—dar luaţi pe Fielding. Cele d'ântâiu o- 
pere ale lui sînt citite numai de curioşi, şi nu ar fi 

citite nici chiar de curioşi, dacă autorul lor în partea 

din urmă a vieţei lui n'ar fi câştigat faimă prin opere 

de o speţă cu totul deosebită. Ce preţ ai The Temple 
„Beau, Camerista Intrigantă, şi o jumâtate de duzină de 

alte piese pe cari puţini gentlemeni abia le cunosc 
după nume? Cu toate acestea, la aceste piese fără va- 
loare nobilul mei amic le ar da un termin de proprie- 
tate literară mai lung cu dout-zeci de ani de cât acela 
pe care l-ar .da la opere ca Tom Jones şi Amelia. 

Să trecem la Burke. Micul stă articol intitulat Ape- 
rarea Socielăţii Naturale, este de sigur nu fără merit; 
dar nimeni nu 'şi ar mai aduce aminte de dînsul în 

zilele noastre, dacă n'a: purta numele lui Burke. Aces- 
tui articul nobilul meii amic % ar da un drept de pro- 
prietate literară de aproape şeapte-zeci de ani. Dar ma- 
rei opere asupra Revoluţiunii Franceze, operei sale Apel 
de la wbigii cei noui la cei vechi, scrisorilor sale asu- 
pra Păcii Regicide, d-sa “i ar da un drept de proprie- 
tate de trei-zeci de ani sait ceva mai mult. 

Şi observați, Domnule Preşedinte, că eu nu aleg de 
ici şi de colea exemple extraordinare pentru ca să i- 

1) Ultima, scriere a lui Samuel Johnson. 
=) Vezi nota de la pag. 292,
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lustrez părerea mea. lea numele cele mai mari din 

literatura noastră în ordine chronologică. Treceţi la 

alte naţiuni, treceţi la epocele depărtate; veţi găsi 

aceea-şi regulă generală. Nu era drept de proprietate - 
literară în Athena şi Roma ; dar istoria literaturei grece 

şi latine ilustrează afirmaţia mea aşa de bine, ca şi cum 
dreptul de proprietate literară ar fi existat in timpu- 

rile vechi. Dintre toate tragediile lui Sophokles, sin- 
gura căreia propunerea nobilului meă amic "i ar fi dat 

cea mai slabă recompensă, ar fi fost acel admirabil cap- 

d'operă  Oedipus la Kolonos. Cine ar pune discursul 
lui Demosthenes Contra Epitropilor sti alături cu dis- 

cursul Pentru Coroană? Nobilul meii amic, este ade- 

verat, nu le va pune alături; pentru-că d-sa ar da 

discursului Contra Epitropilor un drep de proprietate 
de aproape şeapte-zeci de ani, şi incomparabilului dis- 
curs Pentru Coroană un drept de ceva mai puţin de 

cât jumetatea acestei durate. Treceţi la Roma. Nobilul 

mei amic ar da declamaţiunii juvenile a lui Cicerone 
pentru aptrarea lui Roscius Amerinus un termin de 

dou& ori mai mare de cât Filippicei a Doua. Treceţi 

în Franţa; nobilul mei amic ar da tragediei lui Ra- 

cine Les Frâres Ennemis un termin cu mult mai lung 

de cât Afhaliei, şi comediei L"Etourdi a lui Molitre un 

termin cu mult mai lung de cât lui Tartufje. Treceţi 
în Spania. Nobilul mei amic ar da operelor uitate ale 

lui Cervantes, operelor pe cari azi nimeni nu le maj 

citeşte, un termin mai lung de cât lui Don Quixote. 

Treceţi în Germania. După propunerea nobilului mei 

amic, dintre toate scrierile lui Schiller cea mai favo- 

rizată ar fi Briganzii; dintre toate operile lui Gothe, 

cea mai favorizată ar fi Suferințele Ii Werter. Mulţu-
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mesc Comitetului că a ascultat cu atâta bună-voinţă 

această lungă enumerare. Gentlemenii m& vor crede, 

sînt sigur, că nu din pedantism amintesc numele atâ- 

tor cărți şi autori. Dar întocmai precum, în desbate- 

rile noastre asupra afacerilor civile, noi scoatem ilus- 

traţii din istoria civilă, tot aşa, într'o desbatere asu- 

pra proprietăţii literare, ne scoatem ilustrațiile din is- 

toria literară. Acum, Domnule Preşedinte, am dovedit, 

crez, cu istoria literaturei că efectul propunerii nobi- 

lului mei amic va fi de a da la opere necoapte şi 
imperfecte, la opere de al treilea şi al patrulea rînd, 

o mare superioritate asupra celor mai înalte produc- 

țiuni ale geniului. Este peste putinţă să slăbiţi pute- 

rea faptelor ce am produs atribuindu-le numai întem- 

plării. Nums&rul lor este prea mare, caracterul lor prea 
uniform. 'Trebue să căutăm altă explicaţie, şi o vom 

găsi uşor. 

"Este legea naturei noastre că mintea ajunge îacet 

şi gradat la deplin&tatea puterii sale. Fără îndoială, ti- 

nerii aă produs adesea opere de mare merit; dar ar fi 

cu neputinţă să numim un scriitor de ântâiul ordin 

ale cărui scrieri juvenile să fie cele mai bune din scrie- 

rile lui. Nu se poate contesta că cele mai de preţ cărţi 

de istorie, filologie, ştiinţe fsice şi metafisice, de teo- 

logie, de economie politică, aii fost produse de oameni 

în etate matură. Casul poate să nu fie tot aşa de lim- 

pede cu privire la operele de imaginaţie. Şi cu toate 

acestea nu cunosc nici o operă de imaginaţie de 

cea mai înaltă clasă care să se fi produs, în or ce 

epocă şi în or ce ţară, de un bărbat mai mic de trei- 

zeci şi cinci de ani. Or cât de mari puteri ar fi prii- 
mit de la natură un tântr, este cu neputinţă ca gus-
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tul şi judecata lui să fie maturite, ca mintea lui să fie 

bogat înzestrată cu imagini, să fi observat vicisitudi- 

nile vieţei, să fi studiat cele mai delicate nuanţe ale 

caracterelor. Cum poate un om, care na văzut nici 

o dată feţe de oameni, precum prea bine zice Mar- 

montel, să zugrăvească portrete? In tota], ei crez, că 

aş putea să afirm, fără a m& teme de contradicţie, că, 

din cărțile bune ce există acum în lume, nou&-spre-zece 

din dout-zeci ai fost publicate după ce autorii lor aă 

atins virsta de patru-zeci de ani. Dacă este aşa, este 

învederat că propunerea nobilului meii amic se înte- 

meiază pe un principii greşit. Căci, pe când d-sa dă 

producţiunilor juvenile o protecţie cu mult mai mare 

de cât aceea de care ele se bucură astă-zi, d-sa, compa- 

rativ vorbind, face mai puţin pentru operele bărbaţi- 

lor în deplina maturitate a facultăţilor lor, şi absolut 

nimic pentru operele ce sai publicat în cursul celor 

din urmă trei ani din viaţa scriitorului. Căci, după le- 

gea actuală, dreptul de proprietate al unei asemenea 

opere ţine dout-zeci şi opt de ani de la publicaţie; şi 

nobilul mei amic le dă numai dout-zeci şi cinci de 

ani socotiți de la moartea scriitorului. 

Ceea ce recomand că este ca terminul sigur, soco- 

tit de la data publicației, să fie de patru-zeci şi doui 

de ani, în loc de dout-zeci şi opt. În această întoc- 

mire nu este nici o nesiguranță, nici o neegalitate, 

Folosul ce eii propun a da va fi acela-şi pentru or 

ce carte. Nici o carte nu va avea un drept de proprie- 

tate aşa de lung cum nobilul meă amic îl dă la unele 

cărți, sau aşa de scurt cum îl dă altora. Nici un drept 

de proprietate nu va dura nout-zeci de ani. Nici un 

drept de proprietate nu se va sfirşi în douz-zeci şi opt
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de ani. Ei dau la or ce carte publicată în cursul ce- 
lor din urmă şeapte-spre-zece ani din viaţa scriitoru- 
lui un termin de proprietate mai lung de cum îl dă 
nobilul meă amic; şi sînt sigur că nici o persoană 
versată în istoria literaturei nu va tăgădui că în gene- 
ral cele mai de preţ opere ale unui autor s'a publi- 
cat în cursul celor din urmă şeapte-spre-zece ani 
al vieţei lui. Voiă enumera repede câte-va, şi nu- 
mai câte-va, din marile opere ale scriitorilor englezi, 
pentru cari proiectul meă este mai favorabil de cât 
planul nobilului mei amic. Operele Regele Lear, Mac- 
bet, Othello, The Fairy Queen!), Paradisul Pierdut, No- 
vum Organum şi De Augmentis ale lui Bacon, Essai 
asupra intelectului omenesc al lui Locke, Istoria lui 
Clarendon, Istoria lui Hume, Istoria lui Gibbon, Bo- 
găția Naţiunilor a lui Smith, Spectalors al lui Addison, 
mai tutulor operelor mari ale lui Burke, Clarissa şi 
Sir Charles Grandison?), Joseph Andrews, Tom Jones şi 
Amelia”), şi, afară numai de W'averley, tutulor roma- 
nelor lui Walter Scott, le dai un termin maj lung 
de proprietate de cum le dă nobilul mei amic. Poate 

* d-sa combate această listă? Nu coprinde oare ea tot 
ce Englitera a produs mai mare în multe direcţii, în 
poesie, filosofie, istorie, eloquenţă, spirit, portreturi es- 
celente de viaţă şi obiceiuri? De aceea, cu toată încre- 
derea fac apel la Comitet se prefere propunerea mea pro- 
punerii onorabilului mei amic. Am arttat că protecţia 
ce d-sa propune să dăm literelor este neegală, şi neegală 
în chipul cel mai r&ă. Am aretat că planul d-sale este 

1) Cea mai însemnată poemă epică a lui Edmund Spenser (15535—1599). 2) Romane ale lui Samuel Richardson. 
5) Romane celebre ale lui Henry Fielding.



AL DOUILEA DISCURS 313 

de a da protecţiune cărţilor în raport invers cu me- 

ritul lor. Voiii propune, când vom ajunge la a treia 

clausă' a billului, să ştergem cuvintele «dout-zeci şi 

cinci de ani, şi mai târzii, în aceea-şi clausă, voii 

propune să inlocuim cuvintele «două-zeci şi opt de ani» 

cu vorbele «patru-zeci şi doui de ani». Sper că Co- 

mitetul va priimi aceste amendamente, şi simţ cea mai 

tare convingere că billul nobilului mei amic, amen- 

dat ast-fel, va conferi un mare bine oamenilor de litere, 

cu cele mai mici neajunsuri posibile pentru public.



CHARTA POPORULUI 

  

DISCURS 

PRONUNȚAT IN 

Camera, Comunelor, la 3 Maiii 1842. 

La 2 Maiă 1842, Thomas Duncombe, representant de Fiasbury, presentă o petiție, semnată de foarte mul (i inși, a cărel rugăciune 
era precum urmează : 

«Petiţionarii dv., exercitând areptul lor constituțional, cer ca Ono- «rabila dv. Cameră, să remedieze nu 
<de cari se plâng petiţionarii dv., 
«schimbare, 
Poporului». 

In ziua, următoare, Thomas Dune 
fie ascultați în persoană sai în 
Camerei. Contra moţiuni! lui Tho 
torul discurs. 

meroasele rele mari și învederate 
făcând să treacă immediat, fără 

scădere sai adaus, în lege documentul întitulat Charta 

ombe propuse ca petiţionarii să 
persoana Advocatului lor la bara 
mas Duncombe sa pronunţat urmă» 

Moţiunea a fost respinsă cu 287 de voturi contra, 49. 
Coprinsul acelei Charte a Poporului se reducea la următoarele şease punte: 
1% Fie-care locuitor al Re 

alegător : 

20 Votul în alegeri va fi secret ; 
30 Parlamentul va dura numay un an; 
4% Censul de alegător se desființează ; 
50 Membrii Camerel Comunelor priimese o diurnă ; 

gatului, care este major, are dreptul de
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60 Egalitatea, între districtele electorale se stabileşte prin faptul că 

numărul deputaţilor ce va trimite fie-care district va, depinde de numă- 

rul locuitorilor lui. 

Domnule Președinte, 

Doream cu deosebire astă seară să întâlnesc privirile 

dv., pentru-că, pe când era în discusiune moţiunea ono- 

rabilului representant de Rochdale 1), îmi era peste 

putință să fiii la locul mei. Aflu că, cu această oca- 

sie, absenţa câtor-va membri din guvernul trecut 

a fost criticată în termini aspri, şi atribuită la motive 

neonorabile. In ceea ce mt priveşte pe mine, Domnule 

Preşedinte, am fost înpiedicat de boală de a veni la. 

Cameră ; unul din nobilii mei amici, la care sa făcut 

în deosebi alusiune, a fost reţinut în alt loc numai 

de o întâmplare; şi sunt convins că nici unul din 

membrii ultimei adminstraţii nu a fost oprit de o frică 

nedemnă de a'şi artta opiniunile sale, Ei unul nu pot 

avea nici un motiv de a 'mi ascunde părerile. 

„Ele au fost adesea exprimate, şi exprimate în faţa unui 

auditori care nu era probabil că le va privi cu multă 

favoare. 

Aş dori, Domnule Preşedinte, să spun ceea ce am 

de spus în tonul moderat, care a fost observat cu atâta 

cuviinţă de prea onorabilul Baronet Secretarul Departa- 

mentului de Interne 2); dar, dacă mt voi sluji de 

vro expresie caldă, sunt sigur că Adunarea 0 va a- 

tribui puterii convingerii mele şi solicitudinii mele 

pentru interesele publice. Nimeni din cei ce m& cunosc 

nu m& va bănui, sînt sigur, că privesc sutele de mii, 

1) Sharman Crawford. 

2) Sir James Graham.
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cari au semnat petițiunea ce ne preocupă acum, cu alt 
simțiment de cât o bună-voinţă cordială. 

Domnule Preşedinte, nu pot în conştiinţă da asen- 
timentul meii acestei moţiuni. Şi cu toate acestea tre- 
bue să admit că onorabilul representant de Finsbury 1) 
a formulat-o cu mare dibăcie. D-sa a făcut tot ce Y 
sta prin putinţă ca să dobândească sprijinul acelor poli- 
ticiani sfiicioşi şi interesaţi, cari se gândesc mult mai 
mult la siguranța scaunelor lor de cât la siguranţa 
țărei lor. Ar fi foarte comod pentru mine să votez în 
tăcere. cu d-sa. Atunci aş avea dreptul să zic char- 
tiştilor din Edinburgh : «Când petiţiunea dv. era în 
«Cameră, eii eram de partea dv.; am fost de părere 
«să vi se dea o ascultare deplină». “In acela-şi timp 
âş putea să asigur pe alegătotii mei conservatori 
că nu am sprijinit nici o dată şi nu voit sprijini nici 
o dată Charta. Dar, Domnule Preşedinte, de şi acest 
drum ar fi foarte comod, este un drum pe care sim- 
țimentul mei de datorie nu m& va îngădui să-l ieaă. 
Când cestiuni de drept privat sînt înaintea noastră, 
ascult, şi trebue să ascult, argumentele părţilor intere- 
sate în aceste cestiuni. Dar practica noastră n'a fost: 
nici o dată, şi de sigur nu trebue să fie, de a acorda 
ascultare persoanelor cari petiționează pentru sati con- 
tra unei legi, în care ele nu ai alt interes de cât inte- 
resul ce le este comun lor cu toată națiunea. Dintre 
cei mulți cari ati petiţionat contra robiei, contra cereri- 
lor Romano-Catolicilor, contra legii asupra grânelor, 
nimeni nu a fost îngăduit să ne ţină discursuri la bara Camerei, pentru ca să susțină vederile sale. Dacă în casul de față ne abatem de la o regulă generală pe 

1) Thomas Duncombe.
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care or cine trebue să o recunoască de foarte înţe- 

leaptă, ce conclusie se poate trage în mod raţional 

din purtarea noastră, de cât că noi privim petiţiunea 

de care ne ocupăm acum ca având drept la un res- 
pect extraordinar, şi că nu ne am hotărît de mai 'na- 

inte a respinge ceea ce cer petiţionarii? Acum, Domnule 
Preşedinte, sînt hotărît a m& înpotrivi pînă în cele 
din urmă schimbării ce dinşii stăruesc de noi să facem 

în constituția regatului. De aceea crez că aş lucra cu 

nesinceritate, dacă aş da votul mei ca să se permită 

a vorbi unor oratori, a căror eloquenţă, sînt sigur, nu 
va face nici o schimbare în părerea mea. Deosebit de 

aceasta, crez că dacă, după ce voii vota pentru ascul- 

tarea petiţionarilor, voiii vota contra acordării rugă” 

ciunii lor, le aş da un cuvent temeinic ca să me a- 

cuse că mai ântâiă "i am încurajat şi pe urmă i am 

părăsit. Această acusaţie, cel puţin, nu mi se va aduce 

nici o dată, 

Onorabilul representant de Westminster 1) a expri- 

mat speranța că limba petiţiunii nu va fi supusă unci 

critice severe. Dacă d-sa înţelege critică literară, sînt 

cu totul de părerea d-sale. Stilul acestei composiţii 

este scutit de or ce censură din parte-mi; dar sub- 

stanţa este de neapărată trebuinţă ca să o cercetăm 

de aproape. Ceea ce pretind petiţionarii este ca noi 

să traducem îndată în lege ceea ce se chiamă Charta 

Poporului, şi încă fără schimbare, scădere sai adaus. 

Aceasta este rugăciunea în sprijinul căreia onorabilul 

representant de Finsbury cere să ascultăm argumente 

la bară. Este oare atunci rațional a zice, precum ai 

zis câţi-va gentlemeni, că, votând pentru moţiunea 

1) Leader.
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onorabilului representant, d-lor înţeleg a vota numai 

pentru o anchetă asupra causelor suferințelor publice? 

Dacă vr'un gentleman crede că o anchetă asupra cau- 

selor suferințelor publice va fi folositoare, să facă o 
propunere pentru o asemenea cercetare. Nu mă voii 

opune. Dar această petiţiuue nu ne zice să facem an- 

chetă. Ea ne zice că nu trebue să facem anchetă, ci 

ne invită să votăm o lege vorbă cu vorbă, şi să o 

votăm fără cea mai mică întârziere. 

Voiii. îndrăzni, Domnule Preşedinte, cu toată cererea 

saii porunca petiţionarilor, să exercitez dreptul mei 
de a vorbi liber asupra Chartei Poporului. Intre cele 
şease punte ale Chartei, este unul pe care l-am votat. 
Este altul pe care hotărît îl încuviinţez. Mai sînt altele 
asupra cărora, de şi nu m& unesc cu petiţionarii, aş 
merge totu-şi cât-va drum ca să me întâlnesc cu 

-dînşii. In faptă, este un singur punt dintre cele şease 
asupra căruia sînt diametralmente opus lor; dar din 
nenorocire acest punt se întâmplă că este infinit cel 
mai însemnat dintre cele șease. 

Unul dintre cele şease punte este votul secret. Am 
votat pentru scrutinul secret; şi nu am văzut nici un 
cuvent de a 'mi schimba părerea asupra acestui subiect. 

Alt punt este desfiinţarea calificaţiei pecuniare pentru 
representanţii acestei Camere. Asupra acestui punt mt 
unesc din inimă cu petiţionarii. D-v. aţi statornicit o 
calificație: bănească îndestulătoare pentru alegător; şi 
de aceea mi se pare că este absolut de prisos de a 
cere o calificaţie pecuniară de la representant, "Toată 
lumea ştie că mulţi representanţi englezi ai numai 
nişte calificaţii fictive, şi că representanţii oraşelor şi 
tirgurilor scoțiene nu sînt ținuți nici de cum să aibă
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o calificaţie. De sigur este absurd să admitem ca re- 
presentanţii de Edinburgh şi Glasgow să nu aibă nici 
o calificație, şi în acela-şi timp să cerem ca repre- 
sentanții de Finsbury şi Marylebone să poseadă o ca- 
lificaţie sait simulacrul unei calificaţii. Dacă calificaţia 
ar fi în realitate o garanţie de respectabilitate, atunci 
această garanţie trebue cerută şi de la noi cari re- 

presentăm aci oraşele scoțiene. Dacă, precum crez că, 

calificaţia nu este nici o garanţie, atunci de ce să o 

cerem ? Ea nu face parte din vechia constituţie a re- 

gatului. Ea a fost înființată sub domnia reginei Anna; 

a fost înființată de un parlament rtă pentru un scop 

răi. In faptă, ea a fost o parte dintr'un şir de legi 

care, dacă nar fi fost întrerupt, sar fi sfîrşit cu re- 
vocarea Actului de Toleranţă şi a Actului de Succe- 

siune la Tron1). 

Chartiştii cer parlamente anuale. Aci mă despart de 
dînşii în mod hotărît; dar aş fi înclinat, poate, să 

caz la învoială cu dinşii. M& mai deosibesc de dinşii 

în ceea ce priveşte necesitatea de a plăti pe repre- 
sentanții poporului, şi de a înpărţi ţara în districte 

electorale. Dar nu consider aceste cestiuni ca vitale. 

Recunosc că regatul ar putea fi liber, mare şi fericit, 

cu toate că membrii Camerei ar priimi diurne, şi cu 

toate că actualele hotare ale comitatelor şi târgurilor 

ar fi înlocuite prin noui linii de demarcaţiune. Acestea, 
Domnule Preşedinte, sînt cestiuni subordinate. Neap&- 

rat, nu crez că ele nu sînt importante. Dar ele sînt 

subordinate în comparaţie cu cestiunea ce ne r&mâne 

să examinăm. Esenţa Chartei este sufragiul univeisal. 

1) Act of Settlement sati legea de succesiune, care da Coroană dinas- 

tiei de Hanovra,
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Dacă suprimaţi acest punt, atunci nu importă mult pe 

cari din cele-l-alte le încuviințaţi. Dacă acordaţi acest 

punt, atunci nu importă nici de cum pe care din 

cele-l-alte îl suprimaţi. Dacă acordaţi acest punt, atunci 

țara e pierdută. 

Nu ţii: orbeşte la vechile obiceiuri. Desaprob cu 
desăvirşire ceea ce sa poreclit doctrina finalităţii 1), 

Am zis destul astă seară ca să arât că nu consider 

aşezământul statornicit de Billul de Reformă ca un ce 

care va dura în veci. Ei crez de sigur că o schim- 

bare extensivă în constituţia unei naţiuni este înso- 

țită de rele serioase. Cu toate acestea aceste rele pot 

fi precumpănite de foloase, şi sînt cu totul gata, în 

or ce cas, a cumptni relele cu foloasele, şi de a ju- 
deca pe cât pot în cotro se pleacă limba cumpenei. 
Nu sînt legat prin nici o legătură ca să mt opun unei 
reforme pe care o crez capabilă de a spori binele pu- 
blic. Voii merge chiar mai departe ;. voii zice că nu 
me unesc nici de cum cu aceia cari cred că ai pro- 

bat absurditatea Chartei Poporului, fiind-că ai pro- 
bat că ea este incompatibilă cu existenţa Tronului şi 
cu Camera Lorzilor. Pentru-că, de şi sînt un supus 
credincios şi leal al Maiestăţii Sale, şi de şi doresc să 
văz Camera Lorzilor puternică şi respectată, totu-şi 
nu pot considera nici monarchia nici aristocrația ca 
scopuri ale guvernului. Ele sînt numai mijloace. Na- 
țiuni ati înflorit fără suverani ereditari şi fără adu- 
nări de nobili; şi, de şi 'mi ar părea foarte r&ă să 
văz Englitera republică, totu-'şi nu mă îndoiesc că ea 
ar putea, ca republică , sa se bucure de prosperitate, 

1) Şe înţelege prin aceasta doctrina care cere ca o lege să fie făcută 
peniru vecie. Asupra acestui punt vezi pag. 42 sqq. din acest volum,
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de linişte şi de o înaltă consideraţie. Frica şi aver- 
siunea cu cari eă privesc sufragiul universal ar scădea 
mult, dacă aş putea crede că urmările cele mai rele 
ce el ar produce, ar fi de a ne da pe ântâiul magistrat 
electiv şi un senat, în loc de o Regină şi o Cameră 
a Lorzilor. Convingerea mea neclintită este că, în 
țara noastră, sufragiul universal este incompatibil, nu 

cu cutare sai cutare formă de guvern, ci cu toate 
formele de guvern, şi cu or ce lucru în vederea că- 
ruia există formele de guvern; că este incompatibil 
cu proprietatea, şi că prin urmare este incompatibil 
cu civilizaţia. 

“ Nueste nevoie să expun aici argumentele cari pro- 
bează mai pre sus de or ce îndoială că civilizația de- 

pinde de siguranța proprietăţii ; că, unde proprietatea, 

nu e sigură, nici o climă or cât de delicioasă, nică 

un pământ or cât de roditor, nici o înlesnire pentru 

comerţ şi navigaţie, nică o înzestrare firească a cor- 

pului şi a minţii, nu pot înpiedica o naţiune dea că- 

dea în barbarie; că, pe de altă parte, acolo unde oa- 

menii sînt protejaţi pentru a se bucura de ceea ce sa 
creat prin activitatea lor şi ceea ce sa economisit 

prin privaţiunile lor, societatea va înainta în arte şi 

bogăţie, cu toată nerodnicia pământului şi asprimea 

aerului, cu toate taxele urcate şi răsboaiele destruc- 

toare. Aceia cari zic că Englitera a fost grosolan de rti 

guvernată, că legislaţia ei este defectuoasă, că bogă- 

ţia ei a fost risipită în lupte nedrepte şi nepolitice cu 

America şi Franţa, aduc în faptă cea mai puternică 

dovadă în favoarea adevărului afirmaţiunii mele. Căci 

cum că ţara noastră a făcut şi face progrese mai în 

tot ce contribue la comfortul material al omului nu 

2
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se poate contesta. Dacă aceste progrese nu se pot ad- 
scrie înţelepciunii guvernului, la ce alt ceva le putem 
adsctie dacă nu silinţei, energiei, economiei indivizi- 

lor ? Şi la ce alt-ceva putem adscrie acea silință, acea 
energie, acea economie, dacă: nu siguranţei de care 
proprietatea s'a bucurat aici în cursul a mai multor gene- 
rațiuni ? Aşa de mare este puterea acestui mare prin- 

cipii în cât, chiar în răsboiul din urmă, cel mai cos- 
tisitor mai pre sus de or ce comparaţie, din câte s'au 

purtat vr'o dată în lume, guvernul nu putea să nimi- 

cească aşa de iute atâtea bogății câte creau clasele 
productive. 

Dacă se admite că buna stare a societății depinde 

de instituția proprietăţii, atunci urmează de sigur că 

ar fi nebunie să dăm puterea supremă în stat unei 
clase care nu pare înclinată a respecta această insti- 

tuţie. Şi dacă se concede aceasta, atunci mi se pare 

că ar fi nebunie să se încuviinţeze cererile acestei pe- 
tițiuni. Nu am nică o speranţă că, dacă vom încredința, 

guvernul regatului în mâinile majorităţii oamenilor 
de dou&-zeci şi unu de ani, nume&raţi pe cap, insti- 

tuția proprietăţii va fi respectată. Dacă miar întreba 

cine-va de ce nu am o asemenea speranță, rtspunz: 
pentru-că sutele de mii de bărbaţi de dout-zeci şi unu 
de ani cari ai semnat această petițiune îmi zic să nu 
am asemenea speranţă ; pentru că ei îmi spun că, dacă 
le aş încredința puterea, cel d'ântâii us ce vor face 
de putere va fi de a despuia pe or cine din regat 
care are o bună haină în spinare şi un bun acoperiş 
d'asupra capului stii. Dumnezei să m& ferească de a 
interpreta r&i limba lor! Voiă citi propriile lor cu- 
vinte. Nu uitaţi că această petiție este o declaraţie auto-
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ritativă a dorințelor acelora cari, dacă Charta ar deveni 
vr'o dată lege, vor alege marea majoritate a Camerei 
Comunelor ; şi iată vorbele lor: «Petiţionarii dv. se 

«plâng că sînt enorm taxaţi spre a plăti dobânda a 
«ceea ce se chiamă datoria naţională, o datorie ce se 

«urcă astă-zi la opt sute de milioane de lire sterling 1), 

«care este numai o parte din enorma sumă cheltuită 
«în răsboaie crude şi costisitoare pentru suprimarea 
«or cărei libertăţi, de oameni cari nu au fost autori- 

«Zați de popor, şi cari nu ai prin urmare nici un drept 

«de a taxa posteritatea pentru neomeniile săvîrşite de 
«dînşii asupra omenirii». Dacă aceste cuviinte aă vr'un 

înțeles, apoi ele însemnează că generaţia actuală nu 

este ţinută a plăti datoria publică contractată de gu- 
vernanţii noştri din trecut, şi că o bancrută naţională 

este şi dreaptă şi politică. Eă unul crez că este cu 

neputinţă să facem vr'o deosebire între dreptul unui 
creditor al statului la dividendele sale şi dreptul unui 

proprietar de pământ la renta sa. Şi, ca să fac drep- 

tate petiţionarilor, trebue să spun că dînşii par a fi 

de aceea-şi părere. Ei sînt de părere de a tracta în 
acela-şi chip pe detentorul de hârtii ale statului şi pe 

proprietarul de păment. Ei ne spun că nimic nu va 

«scăpa munca din lanţurile miseriei pînă când poporul 

«nu va poseda acea putere sub care vor înceta toate 

«monopolurile şi înpilările ; şi petiţionarii dv. men- 
«ționează cu tot respectul monopolurile actuale ale 

«Ssufragiului, al hârtiei monede, al maşinelor, al pă- 

«mântului, al presei publice, al religiei, al mijloacelor 

«de călătorie şi transit, şi o mulțime de alte rele prea 

1) Peste două-zeci de miliarde de lei.
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«numeroase ca să fie menţionate, şi cari toate isvo- 

resc din dreptul de a legifera al .unei clase». Or cât 
de absurd ar fi acest talmeş-balmeş de vorbe, o parte 

dintrînsul se poate înţelege de ajuns. Ce 'poate să în- 

semneze monopolul pământului de cât dreptul de pro- 
prietate asupra pământului? Singurul monopol de pă- 

mânt ce există în Englitera este că nimeni nu poate 

vinde un pogon de pământ care nu este al lui. Şi ce 

poate însemna monopolul de maşini de cât proprieta- 

tea de maşini? Alt monopol care trebue să înceteze 

este monopolul mijloacelor de căl&torie. Cu alte cuvinte, 

toată proprietatea de canale şi de drumuri de fier din 

regat trebue confiscată. Ce alt înţeles pot avea acele 

cuvinte ? Şi acestea sînt numai specimene de reformele 

cari, după cuvintele petițiunii, vor scăpa munca din 

lanţurile miseriei. Mai r&mân, mi se pare, o mulţime 

de monopoluri similare, prea numeroase sprea fi men- 
ționate ; îmi închipuesc monopolul pe care un fabri- 

cant de postav îl are asupra unui stock de stofe; 

monopolul ce un pălărier are asupra pălăriilor fabri- 

cate de dînsul; monopolul ce fie care din noi are a- 

supra mobilei, patului şi hainelor sale. In scurt, peti- 

ționarii cer de la dv. să le daţi putere ca să nu lase 

în regat nici un om incapabil de a munci. 

Sînt departe de a. dori să arunc vro defăimare a- 

supra cetelor ignorante, ce sai grămădit înprejurul 
mesei, pe care sa aşezat această petiţiune ca să fie 

subscrisă. Nimic nu este mai firesc de cât ca poporul 
muncitor să fie înşelat de tertipurile unor oameni ca 
autorul acestei composiţii absurde şi nemernice. Noi 
înşi-ne, cu toată superioritatea educaţiei noastre, sîn- 
tem adesea foarte creduli, foarte nerăbdători, foarte
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scurți la vedere, când sîntem munciți de nevoi bă- 
neşti saă de suferințe trupeşti. Alergăm adesea la mij- 
loace de uşurare immediată cari, precum ne spune 
rațiunea, dacă am asculta-o, agravează de sigur sufe- 
rințele noastre. Bărbaţi de mare talent şi ştiinţă 'şi 
au ruinat în acest chip averile şi sănătatea. Atunci 
de ce să ne mirăm că oameni mai puţin instruiți de 
cât noi, şi ispitiți de privaţiuni pe cari noi nu le am 
cunoscut nici o dată, sînt uşor amăgiţi de şarlatani 
cari le promit imposibilități 2 Inchipuiţi-ve un lucrător 
harnic şi cu bune intenţiuni, care îşi iubeşte soţia şi 

copii. Vin timpuri rele. El îşi vede soția pe care o 
iubeşte slăbind şi devenind din zi în zi mai palidă. 
Copii sti ţipă după pâine ; şi el nu are ce să le dea. 
Atunci vin agitatorii de meserie, ispititorii, şi îi spun 

că este destul şi mai mult de cât destul pentru fie care, şi 

că el are prea puţin pentru că proprietarii cei mari, credi- 

torii statului, banchierii, fabricanţii, proprietarii de dru- 

muri de fier, negustorii aă prea mult. Este oare stra- 

niii ca s&rmanul om să fie amăgit şi să subsemneze în 

pripă o ast-fel de petiție ? Inegalitatea cu care este 

înpărțită bogăţia este învederată pentru fie care. 
Ochiul o descopere la cea d'ântâii privire. Motivele 
cari probează în mod irrefragabil că această inegali- 
tate este trebuincioasă pentru binele tutulor claselor 

nu sînt tot aşa de învederate. Onestul nostru lucrător nu 

a priimit o educaţie care să-l facă capabil de a înţe- 

lege că cea mai adîncă miserie ce el a văzut este 

prosperitate, în comparaţie cu miseria ce ar suferi 

dacă ar fi numai o lună de anarchie şi jaf general. 

Dar dv. ziceți că, dacă lucrătorul nu este bine in- 
Struit, nu este vina lui. Foarte adevărat. Nu este vina
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lui. Dar, de şi el nu este vinovat, dacă dv. veţi fi 

destul de nesocotiţi ca să-i daţi puterea supremă în 

stat, veţi avea partea cea mai mare din pedeapsă. Dv. 

ziceți că, dacă guvernul nu ar fi uitat în mod cul- 
pabil de a stabili un bun sistem de instrucție publică, 
petiționarii ar fi fost pregătiţi pentru dreptul de a 

vota. Dar este oare acesta un cuvânt de a le da drep- 

tul, când propria lor petiție dovedeşte că nu sînt ma- 

turi ca să-l aibă, când ei ne declară cinstit că, dacă 

le vom acorda acest drept, ei se vor servi de dinsul 

pentru ruina noastră şi a lor? Nu este nevoie să exa- 
minăm acum dacă, cu instrucţia universală, vom putea 

avea în toată siguranţa sufragiul universal. Ceea ce 

ni se cere să facem este de a da sufragiul universal 
înainte de a avea instrucția universală. Am ei simți- 

minte r&i-voitoare pentru aceşti oameni săraci 2 Nu 

mai mult de cât aş avea pentru un amic bolnav, care 

mă roagă să "i dau un pahar de apă cu ghiaţă, pe care 

doctorul "i a interzis-o. Nu mai mult de cât are un 

colector uman din India pentru acei ţerani săraci cari 

întrun timp de scumpete daii ocoale cu grămada în- 

prejurul grânarelor şi se roagă cu lacrimi şi cu ges- 

turi dureroase să li se deschiză porțile şi să li se 

înparță orezul. Eu nu-i voii da paharul cu apă, pen- 

tru că ştiii că ar fi otravă. Nu voii da cheile grâ- 

narului pentru că ştiii că, făcând aşa, voiii preface scum- 

petea în foamete. Şi tot aşa nu voii ceda stăruinţelor 

mulţimii care, desperată de suferință şi orbită de ig- 

noranţă, cere cu stlbatică vehemenţă libertatea de a se 

distruge pe sine. 

Dar ni se zice: «nu trebue să daţi multă impor- 
«tanţă acestei petițiuni. Ea este, fără îndoială, prea
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«nesocotită şi ruşinoasă pentru autorul ei, or cine ar 

«fi el. Dar nu trebue să presupuneţi că aceia cari ai 
discălit-o o aprobă. Ei “şi ai pus numai numele saii 
cai atras cu degetul fără să cumpenească înţelesul do- 

«cumentului pe care îl subscriaă». De sigur, Domnule 

Preşedinte, dintre toate motivele ce sati dat vro dată 

pentru priimirea unei petiţiuni cu onori particulare, 

cel mai stranii este acela că ea exprimă simţiminte 

diametral opuse adevtratelor simțiminte ale acelora cart 

ai subsemnat-o. Şi nu este un cuvânt mai puțin stra- 

nii de a da oamenilor puterea supremă în stat pentru- 

că ei semnează manifeste politice de cea mai mare în- 

semnâtate, fără să-şi dea osteneala de a cunoaşte care 

este coprinsul ei. Dar cum putem noi crede că, dacă 

petiționarii vor avea puterea ce cer, nu se vor servi 

de dînsa aşa precum ei ne ameninţă? In cursul unui lung 

şir de ani, numeroşi vorbitori şi scriitori, unii din ei 

ignoranți, alţii necinstiţi, ai înfățişat necontenit gu- 

vernul ca fiind în stare de a face, şi ţinut a face, lucruri 

pe cari nică un guvern nu poate încerca să le facă, 

fără mari neajunsuri pentru ţară. Fie-care om cu minte 

ştie că poporul întreţine guvernul. Dar doctrina filo- 

sofilor chartişti este că misiunea guvernului este de 

a întreținea poporul. Se presupune de mulți inşi că 

guvernanţii noştri posedă unde-va un deposit nesecat 

de toate trebuincioasele şi de toate bunătăţile vieţei, şi 

că, numai din înpietrire de inimă, ei refuză de a înpărți 

la săracă conţinutul acestui magazin. Am citit cu toţii 

discursuri şi articule în cari se pare că se admite ca 

ceva sigur cum că noi cari sintem aici avem puterea 

de a face minuni, de a trimite o ploaie de imană peste
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West Riding!), de a lovi pământul şi de a da tutulor 

oraşelor din Lâncashire apă în abundanţă, de a sătura 

cu cinci pâini şi doui peşti pe toţi lucrătorii cari sînt 
fără lucru de la fabricele de tors şi de ţesut. Nu este 
lucrător care să nu fi auzit discursuri şi să nu fi citit 
ziare în cari se susțin aceste nebunii. Şi credeţi dv. 
că lucrătorii vor uita toate acestea îndată ce le veți 
da o putere absolută şi irresistibilă ? Da, Domnule Preşe- 
dinte, o putere absolută şi irresistibilă. Charta nu le va da 
mai puţin. In or ce corp electoral din regat, lucrătorii 
vor avea o majoritate irresistibilă, de îndată ce le vom 
acorda obiectul petițiunii lor. In fie care corp electoral, 
capitalul va fi pus la picioarele muncii; ştiinţa va fi 
strivită de neştiință. Este oare cu putinţă să ne îndoim 
asupra resultatului total? Onorabilul representant de 
Bath şi onorabilul representant de Rochdale sînt acum 
considerați ca nişte membri democrați aj parlamen- 
tului. D-lor vor ocupa o posiţie foarte deosebită într'o 
Cameră a Comunelor aleasă de sufragiul universal, dacă 
vor isbuti să câştige câte un loc. D-lor, crez, se vor 
înpotrivi în mod onorabil or cărei încercări de a jefui 
pe creditorii publici. D-lor vor zice cu bărbăţie : «drep- 
tatea şi binele public cer ca această sumă de trei-zeci 
de milioane de lire sterling să se plătească pe fie care 
an», şi d-lor vor fi îndată insultaţi ca aristocrați, mo» 
nopolişti, înpilători ai săracului, aperători ai vechilor 
abusuri, In ceea ce priveşte pămentul, este oare cu 
putinţă să credeţi că milioanele cărora li s'a spus timp 
aşa de îndelungat şi aşa de tare că pământul este a- 
verea lor, şi că pe nedrept li s'a luat, nu se vor sluji 

1) Cel mai mare din cele trei districte în cari este înpărţit comitatul Yorkshire.
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de puterea supremă, când o vor avea, ca să întărească 

ceea ce numesc ei dreptul lor? Ce poate urma de aici 

de cât o spoliaţiune vastă? O vastă spoliațiune ! Aceasta 

va fi destul de rtă, va fi cea mai mare nenorocire ce 

a căzut vro dată asupra ţărei noastre. Şi cu toate a- 

cestea fi-va o singură spoliaţiune cel mai ră lucru? 

Nu, Domnule Preşedinte; în adîncimea, cea mai de Jos 

va fi o adincime şi mai adîncă. Antâia despuiere nu 

va fi cea din urmă. Cum s'ar putea una ca asta? Loate 

causele cari ai produs ântâia spoliațiune vor continua 

să lucreze, şi vor lucra cu mai multă putere de cât 

mai "nainte. Miseria va fi mult mai mare de cât mai "na- 

inte. Ingrădirile cari acum aperă proprietatea vor fi toate 

sfărimate, trântite la pământ, tirite de impetuositatea 

curentului. Cu ce obraz se vor putea ei atunci plânge 

că ai fost jefuiți? Care va fi sfîrşitul acestei situațiuni? 

Experienţa noastră, mulțumită Domnului, nu ne pune 

în stare de a-l prezice cu siguranţă. Putem numai să-l 

conjecturăm. Conjectura mea este că vom vedea ceva 

mai grozav de cât se poate închipui, ceva ca asediul 

Ierusalimului, însă pe o scară mult mai mare. Vor fi 

milioane de fiinţe omeneşti, grămădite pe un spații 

îngust, lipsite de toate acele mijloace cari singure le a 

făcut cu putință traiul pe un spaţii aşa de ângust; co- 

merţul va pieri; fabricile vor pieri; creditul va pieri. 

Ce vor putea ei face de cât să se lupte numai pen- 

tru traiul natural şi să se sfişie în bucăţi, pînă când 

foametea, şi ciuma ce urmează cortegiul foamei, vor 

veni ca să prefacă înfricoşata sguduire într'o odihnă 

şi mai înfricoşată ? Cel mai bun sfîrşit, cel mai bun 

sfârşit, ce pot prevedea,—şi care va trebui să fie starea 

lucrurilor, dacă un Englez şi un whig numeşte un
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asemenea sfîrşit un sfîrşit bun?—cel mai bun sfirşit, 
zic, ce pot prevedea este că din învălmăşală poate să 
se nască un puternic despotism militar, şi că sabia, a- 
pucată cu tărie de o mână aspră, va putea să dea un 
fel de protecție miserabilelor ruine din toată această 
prosperitate şi glorie immensă. Dar cât despre nobilele 
instituțiuni sub cari patria noastră a făcut ast-fel de 
progrese în libertate, în bogăţie, în ştiinţă, în arte, 
nu vE amăgiţi cu speranţa că le vom mai vedea vr'o 
dată. Nu le vom mai vedea nici o dată. Toate acele 
națiuni cari invidiază mărirea noastră vor insulta că- 
derea noastră, o cădere care va fi propria noastră o- 
peră ; şi istoria nenorocirilor noastre va fi povestită 
ast-fel : «Anglia avea instituţii cari, de şi imperfecte, 
«totu-'şi coprindeaă întrinsele mijloacele de a îndrepta 
cor ce imperfecţie; legiuitorii ei, din caprițiă şi ne- 
«bunie, le ai desființat, fără să poată avea drept scusă 
«nică măcar păcătosul pretext că a fost amăgiţi de 
«<făgăduieli mincinoase ; căci, chiar în petiția cu rugă- 
«ciunea la care ci aii fost destul de slabi ca să acce- 
«deze, li se spusese, în terminii cei mai lămuriţi, că 
«ruina publică va fi urmarea consimțirii lor». 

Cugetând ast-fel, mt voiă opune, Domnule Preşedinte, 
cu toate. facultățile ce 'mi a dat Dumnezeu, la or ce 
moţiune care, direct sau indirect, va tinde a acorda su- 
fragiul universal. Ei crez că această moţiune tinde 
într'acolo. Dacă vrun gentleman de aici este pregătit 
a vota pentru sufragiul universal cu o deplină vedere 
de toate urmările sufragiului universal, aşa cum ele 
sînt expuse în această petiție, d-sa lucrează cu o con- 
sequență perfectă votând această moțiune. Dar trebue 
să spun că am auzit cu oare care surprindere pe ono-
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rabilul Baronet representantul de Leicester 1) zicând 

că, de şi d-sa desaprobă cu totul petiţiunea, de şi d-sa 

cugetă întocmai ca mine, totu-'şi d-sa doreşte ca pe- 

tiționariă să fie ascultați la bară pentru ca să 'şi des- 

volte părerile. Ei crez că părerile lor sînt deja, 

destul de lămurite; şi pentru asemenea păreri nu 

sînt dispus să acord un semn extraordinar de respect. 

Voiă da un vot pe faţă şi în conştiinţă contra mo- 

țiunii onorabilului representant de Finsbury ; şi crez 

că petiționarii vor avea mult mai puţine motive de 

a se plânge de ostilitatea mea deschisă, de cât de 

purtarea onorabilului representant, care încearcă să 

Şi-i facă favorabili consimţind să asculte vorbirea lor, 

dar care este cu totul hotărît a nu le acorda nimic 

din ceea ce cer. 

) Sir John Easthope.
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DISCURS 

PRONUNȚAT IN 

Camera Comunelor, la 9 Martie 1843. 

Când armata engleză îşi x&sbună de învingerea ce suferise in Afga- 
nistan, Lord Ellenborough dede ordin ca între alte trofee să se 
ducă înapoi în India şi porţile de sandal ale templului din Somnath 
(orășel în Gugerat). Sultanul Mahmud Gaznavidul, mort la 1028, 
vestitul cuceritor al Indiei Anterioare, unde el, în zelul săă pentru 
religia lui Zarathustra, d&rîmase mai multe sute de pagode, dusese 
aceste porţi la Gazna (în Afganistan), unde ele înpodobeai după 
moarte-"i mormântul lui. Lord Ellenborough voia prin înapoierea a- 
cestor porţi să dea Indienilor- o satisfacție pentru vechi înfrîngea!, 
şi cu acest gând publicase într'o proclamaţie datată din Simla, 16 
Noembre 1842, următoarele : <Ruşinea de acum opt sute de ani este 
<în sfirșit răsbunată. Porţile templului din Somnath, aşa de mult «timp Gocumentul umilinței voastre, aă devenit acum semnul de «amintire al gloriei voastre naționale, dovada superiorității voastre <în arme asupra populaţiilnr de dincolo de Indus. Vouă, Principi şi <Suverani de Sirhind; Ratciavara, Malva şi Gugerat, vă transmit a- „ceste glorioase trofee ale unui răsboiă norocii. Voi veţi duce înșii “aceste porţi de sandal cu toate onorurile prin ținuturile voastre pen- “tru templul restaurat din Somnath. Căpeteniile din Sirhind vor fi <încunoştiinţate, când armata noastră biruitoare va încredința supra- «veghieril lor porţile templului la podul de peste Sutlegi». Această înapoiere în triumf a porţilo 

în Englitera un sgomot teribil şi ajunse, înpreună cu alte greşeli şi abateri ale Lordului Ellenborough, înaintea, parlamentului. 
La 9 Martie 1843, Vernon Smith, representant de Northampton, făcu următoarea moţiune : 

r unui templu păgân produse



  

PORȚILE DIN SOMNATH 333 

«Această Cameră, având în vedere înaltele şi importantele funcțiuni al 
«Guvernatouului General al Indiei, caracterul amestecat al populaţiei 

«indigene şi recentele măsuri ale Curţii Directorilor de a pune capăt 
<or cărei aparențe de a sancţiona idotolatria în India, este de părere 

«că purtarea Lordului Eltenborough în publicarea, ordinelor generale 

«de la 16 Noembre 1842, şi în adresarea proclamaţie! cu aceea-și 

«dată către căpeteniile, principii şi poporul din India, privitoare la 

«restaurarea, porţilor templului din Somnath, este neînțeleaptă, ne- 

«cuviicioasă şi vrednică de a fi censurată». 

Emerson Tennent, Secretar al Oficiului de Control, se opuse moţi- 

unil. Ca replică la discursul săi următorul discurs fu pronunțat. 
Moţiunea a fost respinsă cu 242 de voturi contra 157. 

Domnule Preşedinte, 

Dacă practica onorabilului “gentleman, Secretarul 

Controlului, ar fi fost de acord cu principiile d-sale.; 

dacă d-sa, după ce ne a exortat a ne mărgini strict 

la subiectul de față, nu sar fi abătut mult de la a- 

cest subiect, m'aş fi înfrânat de la or ce digresie,; 

pentru că în adever este mult de zis, atât în ceeace 

priveşte substanţa, cât şi în ceca ce priveşte stilul 

proclamaţiei. Cu toate acestea nu pot lăsa de tot ne- 

atinsă peroraţia onorabilului gentleman. Insă îl asigur 

că nu am de gând să mE abat la o mare depărtare 

şi pentru mult timp de la cestiunea supusă desbateri- 

lor noastre. | 

Nu m& pot opri de a me mira, Domnule Preşedinte, 

că acela care a ar&tat, atât în această ocasiune cât şi 

în altele, aşa de multă dibăcie şi agerime de spirit, 

a produs ca un motiv serios de plângere, faptul că 

prea onorabilul mei amic representantul de Northamp- 

ton a făcut această moţiune în lipsa Guvernatorului 

General. Crede oare onorabilul gentleman că această 

Cameră trebue să fie interzisă de a examina în ce 

mod sînt guvernaţi supușii asiatici al Maiestăţii Sale,
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în numâr deo sută de milioane? Şicum putem noi 
examina în ce chip sînt ei guvernaţi fără să examinăm 
purtarea aceluia ce “i guvernează ? Şi cum putem exa- 
mina purtarea aceluia ce "i guvernează, de cât nu- 
mai în absența lui? În ceea ce me priveşte, pot a- 
firma în numele mei şi aş putea, nu m& îndoesc, 
să afirm în numele prea onorabilului meă amic re- 
presentantul de Northampton, că am dori amendoui, 
din toată inima şi din tot sufletul nostru, să discutăm 
această, cestiune în presenţa Lordului Ellenborough. Facă 
cerul, Domnule Preşedinte, în interesul creditului En- 
gliterei şi în interesul Indici, ca nobilul Lord să fie 
în acest moment în incincta noastră! Dar, Domnule 
Preşedinte, dacă este vrun guvernator care nu are 
nici un drept de a se plânge de observaţiile făcute 
asupra'i în absenţa sa, este acest guvernator, cart, 
uitând or ce cuviință oficială, uitând cât de important 
este ca, pe când toţi indivizii cari servesc statul se 
schimbă, statul să-şi păstreze identitatea sa, in- 
troducea  într'o proclamaţie publică reflesiuni asupra 
predecesorului stă, un predecesor despre a cărui pur- 
tare în înprejurarea de faţă, voiă zice numai că a me- 
ritat o răsplată cu totul deosebită. Sînt încredinţat că 
nici un inimic al Lordului Auckland, dacă Lordul Auck- 
land are vrun inimic în această Cameră, nu va tă- 
gădui că, or cari ar fi greşelile ce dinsul a comis, a 
fost fără greşală față de Lordul Ellenborough. Nici 
un frate nu putea să lucreze cu mai multă râvnă pen- 
tru interesele şi onoarea unui frate de cât a lucrat 
Lord Auckland, pentru ca să înlesnească anevoioasa sar- 
cină a Lordului Ellenborough, pentru ca să pregătească
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Lordului Ellenborough mijloacele de a dobândi succes 

şi glorie. Şi care a fost r&splata? O proclamaţie din 
partea Lordului Ellenborough, stigmatizând purtarea 

Lordului Auckland. Şi, Domnule Preşedinte, de oare-ce 

onorabilul gentleman, Secretarul Serviciului de Con- 
trol, a găsit de cuviință a abate desbaterea de la ade- 

vă&ratul ei curs, voiii îndrăzni să cer ca d-sa sait ono- 

rabilul director ce şeade la spatele d-sale!), să bine- 

voiască a ne da oare cari lămuriri asupra unui punt 

important la care s'a făcut alusiune. Lord Ellenborough 
a fost acusat că a anunţat în public cum că trupele 

noastre erai aproape de a evacua Afganistanul, înainte 
de a se fi încredinţat dacă compatrioţii noştri, bărbaţi şi 

femei, ai fost puşi în libertate. Această acusaţie, care 

de sigur este serioasă, onorabilul gentleman, Secreta- 

rul Serviciului de Control, o declară de curată calum- 

nie. Ei bine, Domnule Preşedinte, proclamația care a- 

nunţă retragerea trupelor poartă data de 1 Octobre 1842. 

Ceea ce doresc să ştiă este dacă vre un membru din 

guvern sai din Curtea Directorilor, va cuteza să afir- 

me că la 1 Octobre 1842 Guvernatorul General ştia 

că prinşii ai fost puşi în libertate? Crez că nici 

un membru din guvern saă din Curtea Directorilor 

nu va îndrăzni să afirme aşa ceva. Se pare sigur că 

la 1 Octobre Guvernatorul General nu putea şti dacă 

prisonierii erai în siguranţă. Care este urmarea nea- 

părată? Este că data este falsă, că proclamația a fost 

scrisă după 1 Octobre, şi antedatată. Şi pentru care 

cuvânt a fost antedatată? Mi e mai-mai ruşine să spun 

Camerei care crez ei că a fost adeveratul motiv. Crez 

1) Sir James Hogg.
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că Lord Ellenborough a pus data falsă de 1 Octobre 
în proclamația sa pentru că manifestul Lordului Auck- 

land contra Afganistanului purta data de 1 Octobre. 
Crez că Lord Ellenborough dorea să facă mai isbitor 
contrastul dintre propriile sale isprăvi şi neisbînda pre- 

decesorului stii, şi că pentru acest triumf mesquin, 

copilăresc, a pus în proclamația sa o dată anterioară, 

şi a făcut să se crează în toată Europa şi în toată 

Asia că guvernul englezesc era nepăsător de soarta En- 
glezilor şi Englezelor cari se aflau într'o captivitate 
miserabilă. Daca aceasta este aşa, şi aş fi surprins să 
auz pe cine-va tăgăduind că este aşa, apoi trebue să 
declar că numai prin această faptă, numai scriind vor- 
bele «1 Octobre», Guvernatorul General a dovedit că 
este un om de un spirit r&ă regulat, un om nepotri- 
vit pentru o înaltă încredere publică. 

Aş putea, Domnule Preşedinte, dacă aş voi să ur- 
mez exemplul onorabilului gentleman, Secretarul Ser- 
viciului de Control, să m& abat la multe alte obiecte. 
Aş putea să atrag luarea aminte a Camerei asupra mo- 
dului sistematic în care Guvernatorul General s'a silit 
să înjosească caracterul şi să omoare spiritul acelui 
servicii civil de a cărui respectabilitate şi eficacitate 
atirnă fericirea a sute de milioane de fiinţe omeneşti. 
Aş putea să zic multe despre acel comitet finanţiar, 
pe care d-sa îl numea cu speranţa de a găsi greşelile 
predecesorului stă, dar care în cele din urmă nu găsi 
alte greşeli de cât pe ale sale proprii. Însă cestiunea 
supusă desbaterilor noastre reclamă luarea noastră a 
minte. Această cestiune are doue părţi, una serioasă 
şi alta ridiculă. Se considerăm maj ântâiă partea se- 
rioasă. Domnule Preşedinte, neg în modul cel mai
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energic or ce intenţiune din parte-mi de a ridica un 

strigăt fanatic sai de a da ajutor vre unui proiect fa- 

națic. Voiesc cu mult mai bine să fiii victima de cât 
unealta fanatismului. Dacă Lord Ellenborough ar fi tras 

la răspundere pentru-că a dat o protecţie nepărtinitoare 
aderenţilor unor religiuni deosebite, sai pentru-că a ţinut 

în frâu escesele nejustificabile la cari zelul ar fi rătăcit 
pe misionarii creştini, de şi în politică m'am deosebit 

foarte mult de d.sa, m'aş fi ridicat întru ap&rarea 

d-sale, chiar dacă m'aş fi ridicat singur. Dar acusaţia 
adusă Lordului Ellenborough este că d-sa a insultat 

religiunea propriei d-sale patrii şi religiunea a mili- 
oane de supuşi asiatici ai Reginei, pentru ca să a 

ducă onoare unui idol. Şi prea onorabilul gentleman, 

Secretarul Oficiului de Control, numeşte aceasta o a- 

cusare trivială. Domnule Preşedinte, ei crez că este 

o acusaţie foarte gravă. Maiestatea, Sa este suverana 

unei populațiuni păgâne mai numeroase de cât a vă- 

zut vr'o dată lumea adunată sub sceptrul unui suve- 
ran creştin din zilele Inpăratului Iheodosiii încoa. 

Cum trebue să fie purtarea guvernatorilor în aseme- 

nea înprejurări este una din cele mai importante 

cestiuni morale, una din cele mai importante cestiuni 

politice, ce 'şi poate cine-va închipui. Sute de mili- 

oane de oameni cari-nu profesează credința creştină sint 
supuşi guvernului britanic în Asia. Mohamedanii sînt 

în minoritate ; însă însemnătatea lor este mult mai mare 

de cum arată numerul lor, pentru că ei constituesc o 

clasă unită, zeloasă pentru religiune, ambițioasă, răs- 

boinică. Marea majoritate a populațiunii din India se 

compune din idololatri, orbeşte legaţi de nişte doc- 

trine şi rituri cari, considerate numai din puntul de 

22
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“vedere al intereselor timporale ale omenirii, sînt pri- 

mejdioase în gradul cel mat înalt. În nici o parte a 

lumii ma existat o religiune mai nefavorabilă pentru 

sănătatea morală şi intelectuală a rasei noastre. Mi- 

tologia Brahmană este aşa de absurdă în cât înjoseşte 

în mod neapărat or ce minte care o priimeşte ca un 

adever; şi cu această mitologie absurdă este unit 

un sistem absurd de fisică, o geografie absurdă, o 

astronomie absurdă. Şi această formă de păgânism nu 

este mai favorabilă pentru artă şi ştiinţă. Ve veţi 

vita în deşert prin tot Pantheonul indian ca să găsiţi 

ceva care să semene cu acele forme frumoase şi maie- 

stuoase cari stai în templele vechiei Grecii. Tot 

este urit, şi grotesc, şi ignobil. Precum această super- 

stiție este cea mai neraţională, dintre toate supersti- 

iile, şi cea mai neelegantă dintre toate superstiţiile, 

de asemenea este cea mai immorală dintre toate 

superstiţiile. Embleme de viţiii sînt obiecte de cult 

public. Acte de viţii sînt acte de cult public. Curti- 

sanele sînt tot aşa de mult o parte din podoaba 

templului, tot aşa de mult servitoare ale. zeului, ca 

şi preoţii. Crimele contra vieţii, crimele contra pro- 

prietăţii, sînt nu numai permise, ci chiar recomandate 

de această teologie odioasă. Fără intervenţia noastră 

Sar oferi şi acum Gangelui victime omeneşti, şi  vă- 

duva ar fi pusă şi acum pe rug cu cadavrul bărbatu- 

lui ei, şi arsă de viuă de către proprii ei copii. După 

comanda şi sub protecţia specială a uneia din cele 
mai puternice zeite, Thagii 1) se unesc cu căl&torul 

nebănuitor, fac prietenie cu dînsul, îi aruncă laţul 

după gât, îi înfig cuţitele în ochi, îl ascund în pă- 

1) Sugrumători! din India.
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mânt, şi 'şi înpart banii şi bagajul lui. Am citit multe 

interogatorii ale Thagilor ; şi "mi aduc în deosebi a- 

-minte de O altercaţie ce s'a petrecut între doui din aceşti 

miserabili în presenţa unui ofițer englez. Un Thag 

imputa celui-l-alt că a fost aşa de nereligios în câta 
cruțat viața călătorului, pe când semnele arttaii că pa- 

troana lor cerea o victimă. «Cum puteai tu să-l laşi 

să se ducă? Cum poţi tu aştepta ca zeiţa să ne pro- 

tege dacă tu nu te supui poruncilor ei? Asta este 

una din eresiile voastre din ţările de Nord». Acum, 

Domnule Preşedinte, este greii să se determine în ce 

chip trebue să procedeze nişte guvernatori creştini în faţa 
unor Superstițiuni ca acestea. Am fi putut să ne purtăm 

cum s'aii purtat Spaniolii în Lumea-Nouă. Am fi putut 

să încercăm a introduce cu forța propria noastră 

religie. Am fi putut să trimitem misionari între indigeni 

cu cheltuiala statului. Am fi putut să punem înaintea 

celor convertiți speranţele funcțiunilor publice, şi “să 

impunem incapacităţi civile Mohamedanilor şi păgâni- 

lor. Dar nam făcut nimic din toate acestea; şi aici 

am judecat înţelepţeşte. Datoria noastră, ca guver-” 
nanţi, era de a păstra o strictă neutralitate în toate 

cestiunile curat religioase, şi eă nu ştiă că noi ne am 

depărtat de la stricta neutralitate pentru ca: să facem 
proseliți propriei noastre credinţe. Dar, o declar cu 

mâhnire, câte 0 dată ne am abătut de la cărarea cea 

dreaptă în direcţiunea opusă. Unii Englezi, cari aă 

ocupat funcțiuni înalte în India, par a fi crezut că 

singura religie care nu avea drept la toleranţă şi res- 
pect era creştinismul. Ei priveau pe or ce misionar 

creştin cu o extremă gelozie şi dispreţ, şi sufereau ca 

cele mai îngrozitoare crime să se comită la lumina
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zilei, dacă erai recomandate de superstiţiunea indiană. 

Este dureros să se gândească cine-va cât de mult timp 

noi, după ce puterea noastră s'a stabilit în Bengal, ui- 

tând cea d'ântâii şi cea mai elementară datorie a 

magistratului civil, am suferit practicele infanticidului 

si arderea văduvelor să continue neînfrenate. Am în- 

podobit templele zeilor falşi. Am nutrit dănţuitoarele. 

Am poleit şi zugrăvit icoanele, dinaintea cărora ig- 

noranţii noştri supuşi se prostern. Am reparat şi în- 

frumuseţat carele, sub ale căror roate la fie care să&r- 

bătoare se aruncaii devoţi descreieraţi, pentru ca să 

fie striviţi. Am trimis garde de onoare ca să escorteze 

pe pelerinii la locurile de închinare. Chiar acum am 

făcut oblaţiuni la sicriile idolilor. Toate acestea erai 

privite, şi sînt încă privite de unii Anglo-Indieni cu- 

fundaţi în prejudiţiile vechiei scoale, ca o politică a- 

dincă. Eu crez că nici o dată n'a fost o politică aşa 

de superficială. aşa de lipsită de simţ. Nam câştigat 

nimic cu ea. Ne am înjosit înşi-ne în ochii supuşilor, 

pe cari voiam să "i linguşim. l-am făcut să crează că 

nu facem nici o deosebire între creştinism şi păgâ- 

nism. Şi cu toate acestea ce mare este această deose- 

bire! M& abţiă cu desăvirşire de a atinge un domenii, 

care aparţine preoţilor. Vorbesc numai ca politic în- 

grijat de moralitatea şi binele timporal al societăţii. 

Şi, vorbind ast-fel, zic că încurajând idololatria brah- 

mană, şi descurajând acea religiune care a contribuit 

aşa de mult a înălța dreptatea, mila, libertatea, artele, 

ştiinţele, guvernul bun, fericirea familiei, care a sfări- 

mat lanţurile robului, care a înblânzit ororile răsboiu- 

lui, a înălțat femeia din servitoare şi instrument de
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plăcere la rangnl de soaţă şi amică, comitem o crimă 

de înaltă trădare contra umanităţii şi a civilizaţiei. 

„Treptat un sistem mai bun se introduse. Un “mare 

bărbat pe care l-am pierdut de curând, Lord Wel- 

lesley, arătă drumul. El opri jertfirea copiilor feminini, 

şi acesta fu cel mai neîndoios titlu al s&ii la recuno- 

ştința acestei țări. In anul 1813, parlamentul dede noui 

înlesnizi persoanelor cari erati doritoare de a se duce 

în India ca misionari. lord William Bentinck des- 

fiinţă arderea femeilor pe rugul bărbaţilor lor. La pu- 

țin după aceasta guvernul nostru trimise la Calcutta 

importanta şi prețioasa depeşă la care sai făcut refe- 

rențe de repetițe ori în cursul acestei discusiuni. A- 

ceastă depeşă a scris-o Lord Glenelg—, eram atunci 

la Oficiul Controlului, şi pot mărturisi faptul, — cu 

propria sa mână. Un paragraf, al 62-lea, este de cea 

mai mare însemnetate. Cunosc acest paragraf aşa de 

bine în cât aş putea să-l reproduc vorbă cu vorbă. 

El coprinde pe un spaţii mic un codice întreg de re- 

guli pentru conducerea funcționarilor britanici în ma- 

terii privitoare la idololatrie în India. Ordinele guvernu- 

lui de aici erai exprese ca întreţinerea templelor să se 

lase cu totul pe seama indigenilor. Neaperat, oare 

care latitudine se lăsa autorităţilor locale cu privire 

la timpul şi modul disolvării acelei uniri care a exis- 

tat mult timp între guvernul englezesc şi superstițiu- 

nea brahmană. Dar principiul era aşezat în chipul cel 

mai lămurit. Acestea se petreceaii în Februarie 1833. 

In anul 1838 se trimise altă depeşă, care se referea 

la paragraful 62 din depeşa Lordului Glenelg, şi in- 

vita pe guvernul Indian să observe regulele coprinse 

în acel paragraf. In anul 1841, se trimiseră din noii 

-
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ordine pe cari Lord Ellenborough mi se pare că lea 

studiat cu grijă cu scopul expres de a nu ţinea seamă 
de dinsele din punt în punt, şi în modul cel mai di- 

rect. Dv. murmuraţi, dar uitaţi-vă la ordinele Direc- 

torilor şi la proclamația Guvernatorului General. Or- 
dinele sînt, limpede şi lămurit, că autorităţile britanice 

din India nu trebue să se ocupe de templele indigeni- 

lor, să nu facă nici un dar acelor temple, să nu deco- 

reze acele temple, să: nu dea nici o onoare militară 
acelor temple. Acum, Domnule Preşedinte, cea d'ân- 

tâiă acusaţie ce aduc contra Lordului Ellenborough este 

că a fost culpabil de un act de mare neascultare, că. 

a făcut tocmai ceea ce i se înterzisese în terminii cei 

mai categorici de către aceia de la cari purcede pute- 

rea sa. Guvernul de aici zice: «nu te amesteca în 

afacerile templelor păgâne». Se tăgădueşte oare că 

Lord Ellenborough s'a amestecat în afacerile unui tem- 

plu păgân ? Guvernul de aici zice: «nu face nici un 
dar templelor păgâne». S'a contestat oare că Lord 
Ellenborough a proclamat lumii. întregi intenţiunea 
sa de a face un dar unui templu păgân? Guvernul 

de aici zice: «nu decora templele păgâne». Contesta- 
tu-sa că Lord Ellenborough a proclamat lumii întregi 
intențiunea sa dea decora un templu păgân? Guver- 
nul de aici zice: «nu trimite trupe pentru ca să facă 
onoare templelor păgâne». Contestatu-sa că Lord 
Ellenborough a trimis un corp de trupe ca să escor- 
teze acele porţi pentru un templu păgân ? Pentru ca 
să fie sigur, onorabilul gentleman, Secretarul Oficiu- 
lui de Control, încearcă să înlăture această parte a 
acusaţiunii întrun mod oare cum singular. D-sa zice 
că este cu neputinţă să admitem că, trimițend trupe
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ca să escorteze porţile, Lord Ellenborough a avut de 

gând să dea un semn de respect unui idol. Și pentru 

ce? Pentru-că, zice onorabilul gentleman, Curtea 

Directorilor a dat ordine positive ca trupele să nu fie 

întrebuințate spre a da semne de respect idolilor. De 

sigur, Domnule Preşedinte, dacă admitem ca probat 

că Lord Ellenborough este un om perfect, dacă toate 

raționamentele noastre purced de la suposiţiunea că d-sa 

nu poate greşi, atunci admit forța argumentului ono- 

rabilului gentleman. Dar mi se pare că este ceva stra- 

ni şi primejdios să conchidem la inocenţa unui om 

numai de la flagranța delictului sti. Este sigur că 

autorităţile de aici aii dat ordin să nu se întrebuin- 

țeze trupele în serviciul vre unui templu. Este sigur 

că Lord Ellenborough a întrebuințat trupele pentru 

escortarea unui trofeă, un dar pe care d-sa l-a trimis 

restauratului templu de la Somnath. Da, restauratului 

templu de la Somnath. Acestea sînt cuvintele Lordu- 

lui Ellenborough. Ele ai dat prilej la o discusiune, 

şi par anu fi fost înțelese de fie care în acela-şi fel. 

Ştim cu toții că acest templu este în ruine. Sînt în- 

credințat că Lord Ellenborough/ ştia că este în ruine, 

şi că intenţia d-sale era de a-l rezidi cu spesele pu- 

blice. Acesta este înţelesul învederat al cuvintelor 

d-sale. Dar, de oare ce acest ințeles este aşa de 

monstruos în cât nimeni nu se poate încumeta a-l 

apăra, amicii d-sale pretind că d-sa a crezut.că tem- 

plul era deja restaurat, şi că d-sa nu sa gândit să fie 

restauratorul lui. Cum pot ei crede aceasta? Cum 

pot crede că, în momentul când publica această 

proclamaţie, d-sa nu ştia nimic despre starea templu- 

lui căruia îşi propunea să "i facă un dar de asemenea
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importanţă ? D-sa ştia foarte bine că fusese o dată în 
mumă, sai atunci nu l-ar fi numit templul restaurat. 
Pentru ce să presupun ei că d-sa 'şi a închipuit că 
templul a fost restaurat? D-sa avea înprejurul d-sale 
oameni cari ştiau bine aceasta, şi cari | ar fi putut 

spune că era încă în ruine. A zice că nu a ştiut că 

templul era în ruine este a zice că d-sa a publicat 
proclamația fără să 'şi dea osteneala de a pune o sin- 

gură întrebare acelora cari erai lângă d-sa şi eraă 

cu desăvirşire competenți a "i da informaţiile trebuin- 

cioase. Domnule Preşedinte, chiar această apărare 

este o acusaţie. Disfid pe onorabilul gentleman, Secre- 

tarul Oficiului de Control, disfid toată pătrunderea 

omenească să scape pe Lord Ellenbourgh din coarnele 

acestei dileme. Intr'un cas sai în altul, d-sa merită o 

severă censură parlamentară : saă că d-sa a publicat 

această proclamaţie cu disprețul unei ignoranţe desăvirşite 

fără să facă cea mai mică cercetare, sai că d-sa,un guver- 

nator englez şi creştin, avea de gând să zidească cu spesele 
publice un templu unui zeii păgân, în directă neascul- 
tare de ordinele superiorilor sti oficiali. Intoarceţi şi 
resuciți lucrul ot cun vreți, nu puteţi scoate alt ceva 
dintr'însul. Pata se aseamEnă cu pata de pe cheia lui 
Barbă-Albastră din basmul de doici. De îndată ce ai 
lustruit O parte, pata se arată în cea-l-altă. 

Atâta în privinţa ântâiei acusaţii, acusaţiei de nea- 
scultare. Ea s'a dovedit pe deplin; dar ea nu este 
acusația cea mai grea ce aduc contra Lordului Ellen- 
borough. Ei îl acus că a comis o faptă care, chiar 
dacă n'ar fi fost oprită, precum era, de autorităţile 
de aici, totu-şi ar fi fost o înaltă crimă. D-sa ar fi 
trebuit să ştie, chiar fără să fi priimit vr'o _ instruc-
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țiune de aici, că era de datoria d-sale de a nu lua 

parte la disputele dintre falsele religiuni ale ră&săritu- 
lui ; că era de datoria d-sale, în caracterul sti oficial, 

de a nu arăta nici o preferență marcată pentru vr'una 

din acele religiuni, şi de a nu argta nici o insultă 

marcată vr'uneia din ele. Dar, Domnule Preşedinte, 

d-sa a adus un omagii necuvenit uneia din aceste 
religiuni ; d-sa a insultat întrun mod grosolan pe 
alta, şi a ales ca obiectal omagiului d-sale pe cea mai 

rea şi mai degradată din acele religiuni, iar ca obiect 

al insultelor d-sale pe cea mai bună şi mai curată din- 
tre ele. Omagiul a fost plătit lingamismului 1). In- 
sulta a fost oferită Mohamedismului. Lingamismul este 

nu numai idololatrie, ci idololatria sub forma cea mai 

pernicioasă. Onorabilul gentleman, Secretarul Oficiu- 
lui de Control, părea a crede că a câştigat o mare 
victorie când a dovedit că devoţiunea Lordului Ellen- 

borough a fost adusă nu lui Vişnu, ci lui Siva. Dom- 

nule Preşedinte, Vişnu este divinitatea conservatoare 

din mitologia indiană ; Siva este divinitatea destruc- 

toare ; şi,pe cât am oare care preferenţă pentru unul 

saii pentru altul din zeii Guvernatorului dv. General, 

mărturisesc că gustul meă mar conduce să prefer 

puterea conservatoare celei destructoare. Da, Domnule 

Preşedinte ; templul din Somnath era închinat lui 

Siva ; şi onorabilul gentleman ştie foarte bine sub ce 
emblemă este representat Siva, şi cu ce rituri este a- 

dorat. Nu voii să zic mai mult. Guvernatorul General 

este,' Domnule Preşedinte, pînă la oare care punt apt- 

rat chiar de mărimea ofensei sale. 'Mi e ruşine să nu- 

1) <Lingam> este phallus-ul indian, cunoscuta emblemă a fecundității.
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mesc acele obiecte cărora d-sa nu se ruşinează de a 

le acorda o reverență publică 1). Acest zeii al destruc- 
țiunii, ale cărui imagini şi al “cărui cult ar constitui 

o violare a decenţei dacă le aş descrie, sînt alese ca 

obiect de omagii. Ca obiect de insultă s'a ales o 

religiune care a înprumutat de la creştinism multe 
din teologia şi moralitatea ei, o religiune care, în 

mijlocul politeismului, învaţă unitatea lui Dumnezeii, 

şi, în mijlocul idololatriei, proscrie cu stricteţă cultul 

icoanelor. Datoria guvernului nostru este, precum am 
zis, de a nu lua nici o parte la disputele dintre Moha- 
medani şi idololatri. Dar, dacă guvernul nostru iea parte, 

atunci nu mai poate fi îndoială că Mohamedismul are 

drepturi la preferență. Lord Ellenborough este de o 
părere contrară. D-sa iea porţile de la o moskee mo- 

hamedană, şi le ofere într'un mod solemn ca dar unui 

templu păgân. Din puntul de vedere moral, aceasta 

este o crimă. Din puntul de vedere politic, este o 
greşală enormă. Nici unul din aceia cari ştii ceva 
despre Mohamedanii din India nu se poate îndoi că 
această înfruntare făcută credinţei lor va aţița indig- 
narea lor cea mai fieroasă. Susceptibilitatea lor în 
această privință este extremă. Câte-va din desas- 
trele cele” mai serioase cari aă căzut asupra noas- 
tră în India au fost pricinuite de această suscep- 
tibilitate. Aduceţi-vE aminte de ceea ce sa întâmplat 
la Vellur în 1806, şi mai de curând la Bangalur. 
Răscoala din Vellur a fost pricinuită de puţina stimă 
ce sa arttat turbanului “mohamedan; răscoala din 
Bangalur de lipsa de respect arâtată unui loc de 

1) Siva sai Mahâdtva (marele zeii 
phallus ) este adorat sub simbolul unut
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cult mohamedan. Dacă un guvernator general ar fi 
fost înpins de zelul stă pentru creştinism a face un 

afront unei moskee ţinute în mare venerație de Mu- 

sulmani, aş crede că sa făcut culpabil de o indiscreţie, 
care ar dovedi că este incapabil de postul s&i. Dara 

înfrunta o moskee de o demnitate particulară, nu din 

zel pentru creştinism, ci pentru plăcerea acestui des- 

gustător zeii de destrucţiune, este nebunie goală. Fără 

îndoială, Lord Ellenborough poate câştiga oare care 

popularitate trecătoare în unele cercuri. Auz şi crez 

bucuros că unii Indieni bigoţi ai salutat această pro- 

clamaţie cu entusiasm, şi aii început a nutri speranţa 

că guvernul britanic este pe cale de a lua cultul lor 

sub particulara sa protecţie. Dar cât va ținea această 

speranță ? Presupun că prea onorabilul Baronet, Pri- 

mul Lord al Tesaureriei, nu înţelege a suferi ca India 

să fie guvernată de principii brahmanice. Presupun că 

d-sa nu va îngădui ca veniturile publice să fie chel- 
tuite pentru reclădirea templelor, înpodobirea idolilor, 
şi închirierea curtisanelor. Nu m& îndoesc că a pornit 

deja pe drumul către India o admoniţiune care va opri 

pe Lord Ellenborough de a stărui în calea pe care a 

apucat. Urmarea va fi că exaltarea Brahmanilor se 

va sfirşi în mortificaţie şi furie. Vedeţi dar de ce com- 

plicație de greşeli este culpabil Guvernatorul General. 

Pentru ca să: câştige prin linguşiri favoarea Indienilor, 

d-sa a aruncat o insultă inexpiabilă în fața Mohame- 

danilor ; şi acum, pentru ca să liniştească pe Englezi, 

d-sa este silit să desilusioneze şi să amărască pe In- 

dieni. Insă, lăsând la o parte efectul iritant ce aceste; 

transacţiuni trebue să producă asupra or cărei părți 

din populaţia indigenă, nu este oare rtii să avem a-
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ceastă fuctuaţiune şi schimbare necontenită ? Acesta 

nu este singurul cas în care Lord Ellenborough a anunţat, 

cu mare pompă, intenţiunile pe cari nu este în stare 
să le realizeze. Acesta este obiceiul d-sale. D-sa a 
publicat o notificaţie că Dorbarul d-sale va fi onorat cu 
presenţa lui Dost Mohamed. Apoi veni o notificare că 
Dost Mahomed nu se va ar&ta acolo. In proclamația 

de care ne ocupăm în acest moment, Lord Ellenbo- 
rough anunţa tutulor principilor din India hotărtrea d-sale 

de a aşeza aceste porţi la Somnath. Porţile, precum 

este acum admis de toată lumea, nu vor fi aşezate. 

Toată India va vedea că Guvernatorul General 'şi a 

schimbat părerea. Schimbarea poate fi atribuită numai 

nestatorniciei saii uşurinţei d-sale ; poate fi atribuită des- 

aprobării cu care purtarea d-sale a fost întâmpinată aici. 

In amândout casurile d-sa se arată într'o lumină 

în care este mult de deplâns că un guverenator gene- 
ral a apărut. 

Atâta în privinţa părţii serioase a acestei cestiuni. 

Şi acum să trecem la partea glumeaţă. Chiar în vese- 

lia noastră, cu toate acestea, este mâbhnire ; pentru-că 

nu este un lucru uşurel ca acela care represintă, naţiu- 
nea britanică în India să fie risul poporului din India. 

Noi “i am trimis câte o dată guvernatori pe cari îi 
iubea, şi câte o dată guvernatori de cari se temea; 
dar n'a avut pînă acum un guvernator de care să 
riză. Acum însă supuşii noştri indieni îl ieaă în ris. 

Şi cum îi putem mustra că-l ieai în ris, când toată 

Europa şi America rid? Vedeţi, Domnule Preşedinte, 
că înşii gentlemenii din partidul opus nu pot r&mâ- 
nea serioşi. Și nu e nici de cum mirare. S'a mai ve- 
zut oare pină acum în limba noastră o asemenea hâr-
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tie de stat? Și care este scusa ce ni se dă pentru tot 

acest stil unflat? Onorabilul gentleman, Secretarul O- 
ficiului de Control, ne aduce nişte traduceri de scri- 
soră persane de la principi indigeni. Asemenea scrisori, 

precum ştie or cine, sînt scrise în stilul cel mai ab- 

surd şi mai unflat. Onorabilul gentleman ne sileşte 

să ascultăm. o mare parte din această retorică detes- 

tabilă ; şi apoi întreabă de ce, dacă secretarii Nizamu- 

lui şi ai regelui din Aud se slujesc de asemenea tropi 

şi iperbole, nu 'şi ar permite şi Lordul Ellenborough 

acela-şi fel de eloquență ? Onorabilul gentleman ar 

putea tot aşa de, bine să întrebe pentru ce Lord Ellen- 

borough să nu şează turceşte, pentru ce să nu 'Şi lase 

barba să-i crească pînă la briii, pentru ce să nu poarte 

turban, pentru ce să nu 'Şi attrne de jur înprejur 

giuvaericale, pentru ce să nu călărească prin Calcutta 

pe un cal înpodobit cu clopoței şi strălucind de măr- 

gele ? Principii indigeni fac aceasta ; de ce să nu o 

facă şi d-sa ? Numai pentru că d-sa nu este un prin- 

cipe indigen, ci un guvernator general englez. Când 

locuitorii din India văd un Nabab sait un Ragia stră- 

lucind în toată pompa sa, ei se înclină înaintea lui cu 

respect. Ei ştii că strălucirea portului lui arată un 

rang şi o bogăţie superioară. Dar dacă Sir Charles 

Metcalfe sar înzorzona ast-fel, ei "şi ar închipui că 

dînsul nu este în toată firea. Ei nu sînt aşa de ne- 

rozi precum crede onorabilul gentleman. Simplicitatea 

nu este moda lor. Dar ei înţeleg şi respectă simplici- 

tatea modelor noastre ; înbrăcămintea noastră simplă 

impune mult mai mult respect de cât toate giuvaeri- 

calele pe cari le poartă Zemindarul cel mai îngântat; 

şi vorbirea noastră simplă are mai multă greutate de
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cât dicţiunea înflorită a celui mai ingenios scrib persan. 
Limba simplă şi înbrăcămintea simplă sînt inseparabil 

unite în minţile supuşilor noştri cu o ştiinţă supe- 

vioară, cu 0 energie superioară, cu o veracitate supe- 

rioară, cu toate calităţile înalte şi impunătoare cari ai 

ridicat, şi sprijinesc încă şi acum, imperiul nostru. 

Domnule Preşedinte, dacă, precum pare a artta dis- 

“cursul onorabilului gentleman, Secretarul Oficiului de 

Control, Lord Ellenborough a adoptat acest stil din 
principii; dacă intenţia precugetată a d-sale este dea 
imita, în hârtiile d-sale de stat; modele asiatice de 

gândire şi expresiune, acest singur fapt ar fi un cu- 

vânt de a-l rechiema. Dar onorabilul gentleman se în- 
şeală dacă crede că această proclamaţie este în gus- 
tul oriental. Ea nu are nici o dată o asemenare nici 

chiar cu cele mai rele composiţii orientale ce am vt- 
zut vr'o dată, Ea nu este nici englezească nici in- 
diană. Nu este nici măcar originală ; şi voii spune Ca- 
merei unde 'şi a găsit modelele Guvernatorul General. 
D-sa a studiat fără îndoială manifestele Jacobinilor 
francezi din epoca puterii lor, Carmagnolele Conven- 
țiunii, proclamaţiile scoase de Directorii şi de procon- 
sulii săi ; şi d-sa a fost coprins de dorinţa de a imita 
acele composiţii. Modelul ce d-sa pare a 'Şi fi propus 
în deosebi este rodomontada în care se anunța că 
modernii Galli merg asupra Romei ca să r&sbune 
soarta lui Dumnorix şi a lui Vercingetorix. Fie care 
îşi aminteşte aceste rînduri în cari justiţia revoluţio- 
nară este descrisă. de Canning : 

Nu ca, cea, care stă în curţile britanice, 
Tinând distrasă balanța în mână, 
Ci țeapănă, âreaptă, cu privirea, ascuţită întoarsă înapoi, 
Angerul r&shunător al Franţei regenerate,
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Care cercetează păcatele vechi ale timpurilor nouf, 
Si pedepseşte pe Papa pentru crimele Cesarilor. 

In acela-şi spirit şi cu acela-şi stil guvernatorul 

nostru general a proclamat intenţia sa de a r&sbuna 

asupra Musulmanilor de dincoace de munţi insultele pe 

cari strămoşii lor, acum opt sute de ani, le aii aruncat 

idololatriei Indienilor. Cu toate acestea, ca să daii drep- 

tate Jacobinilor, trebue să spun că ei aveai o scusă 

care lipsesce nobilului lord. Revoluţiunea a produs o 

schimbare mai tot aşa de adincă în gusturile literare 

ca şi în instituţiile politice. Vechii maestri ai elo- 

quenţei franceze înpărtăşiseră soarta, vechilor ordine şi 

a vechilor parlamente. Cele mai înalte posturi în admi- 

nistraţieferai umplute cu persoane cari nu aveai nici 

o experiență de afaceri, cari în confusia generală se 

ridicaseră prin îndrăzneala şi vivacitatea darurilor lor 

fireşti, oameni inculți saii pe jumătate culți, cari nu 

bânuiaii măcar că stilul în care ei auziseră decla- 

mând pe eroii şi pungaşii de tragedii pe scenă nu era 

stilul adeveraţilor răsboinici şi bărbaţi de stat. Dar se 

cuvenea oare unui gentleman englez, unui bărbat de 

aptitudini distinse şi cu un spirit cultivat, unui bărbat 

care a fost mai mulţi ani în parlament şi a ocupat 

câte-va din posturile cele mai înalte din stat, să co- 

pieze producţiunile unei asemenea şcoale ? 

Dar, se zice, ce importă dacă nobilul lord a scris 

o rapsodie nesocotită care nu este nică proză nici ver- 

suri 2 Oare fraseologia afecțată este un subiect de 

censură parlamentară ? Ce mare administrator se poate 

numi care ma comis greşeli mult mai serioase de cât 

redacția a câtor-va frase de non-sens unflat? Aceasta, 

admit, sună plausibil. Este foarte adevărat că bărbaţi
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foarte eminenţi, Lord Somers, spre exemplu, Sir Ro- 

bert Walpole, Lord Chatham şi fiul s&ă, toţi aii comis 

greşeli cari aii făcut mult mai mult ră de cât poate 

face o greşală de “stil. Dar rog Camera să observe a- 

ceasta, că o greşală care produce cele. mai serioase 

consequențe nu poate neapărat să probeze că omul 

care a comis-o nu este un bărbat foarte înţelept; şi 
că, pe de altă parte, o greşală care nu produce direct 
nici o consequență importantă poate să probeze că 

omul care a comis-o este absolut incapabil de încre- 

derea publică. Walpole comitea o greşală ruinătoare 

când ceda strigătului public pentru răsboiul cu Spania. 
Dar cu toată această greşală, el era un bărbat emi- 

namente înţelept. Caligula, pe de altă parte, când 

ducea pe soldaţii sti la ţ&rmurile mării, îi punea să-şi 

umple coifurile cu scoici, şi trimitea scoicile ca să fie 

puse în Capitoliă ca trofee ale cuceririlor sale, nu 
făcea vr'un ră mare nimănui ; dar de sigur dovedea 

că era incapabil de a guverna un imperiă. Expedi- 
țiunea lui Pitt la Quiberon era foarte . r&ii judecată, 

şi s'a sfirşit cu înfrîngere şi păgubi. Cu toate acestea 

Pitt era un bărbat de stat de un rang foarte înalt. 

Pe de altă parte, nişte ukazuri ca acelea prin cari 

înperatul Paul obicinuia a regula portul poporului din 

Petersburg, de şi ele pricinuiaă mult mai puţine ne- 

norociri de cât măcelul de la Quiberon, dovedeaiă că 

înpăratul Paul nu putea fi învestit fără primejdie cu 
puterea asupra semenilor sti. Intro zi el opri purtarea. 
pantalonilor lungi. Altă dată opri pe supuşii sti de a 
şi pieptena ptrul pe frunte. Pe urmă proscrise pălă- 
riile rotunde. Un tântr englez, fiul unui negustor; 
crezu că va eluda acest decret umblând în oraş cu o
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şapcă de vânătoare. Atunci eşi un edict care declara 
de cas penal purtarea pe cap a unui obiect rotund ca 
acela pe care-l purta fiul negustorului englez. Acum, 
Domnule Preşedinte, zic că, dacă examinez substanţa 
proclamaţiei Lordului Ellenborough, şi dacă consider 
toate urmările ce este probabil că va produce o ase- 
menea hârtie, sînt nevoit să afirm că d-sa a săvirşit o 
gravă ofensă morală şi politică. Dacă examinez stilul, 
vez că d-sa a comis o faptă de nebunie escentrică, 
care se aseamtnă mult cu campania lui Caligula asupra 
scoicilor, şi cu ukazul înperatului Paul contra pălă- 
riilor rotunde. Gândiţi-vă ce încredere extravagantă 
în sine, ce dispreţ de exemplele marelui s&ă prede- 
cesor și de opiniunile celor mai abili şi mai experi- 
mentaţi bărbaţi cari se găsesc acum în serviciile in- 
diene, probează acest stranii document. Ar fi trebuit 

să 1 vie în minte Lordului Ellenborough că, dacă a- 
cest fel de eloquenţă ar fi fost probabil că produce o 
impresie favorabilă asupra minţilor Asiaticilor, nişte 

Suvernatori ca Warren Hastings, Elphinstone, ISir Tho- 
mas Munro, şi Sir Charles. Metcalfe, bărbaţi cari erati 
pe atât de familiari cu limba şi obiceiurile populaţiei 
indigene din India pe cât poate fi cine-va aici cu limba 
și obiceiurile Francezilor, mar fi lăsat această desco- 
perire să fie făcută de un noi venit care nu cunoştea, 

nici o limbă orientală. De asemenea trebuia săi vină 

în minte nobilului Lord ca, înainte de a publica 

O asemenea proclamaţie, să întrebe pe o persoană 

care cunoştea de aproape India cam ce efect ar face 

ea atât asupra Mohamedanilor cât şi asupra Indienilor. 
Ei crez cu tărie că Guvernatorul General saă n'a 
cerut părerea nimenui sau a lucrat în oposiţie di- 

23
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rectă cu acea părere. D-nul Maddock era pe lângă 

d-sa ca secretar activ, Cunosc destul pe d. Maddock 

ca să fii sigur că d-sa nar fi consiliat nici o dată pe 

Guvernatorul General să publice o asemenea hârtie. 

Imi pun capul că d-sa sai n'a fost invitat să 'şi dea 

părerea, sai că Şi a dat o părere contrară drumului 

ce sa apucat. Nici un guvernator general care a fost 

în termini buni cu serviciul civil nu ar fi fost în- 

găduit să se expună ast-fel. Lord William Bentinck şi 

Lord Auckland eraă, de sigur, cei din urmă oameni 

pe lume cari se puteai gândi să facă un lucru ca acesta. 

Dar dacă unul din aceşti doui nobili lorzi, în vrunul 

din acele nenorocite momente când nu era cu totul 

el, când mintea lui era scoasă din dreapta cumpenă 

de trufic sai de entusiasmul unui succes extraordinar, 

şi-ar fi propus să dea afară o asemenea proclamaţie, 

el ar fi scăpat de a comite o greşală aşa de mare prin 

remonstranţele respectuoase, dar foarte energice, ale 

acelora, în cari el îşi punea încrederea, şi cari se în- 

grijeau de onoarea lui. De aceea, după aparenţa a- 

cestei proclamaţiuni, eii conchiz că terminii în cari 

Lord Ellenborough se află cu funcționarii civili ai 

Companiei sînt ast-fel în cât aceşti funcţionari nu în- 

drăznesc -să "i dea un consilii când d-sa are foarte 

multă nevoie de dînsul. 

Pentru aceste cuvinte, Domnule Preşedinte, eii con- 

sider pe nobilul lord incapabil de o încredere publică 

înaltă. Să cumptnim aşa dar natura încrederii publice 

ce acum repausează asupra d-sale. Știit oare domnii 

deputaţi că, chiar când d-sa se află la Calcutta, în- 

conjurat de consilierii d-sale, vocea d-sale este de a- 

juns ca să facă să treacă o resoluțiune privitoare la,
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administraţia executivă în contra tutulor celor-l-alte 

voci? Consilierii pot obiecta, pot protesta, pot aşterne 

părerile lor în scris, şi pot cere de la d-sa să-şi dea în 

scris motivele pentru cari stărueşte în calea d-sale ; dar 

atunci trebue să se supună. In cele mai importante 
cestiuni, în cestiunea dacă trebue să se declare un 

răsboii, în cestiunea dacă un tractat trebue încheiat, 

în cestiunea dacă întregul sistem de imposite aşezate 
într'o mare provincie trebue schimbat,votul d-sale singur 

«cântâreşte mai greii de cât voturile tutulor celor ce 

şed în Consilii cu d-sa. Prea onorabilul Baronet din 

partidul opus este un ministru puternic, un ministru 

mult. mai puternic de cât or care altul din câţi am 

vezut în curs de mulţi ani. Dar me voii încumeta a 

zice că puterea d-sale asupra poporului din Anglia este 
nulă în comparație cu puterea pe care o posedă Gu- 
vernatorul General asupra poporului din India. Aşa este 

puterea Lordului Ellenborough când d-sa este cu Con- 
siliul, şi pînă la oare care grad este ţinut în frcă, 

Dar unde este acum d-sa? D-sa a scăpat de Consilii. 
D-sa este singur; nu are pe lângă d-sa pe nimeni 

care să fie în drept şi dator de a'i da o povaţă, în- 

trebat sai neîntrebat; nu cere sfat de la nimeni, şi 

d-v. nu puteţi aştepta ca oamenii să treacă stricta linie 

a datoriei lor oficiale dând cu sila poveţe unui supe- 

rior care le ar priimi cu neplăcere. Primejdia de a a- 

vea un guvernator general pripit şi uşurel este în de 

ajuns de serioasă, serioasă în gradul cel mai înalt. 
Dar primejdia de a avea un asemenea guvernator 

general peste o ţară, la opt saii noug sute de mile 
departe de o persoană care are dreptul de a "1 face 

Temonstranțe, este în adevăr de spaimă. Interese aşa
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de vaste, în cât limbagiul cel mai sobru în care pot 

fi descrise sună a iperbolă, sînt încredințate unui singur 

om; unui om care, or care ar fi destoinicia sa,—şi ea 

este în adevăr considerabilă,—a dovedit o neprevedere 

şi o temeritate cari sînt aproape de necrezut; unui 

om care a fost numai câte-va luni în India; unui om 

care nu priimeşte nică un sfat de la aceia cari sînt 

familiari cu India. 

Nu pot şedea jos fâră să m& adresez către acei Di- 

-rectori ai Companiei Indiei Orientale cari sînt de față. 

li exortez să considere înalta responsabilitate care le 

incumbă. D-lor ai puterea de a rechiema pe Lord 

Ellenborough, şi sper că d-lor nu vor pregeta 

de a exercita această putere. Acesta este avizul unui 

om care a fost servitorul d-lor, care îi a servit cu 

"lealitate, şi care este încă sincer îngrijat de creditul 

d-lor şi de buna stare a imperiului ai cărui păzitori 

sînt d-lor. Insă dacă d-lor, din or ce causă, nu sunt 

înclinați a rechiema pe nobilul lord, atunci îi rog să 

albă grijă de a "i da ordin să se întoarcă la Calcutta. 

Cine poate spune de ce noi caprițiă putem afla cu 

poşta immediat următoare ? Sînt pe deplin încredinţat 

că nici Curtea Directorilor nici Ministrii Maiestăţii 

Sale nu pot aştepta sosirea acelei poşte fără mare în- 

grijare. De aceea zic, trimiteţi pe Lord Ellenborough 

înapoi la Calcutta. Acolo cel puţin d-sa va găsi persoane 

cari ai dreptul de a "i da avizuri şi de a "i face re- 

monstranţe, şi cari, nu m& îndoiesc, vor avea curagiul 

de a face: aşa. Este ceva că d-sa va fi nevoit să aş- 

tearnă în “scris cuvintele pentru ceea ce face. Este 
ceva că d-sa'va fi'nevoit să auză motivele contrarii 

“proposiţiunilor d-sale. Este ceva că un interval, de şi
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numai de dou&-zeci şi patru de ore, se va interpune 

între prima concepţie a unui proiect fantastic şi exe- 

cuțiune. M& tem că aceste frâne nu vor fi de ajuns 

ca să preîntâmpine multe rele; dar ele nu sunt absolut 
nule. Conjur pe Directori să considere în ce situație 

se vor afla dacă, în urma. negligenţei d-lor, vr'o cala- 

mitate serioasă va cădea pe ţara care este încredințată 

grijei d-lor. Voi zice numai ca conclusie că, dacă 

este vrun folos că avem un Consilii al Indiei, dacă 

nu se admite că membrii Consiliului priimesc salarii 

mari pentru ca să nu facă nimic, dacă d-lor sînt în 
adever numiţi pentru ca să asiste şi să ţină în fre 

pe guvernator, atunci este absurd în cel mai de pe 

urmă grad ca puterea d-lor să stea în adormire, când 

acolo este un guvernator care, dintre toți guverna- 

torii pe cari Anglia "i a trimis vro dată în răsărit, 

are foarte multă nevoie de sprijin şi de frâi.
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DISCURS 

PRONUNȚAT ÎN 

Camera Comunelor, la 19 Februarie 1844. 
  

La 13 Februarie 1844, Lord John Russell propuse ca întreaga 

Cameră să se transforme în Comitet pentru ca să ica în consideraţie 
starea Irlandei. După o desbatere de nouă nopţi moţiunea fu respinsă 
cu 324 de voturi contra 225. In a cincea noapte a desbaterilor urmă- 

torul discurs a fost pronunțat. 

Nu m& pot opri, Domnule Preşedinte, de a vă felicita 

pe dv. şi pe Cameră că n'am întâlnit privirile dv. când 
m'am ridicat mai "nainte. Aş fi fost foarte trist dacă aş fi 

înpiedicat pe vr'un representant irlandez de a vorbi 

Camerei asupra unei cestiuni aşa de interesante pentru Îr- 

landa, dar cu deosebire aş fi fost trist dacă aş fi stat 

în drumul onorabilului gentelman care astă noapte a 

pledat causa acestei țări cu atâta forță şi eloquenţă!). 

Cu durere mărturisesc că nu pot înpăca cu con- 

ştiinţa mea de a urma sfatul ce mi sa dat chiar a- 

cum de onorabilul mei amic representantul de Pom- 
fret 2), cu toată autoritatea care, după cum nea 

1) J. O'Brien. 

3) R. Milnes.
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reamintit d-sa, se cuvine venerabilei d-sale tinereţi. 

Nu m& pot nici de cum învoi cu d-sa de a crede că 

cel mai înţelept lucru ce putem face este de a suferi 

pe miniştrii Maiestăţii Sale să meargă pe drumul în 

care se află, pentru-că văz că drumul pe care ai apu- 

cat d-lor de mult este afară din cale rti. Sprijinesc 

moţiunea nobilului mei amic pentru următoarele sim- 

ple motive. | 

Întâi, susții că Irlanda se află într'o stare foarte 

nemulţumitoare, ba încă foarte primejdioasă. 

Al doilea, susțiă că pentru starea în care se află 

: Irlanda, miniştrii Maiestăţii Sale sînt într'o mare mt- 

sură răspunzători, şi că nu ait dat dovezi, nici ca 

legiuitoră nică ca administratori, că sînt capabili de a 

vindeca relele ce aă pricinuit. 

Dacă voiă proba, Domnule Preşedinte, aceste dou& 

proposiţiuni, atunci urmează că este dreptul şi dato- 

ria constituţională a representanţilor naţiunii de a in- 

terveni, şi sînt de părere că onorabilul meă amic, 

propunând formarea unui Comitet din toată Camera, 

a propus o interferenţă, care este atât parlamentară 

cât şi nemerită, 

Antâia mea propunere, Domnule Preşedinte, nu va 

putea fi pusă la îndoială. Amendout părţile Camerei 

sînt de perfect acord că situţia Irlandei poate da loc 

la mare îngrijare şi temere. Această insulă, în întin- 

dere de aproape una a patra din Regatul Unit, în 

populație mai mult de cât una a patra, superioară pro- 

babil în fertilitate naturală or cărei suprafeţe egale din 

Europa, înzestrată cu înlesniri naturale pentru comerţ 

cum nu se pot găsi nică-ieri pe o întindere egală de 

țârmuri, o pepinieră nesecată de soldaţi viteji, o ţară
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cu mult mai importantă pentru prosperitatea, tăria, 
demnitatea acestui mare imperii de cât. toate depăr- 
tatele noastre dependențe la un loc, de cât Canadele 

şi Indiile Occidentale” adause la Africa Meridională, la 

Australasia, la Ceylon şi la vastele domenii ale Mogo- 
lilor, această insulă, Domnule Preşedinte, este recu- 

noscută de toţi ca aşa de r&ă dispusă pentru noi şi 
aşa de turbulentă, în cât, la o estimaţie a puterii 

noastre, ea trebue nu adausă ci sustrasă. Trebue să 

admiteţi că dv. guvernați această insulă nu cum gu- 
vernaţi Englitera şi Scoţia, ci precum guvernaţi nouile 

dv. cuceriri din Sind ; nu prin mijlocirea respectului ce 

poporul simte pentru legi, ci prin mijlocirea baionete- 

lor, artileriei, a taberilor întărite. 

Ântâia mea proposițiune o consider ca demonstrată. 

Irlanda se află într'o situaţie primejdioasă. Cestiunea 

ce rămâne de considerat este dacă pentru starea în care 

se află Irlanda, miniştrii Maiestăţii Sale trebuesc făcuţi 

r&spunzetori. 

Acum, Domnule Președinte, admit de la început că 

suferințele Irlandei trebuesc în parte atribuite la cause 
pentru cari nici actualii miniştri ai Maiestăţii Sale 
nică alţi bărbaţi publici astă-ză. în viaţă nu trebuesc 
cu drept cuvânt făcuţi r&spunzători. Nu voii abusa de 
paţienţa Camerei cu o lungă disertaţie asupra acestor 
cause. Dar este necesar, crez, să arunc cel puţin o 
repede privire asupra lor ; şi pentru ca să fac aceasta, 
Domnule Preşedinte, trebue să ne ducem înapoi la 
un period nu numai anterior naşterii bărbaţilor de stat 
cari sînt aşezati astă-zi unii în potriva altora la dreapta 
şi la stânga scaunului dv., ci anterior naşterii chiar 
marilor partide ai căror conductori sînt aceşti băr-
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baţi de stat; anterior zilelor când nurhirile de "Tory - 

şi Whig, de partid al curții şi de partid al ţării, de 

cavaleri şi de capete-rotunde, veniră în us; anterior 
existenţii acelor Puritani cărora 'onorabilul represen- 

tant de Shrewsbury !), într'un discurs foarte ingenios, 

le adscria toate nenorocirile Irlandei. 

Causa de căpetenie este, fără îndoială, modul în 

care Irlanda ajunse supusă coroanei englezeşti, Ane- 

xarea s'a făcut prin cucerire, şi printr'o cucerire de 

o natură particulară. Nu a fost o cucerire cum ne am 

obicinuit a vedea în Europa modernă. Nu a fost o 

cucerire ca aceea care a unit Artois şi Franche Comte 

cu Franţa, sai Silesia cu Prusia. A fost cucerirea unei 

rase de o rasă, o cucerire ca aceea care a stabilit 

domnia Spaniolului asupra ÎIndianului American, sai 

a Mahrattului asupra ţăranului din Gugerat or Tangiur. 

Dintre toate formele de tiranie eii crez că cea mai 

rea este “tirania unei naţiuni asupra altei naţiuni. Po- 

pulațiuni despărțite prin mări şi şiruri de munți se 

pot numi între ele vrăjmaşe naturale, pot purta răs- 

boaie lungi între dînsele, pot povesti cu mândrie 

isprăvile ce aii repurtat unele asupra altora, şi să a- 

Tate steagurile, tunurile, corăbiile ce aii căştigat una 

de la alta. Insă nici o vrăjmăşie ce a existat vr'o dată 

între asemenea populaţiuni nu se apropie în amări- 

ciune de duşmănia mutuală ce simt populaţiunile cari 

sînt amestecate din puntul de vedere local, dar cari 

mat fost nici o dată moraliceşte şi politiceşte amal- 

gamate; şi aşa este casul cu Englezii şi Irlandezii. Cu 

toate acestea se putea spera că trecerea timpului şi 

1) Disraeli,
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progresul civilizației vor şterge deosebirea dintre înpilă- 
tori şi înpilaţi. Insula noastră a suferit crud de acela-şi 

râu. Aci Saxonul a călcat peste Celt, Danezul peste 

Saxon, Normanul peste Celt, Saxon şi Danez. Cu toate 

acestea în cursul vîrstelor câte-şi patru rasele s'ait 
contopit înpreună spre a forma marele popor englez. 

O asemenea fusiune sar fi operat probabil şi în Ir- 

landa, dacă nu ar fi venit Reforma. Coloniştii englezi 

aii adoptat doctrinele protestante cari fuseseră priimite 

în Englitera. Numai Aborigenii, în mijlocul tutulor 
naţiunilor din nordul Europei, se ţinură de vechia 

credinţă. Ast-fel linia de demarcaţie dintre cele dou& 

populaţii se făcu mai adîncă şi mai lată. Vechia duş- 

mănie se făcu mai tare printr'o nouă duşmănie mai 

învierşunată. Atunci veniră acele evenimente la cari 

s'a raportat onorabilul representant de Shrewsbury. 

Spiritul de libertate în Anglia se aliă strîns cu spiritul 
de puritanism, şi deveni vrăjmaş de moarte al papa- 
lităţii. Oameni ca Hampden, Vane, Milton, Locke, de 

şi zeloşi în genere pentru libertatea civilă şi religioasă, 
_Susțineaii că cultul romano-catolic nu avea nică un 

drept la toleranță. Pe de altă parte, câte-şi patru regii 

din Casa de Stuart arâtară mult mai multă favoare 
Romano-Catolicilor de cât or cărei clase de noncon- 
formişti protestanți. Iacob I avea întrun timp oare 
cari speranțe de a efectua o înpăcare cu Vaticanul. 
Carol 1 luă îndatoriri secrete de a asigura Romano- 
Catolicilor o tractare mai dulce. Carol II era un ro- 
mano-catolic ascuns. Iacob II era un romano-catolic 
declarat. In urma acestora, în tot cursul veacului al 
şeapte-spre-zecelea, libertatea Irlandei şi robia Engli- 
terei eraă unul şi acela-şi lucru. Cuvintele de ordine,
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insigniile, numele, locurile, zilele, cari în mintea unui 

Englez eraă asociate cu libertate, prosperitate, demni- 

tate națională, erai în mintea unui Irlandez asociate 

cu lanţuri, ruină, degradare. Amintirea de William III, 

aniversarea bătăliei de la Boyne, sînt exemple de ceea 
ce afirm. Am fost tare isbit de o înprejurare ce mi 

Sa înfăţişat într'o zi pe care am toate cuvintele de 

a 'mi o aminti cu gratitudine şi mândrie, ziua în caree 

am avut înalta onoare de a fi declarat unul dintre 

cei Wântâiii doui representanți ai marelui colegiii elec- 

toral din Leeds. Trăsura mea era înpodobită cu pan- 

glice portocalii. Caii cari trăgeai la trăsura mea, abia 

se puteai vedea din profusiunea de podoabe colorate 

în portocalii cu care erai înpodobiţi. Cocarde porto- 

calii erai la toate pălăriile ; funte portocalii la toate 

ferestrele. Şi amicii mei politici, nu am nevoie să o 

spun, erai oameni cari fuseseră ca şi mine partizani 

zeloşi ai emancipării catolice. Nu mt puteam opri de 

a observa că insigniile păreaii nepotrivite. Dar mi se 

spuse că amicii emancipării catolice din Yorkshire 

Sai adunat în tot da una sub stindardul orangist, că 

portocaliul era coloarea lui Sir George Savile, care 

aduse în parlament billul ce provocă tumultul anti- 

catolic din 1780, şi că însă-şi trăsura în care m& a- 

flam era trăsura în care Lord Milton, acum Contele 

Fitzwilliam, triumfase după marea victorie pe care o 

câştigase la 1807 asupra partidului anti-catolic, în a 

cărui frunte era atunci casa de Harewood. ME gân- 

deam ce efect deosebit ar fi produs această procesiune 

la Limerick saă la Cork, cu ce urlete de turbare şi 

de ură populaţiunea romano-catolică a acelor oraşe ar 

fi urmărit drapelul portocalii care, pentru fie care
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romano-catolic din Yorkshire, era un semn de amintire 

a luptelor susţinute pentru dobândirea drepturilor lor 
celor mai scumpe. Această înprejurare, or cât de ne- 
însemnată ar fi, ilustrează destul de bine contrastul 

singular dintre istoria Engliterei şi istoria Irlandei. 
De dout ori, Domnule Preşedinte, în cursul veacu- 

lui al 17-lea, Irlandezii se resculară contra coloniei 

engleze. De dout ori ei fură cu desăvirşire înge- 
nuchiaţi ; şi de dout ori cu asprime pedepsiţi. Cea 

d'ântâii răscoală fu sfărimată de Oliver Cromwell ; a 

doua de William III. Aceşti doui bărbaţi mari nu se 

slujiră de victoria lor exact în acela-şi chip. Politica 
lui Cromwell era înţeleaptă, energică, francă şi crudă. 

Ea se coprindea într'o vorbă, care, precum ne spune 

Clarendon, era adesea în gura englezimei din acel timp. 
Această vorbă era cextirpare». Sopul lui Cromwell 
era de a face Irlanda pe deplin anglo-saxonă şi pro- 
testantă. Dacă el ar mai fi trăit dout-zeci de ani, poate 
ar fi realizat acest scop; însă muri pe când opera sa 
era necompletă, şi opera lui muri cu el. Politica lui 
William, sai, ca să m& exprim mai corect, a acelora 
ale căror înclinări William era nevoit să le consulte, 
era mai puţin dibace, mai puţin energică, şi, de şi 
mai umană în aparenţă, poate nu mai umană în re- 
alitate. Extirparea nu fu încercată. Romano-Catolicilor 
li se permise să trăiască, să fie prăsitori, să umple pă- 
mentul ; dar fură osindiţi să fie ceea ce era Hiloţii 
în Sparta, ceea ce Grecii erat sub Ottomani, ceea ce 
sint astă-zi Negrii la New York. Fie care din casta 
supusă era strict exclus de la funcțiunile publice. Or 
ce drum ar fi apucat în viaţă, el era înpiedicat la 
fie care pas de restricțiuni vexatorii. Numai fiind ob-
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scur şi inactiv în pământul s&i de naştere, el putea 

să fie sigur. Dacă aspira să fie puternic şi onorat, 

trebuia să înceapă prin a fi exilat. Dacă tindea la glo- 

ria militară, el putea să câştige o cruce sait bastonul: 

de mareşal în armatele Franţei sai ale Austriei. Dacă 

vocaţia lui era pentru politică, el se putea distinge în 

diplomaţia Italiei sati a Spaniei. Dar a casă la el era un 

simplu Gibeonit, un tăietor de lemne sai un cărăuş 

de apă. Legile Irlandei erai pline de disposiţii cari 

procură Romano-Catolicilor un foarte bun temeii de 

recriminare contra noastră, când noi vorbim de barba- 

ziile lui Bonner şi Gardiner ; şi asprimea acelor odi- 

oase legi a fost agravată prin o administraţie şi mai 

odioasă ; căci, or cât de ri erati legiuitorii, adminis- 

tratorii erai şi mai rti. In acele timpuri rele se născu 

acea ostilitate foarte nenorocită dintre proprietar şi a- 

rendaş, care este unul din blestemele speciale ale Ir- 

landei. Inpilarea şi turbulenţa se născură reciproc una 

din alta. Unirea tiranilor rustică găsi resistenţă în ban- 

dele bandiţilor rustică. Curți de judecată şi jurii exis- 

tati numai în folosul sectei domnitoare. Acei preoţi 

cari erai respectaţi de milioane de inşi ca povăţuito- 

rii şi aptrătorii lor naturali, ca singurii expositori au- 

torizați ai credinţei creştine, ca singurii dispensatori 

autorizați ai sacramentelor creştine, erai tractați de 

nobilii şi damele rurale ale facțiunii domnitoare aşa 

cum un om de inimă n'ar tracta pe cel mai de 

jos cerşetor. In chipul acesta trecu un veac. Apoi 

veni revoluțiunea franceză şi marea deşteptare a spi- 

ritului în Europa. Ar fi fost în adevăr de mirare dacă, 

pe când cele: mai fericite şi mai liniştite națiuni erau 

agitate de nemulțumiri vage şi de speranţe vage, Îr-
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landa ar. fi r&mas în linişte. Jacobinismul, este adevărat, 

nu era un aliat foarte natural al religiunii romano-ca- 

tolice. Dar inimicii comuni produc coalițiuni stranii ; 

“şi o coaliţiune stranie se formă. Atunci se produse a 
treia răscoală mare a populaţiunii aborigene din insulă 
contra ascendenței englezeşti şi protestante. Această 

răscoală fuse îngenuchiată cu sabia ; şi acum era da- 

toria acelora cari se aflaii la cârma afacerilor de a 

cugeta cum trebuia să se folosească de victorie. 

Nu voii fi bănuit de părtinire pentru memoria lui 
Pitt. Dar nu “i pot refuza lauda înţelepciunii şi a u- 
manităţii, când compar planul ce formă el în acea oră 
de triumf cu planurile acelor guvernanţi engleză cari 
aii guvernat Irlanda înainte de dinsul. Unirea era nu- 
mai o parte din planurile lui Pitt, o parte escelentă 
şi esenţială în adevăr, dar numai o parte. Am face o 
mare nedreptate capului şi inimei lui, dacă am uita că 
el a fost îngăduit a aplica numai câte-va părţi nele- 
gate între dinsele dintr'un proiect vast şi bine întoc- 
mit. EI dorea să unească nu numai parlamentele, ci 
şi naţiunile, şi să facă cele dout insule una în inte- 
rese şi afecţiuni. Spre acest scop el avea de gând să 
desființeze  incapacităţile Romano-Catolicilor ; preoții 
romano-catolici aveaii să fie puşi într'o posiţie confor- 
tabilă şi onorabilă ; şi mesuri aveati să se iea pen- 
tru a se da Romano-Catolicilor foloasele educaţiei libe- 
rale. În faptă, părerile lui Pitt asupra acestui subiect 
deriva, în mare parte, de la o minte încă şi mai pu- 
ternică şi mai capabilă de cât a lui, de la mintea lui 
Burke. Dacă autoritatea acestor doui bărbaţi mari ar 
fi prevalat, crez că unirea cu Irlanda ar fi fost acum 
tot aşa de sigură, şi tot aşa de adăpostită contra or
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cărei agitaţii, ca şi unirea cu Scoţia. Parlamentul din 

College Green ar fi fost amintit ca ceea ce era: 

cea mai tiranică, cea mai venală, cea mai lipsită 

de principii adunare din câte aii stat vro dată pe 

faţa pământului. Nu crez că, vorbind ast-fel, pot 

supăra pe vrun gentleman din Irlanda, or cât de zelos 

ar fi d-sa pentru revocarea Unirii, pentru că ei re- 

pet numai felul vorbirii lui Wolfe Tone. Wolfe 'Tone 

zicea că vtzuse mai multe adunări deliberative de cât 

cei mai mulți oameni ; că văzuse parlamentul engle- 

zesc, Congresul american, Consiliul celor Vechi şi Con- 

siliul celor Cinci-Sute, Convenţiunea Batavă ; dar că 

nu găsise nicăieri ceva ca înjosirea şi neruşinarea 

ticăloşilor, cum îi numea el, din Dublin. Dacă tot pla- 

nul lui Pitt sar fi executat, acel faimos parlament, a- 

cel scandal pentru numele de parlament, ar fi pierit 

neregretat; şi cea din urmă zi a existenţei lui ar fi 

fost amintită de Romano-Catolicii din Irlanda ca cea 

Wântâiti zi a libertăţii lor civile şi religioase. Marele 

dar ce el le ar fi făcut, ar fi fost priimit cu recunoştinţă, 

pentru că mar fi fost atribuit fricei, pentru că ar fi fost 

un dar acordat de către cel puternic celui slab, de învin- 

gător celui învins. Din nenorocire, dintre toate pro- 

iectele lui în favoarea Irlandei numai Unirea fu rea- 

lizată ; şi de aceea acea Unire fu o Unire numai 

cu numele. Irlandezii găsiră că ai pierdut şi numele 

şi aparența independenţei, şi că pentru acest sacri- 

ficiti al mândriei lor naţionale nu vor priimi nici o com- 

pensaţie. Unirea, care trebuia să fie asociată în min- 

țile lor cu libertatea şi justiţia, era asociată numai cu 

speranțe amăgite şi făgădueli călcate. Cu toate aces- 

tea nici chiar atunci nu era prea târzii. Nu era prea
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târzii în 1813. Nu era prea târzii în 1821. Nu era 

prea târziă în 1825. Da; dacă, chiar în 1825, câţi-va 

bărbaţi cari erai atunci, cum sînt acum, învestiţi cu 

funcțiuni înalte în serviciul Coroanei, sar fi putut 

hotări să facă ceea ce ai fost siliți să facă cu patru 

ani mai târzii, acea mare operă de concilațiune, pe 

care Pitt o meditase, sar fi înplinit. Maşinăria agi- 
tației nu era încă pe deplin organizată ; guvernul nu 

era sub. nici o presiune puternică; şi de acea conce- 

siunea ar fi fost priimită cu recunoştinţă. Această oca- 
siune a fost lăsată să scape; şi nu s'a mai întors 

nici o dată. | 

La 1829, în fine, se făcură concesiuni, concesiuni 

mari, fără condiţiunile pe cari Pitt le ar fi cerut fără 
îndoială, şi la cari, dacă ar fi fost cerute de Pitt, ar 

fi consimţit bucuros tot corpul Romano-Catolicilor. 
Dar acele concesiuni fură făcute cu înpotrivire, fără 
bună-voinţă, făcute de nevoie şi numai de frica răsbo- 
iului civil. Cum era dar posibil ca ele să producă mul- 
țumire şi linişte ? Care putea fi efectul acelei liberali- 
tăți subite şi risipitoare, care urma după o înpotrivire 
lungă şi îndâr&tnică la cererile cele mai raţionale, de 
cât de a învăța pe Irlandez că putea să dobândească 
îndreptare numai prin turbulență ? Putea el să uite 
că, în curs de dout-zeci şi opt de ani, suplicând par- 
lamentul pentru dreptate, învocând acele argumente 
peremptorii cari probează că drepturile de conştiinţă 
trebuesc considerate ca sfinte, reclamând înplinirea 
promisiunilor făcute de ministri şi principi, suplicase, 
argumentase, reclamase în deşert înplinirea promisiu- 
nilor 2 Putea el să uite că două generaţii de cei mai 
adinci cugetători, de cele mar strălucitoare spirite;
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de cei mai eloquenţi oratori, scriseseră şi vorbiseră 

pentru- dînsul în deşert? Putea el să uite că cei 

mai mari bărbaţi de stat cari luaseră partea lui 

plătiseră scump această generositate ? Pitt încercă 
să 'şi înplinească îndatoririle către dînsul, şi fu dat 

afară din ministeriii. Lord Grey şi Lord Grenville 

încercară să. facă numai o foarte mică parte din ceea 

ce Pitt crezuse că este drept şi oportun ; şi ei fură 

dați afară din ministeriă. Canning luă acela-şi rol; şi 

răsplata lui fu de a fi fost amărit pînă la moarte de 

partidul a cărui cea mai strălucitoare podoabă era el. 

In cele din urmă, când el era mort, Romano-Catolicii 

începură a se uita nu la cabinete şi parlamente, ci la 

ci înşi-şi. Ei desfâşurară nişte şiruri formidabile de 

putere fisică, şi cu toate acestea r&maseră în limitele, 

exact în limitele legii. Urmarea fu că, în doui ani, 

li s'a acordat de inimicii lor mai mult de cât se încu- 
metase un amic prudent a cere pentru dînşii. Da; la 

doui ani după ce Canning a fost depus în transeptul 

din apropierea noastră 1), tot.ce ar fi voit să facă el, 
şi mai mult de cât putea face el, sa făcut de către 

persecutorii lui. Cum era cu putinţă ca întreaga po- 

_pulaţie romano-catolică din Irlanda să nu crează că 

de la Anglia, sai cel puţin de la partidul care gu- 

verna atunci şi care acum, guvernează Anglia, nu se 

poate câştiga nimic cu motive, cu solicitaţiuni, cu 

răbdare liniştită, ci toate prin intimidare? Această 

căință târzie nu merită nici o gratitudine, şi ma ob- 

ținut nici una. Intreaga maşinărie de agitaţie era com- 

1) Westminster Abbey, unde este îngropat Canning, se află la câţi-va paşi 

de palatul parlamentului. 
94
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pletă şi într'o ordine perfectă. Conducătorii gustaseră 

plăcerile popularității ; mulțimea gustase plăcerile răs- 

coalei. Atât demagogul cât şi auditorul lui simţiră o 

poftă pentru mijloace de aţiţare zilnică. Remâneai încă 

destule nemulțumiri, —Dumnezeăo ştie,—ca să slujească 

drept pretexte pentru agitaţiune ; şi întreaga purtare 

a guvernului înpinse pe cei ce sufereaii să crează că 

numai prin agitaţie se puteaii înlătura nemulţumirile. 

Aşa este, Domnule Preşedinte, istoria naşterii şi pro- 

gresului desordinelor din Irlanda. Un guvern r&i, care 

ținu fără întrerupere de la domnia lui Enric II pină 

la domnia lui William IV, ne a lăsat o masă imensă 

de nemulțumiri, cari, fără îndoială, chiar în țimpuri 

ordinare, fac foarte anevoioasă sarcina unui bărbat de 

stat pe care Regina l-ar chiema la putere. Dar, cu 

toate că acest lucru este adevărat, nu este totu-şi mai 

puţin adevărat că immediatele cause ale agitaţiei ex- 

traordinare ce ne alarmează în acest moment, trebuesc 

căutate în purtarea cea rea a actualilor consilieri ai 

Maiestăţii Sale ; pentru-că, Domnule Preşedinte, de şi 

Irlanda este în tot d'a una inflamabilă, nu este totu-şi 

în tot d'a una în foc. Trebue să facem deosebire între 

boalele chronice cari trebuesc atribuite la cause depăr- 

tate, şi între atacurile acute, cari sînt provocate numai de 

imprudenţe recente ; căci, de şi este în tot d'a una 

o predisposiţie către boală în această societate nenoro- 
cită, totu-şi paroxismele violente vin numai la inter- 

vale. Trebue să mărturisesc că datoresc o parte din 
metafora mea prea onorabilului Baronet Primul Lord 
al Tesaureriei. Când d-sa era pe această bancă, şi era 
un Simplu candidat pentru înaltul loc pe care îl ocupă 
acum, d-sa se compara cu un medic la patul bolna-
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vului. Continuând metatora d-sale, pot zice că prog- 
nosa, diagnosa şi tratamentul d-sale ai fost toate ne- 

potrivite. Nu contest că acest cas era greii. Paţientul 

era de :o constituție foarte plăpândă, şi suferise mai 
"nainte multe de la mai mulţi doctori, şi, între alţii, 

trebue să declar, chiar de la prea onorabilul Baronet. 

Cu toate acestea boala se mai potolise acum cât-va timp, 

şi se afla încă într'o stare mai mulțumitoare, printr'o 
judițioasă aplicare de lenitive ; şi aveam cuvinte dea 

spera că, dacă regimul salutar va fi urmat înainte, 
vom avea o înbunttățire repede în starea generală. 

Din nenorocire, noul medic de stat preferi să aplice 

iritantele cari produseră un şir de atacuri convulsive, 

fie care mai violent de cât acela ce-l precedase. Ca 
să încetez cu figura, este cu neputinţă să . conteste 

cine-va că guvernul Lordului Melbourne era popular 

cu marele corp al Romano-Catolicilor din Irlanda. 

Este cu neputinţă să conteste cine-va că cei doui 

vice-regi pe cari d-sa îi trimisese în Irlanda erai mai 

iubiți şi mai onoraţi de poporul irlandez de cât or 

care din vice-regii dinaintea căruia a fost vr'o dată 

purtată sabia statului. Sub guvernul de mai "nainte, 

fără îndoială, imperiul era ameninţat de multe pericule ; 
însă, în or care parte miniştrii s'ar fi uitat cu temere 

plină de îngrijare, la Irlanda ei se puteai uita în tot 

da una cu încredere. Când oamenii rti ridicau turbu- 
rări aici, cândo ceată chartistă trăgea cu arme de foc 

asupra soldaților Reginei, numeroase regimente puteai, 

fără cel mai mic risc, să fie scoase din Irlanda. Când 

o rebeliune isbucni în una din coloniile noastre, —o 

rebeliune la care ne am fi putut aştepta că poporul 

irlandez va privi cu favoare, pentru câ era 0 rebe-
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liune de Romano-Catolici contra unor guvernatori pro- 

testanţi, — chiar atunci -Îrlanda era credincioasă ințe- 

reselor generale ale imperiului, şi trupe fură trimise 

de la Munster şi Connaught ca să potolească insu- 

recțiunea din Canada. Nimeni nu va tăgădui că dacă, 

la 1840, noi am fi fost din nenorocire siliți la râs- 

boii, şi dacă o armată vrăjmaşă ar fi debarcat la Bantry 

Bay, toată populaţia din Cork şi Tipperary s'ar fi ridi- 

cat ca să apere tronul Maiestăţii Sale, şi ar fi făcut 

năvălitorilor o resistenţă tot aşa de hotărîtă ca şi cum 

ar fi tost făcută de locuitorii din Kent sai Norfolk. 

Şi prin ce mijloace s'ai produs aceste efecte salutare? 

Prin nici o mare reformă legislativă ; pentru-că, din 

nenorocire, acest guvern, de şi avea voinţa, nu avea 

puterea, de a trece asemenea reforme contra părerii 

unei puternice minorităţi din această Cameră şi a unei 

majorităţi hotărite din Camera Lorzilor. Nu, Domnule 

Preşedinte ; aceste efecte sai produs numai prin în- 

țelepciunea, dreptatea şi umanitatea cu care era ad- 

ministrată legea existentă, or cât de defectuoasă era 
ea. Guvernul de mai "nainte, calumniat şi contracarat 

la fie care pas, luptându-se contra întregei influenţe a 

bisericei stabilite şi a marelui corp a marei nobilimi 

şi a nobilimei rurale, ar&tă totu-şi o disposiţiune de 

a se purta cu blândeţe şi dreptate către. Irlanda, şi 

tractă, pe cât sta în puterile lui, de o potrivă pe 

Protestanţi şi pe Romano-Catolică. Dacă am fi fost aşa 

de tari ca şi urmaşii noştri în sprijinul parlamentar, 

dacă am fi isbutit să facem pe amândouă Camerele 
să urmeze în legislaţie principiile de cari eram con- 
duşi în administraţie, Unirea cu Irlanda ar fi fost tot 

aşa de sigură de asalturile agitatorilor ca şi Unirea cu
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Scoţia. Dar aceasta nu avea să fie. Şease ani d'a rîndul o opo- 

siție, formidabilă ca numtr, formidabilă ca dibăcie, alese 

ca obiect special al celor mai învierşunateşi mal stăruitoare 

atacuri chiar acele fapte ale guvernului cari, după vea- 
curi. de animositate reciprocă, înpăcaseră pe jumttate 
cele  dou& insule. Cei doui  Lorzi  Locotenenţi 

cari, în Irlanda, eraă veneraţi cum nici un Lord 

Locotenent nu fusese mai "nainte venerat, fură inju- 

riaţi aici cum nici un Lord Locotenent nu fusese mai 

"nainte injuriat. Fie care faptă, fie care vorbă care 

fusese aplaudată de națiunea, încredinţată grijei lor, li 
se imputa aici ca o crimă. Fie care bill întocmit de 

consilierii Coroanei pentru binele Irlandei era sau res- 

pins saă mutilat. Puţini Romano-Catolici. de un merit 

distins aă fost numiţi în funcțiuni cari în faptă erau 

mai pe jos de dreptele lor pretențiuni, dar cari totu-şi 

erai mai înalte de cât cele ce a putut ocupa vrun 

membru din biserica lor în curs de mai multe gene- 

raţiuni. Doui sai trei Romano-Catolici ai depus jură- 

mântul de consilieri privaţi; unul ocupă un loc în 

serviciul 'Tesaureriei ; altul în serviciul Amiralilății. 

Aceasta produse o mare bucurie în Irlanda; şi nu era 

o minune. Ceea ce se făcuse nu era mult; dar ba- 

riera se rupsese ; Actul de Emancipaţie, care fusese 

ceva mai mult de cât o literă moartă, era în cele din 

urmă. o realitate. Dar în Englitera toţi subalternii ma- 

relui partid tory scoaseră un urlet de turbare şi de 

ură vrednic de ceata pe care o condusese Lord George 

Gordon cu strigătul : «Jos Papismul!»1) Prea onorabilul 

:) In 1780, câte-va petiţiuni de a revoca concesiunile acordate Ro- 

mano-Catolicilor cu doui ani mal "nainte, escitară la acţiune asociaţiu- 

vile Protestante sub Lord George Gordon, un fanatic sălbatic fără nici
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Baronet ce se află acum în capul Tesaureriei, cu pru- 

denţa sa obicinuită, se abținu de a lua parte la acest 

strigăt şi se mulțumi a asculta şi a profita de dînsul. 

Dar câţi-va din aceia cari ocupa un rang îndată după 

d-sa între căpeteniile oposiţiunii, nu imitară politica 

sa reservă. Un mare om declară pe Irlandezi de streini. 
Altul îi numi favoriţii papismului. Acei ministri ai 

religiiunii la cari milioane de inşi se uitai cu dra- 
goste şi respect fură numiţi de presa protestantă preoţi 

diavoli şi hoţi înbrăcaţi în cămăşi chorale, şi erai 

denunţaţi de pe anvonul protestant ca pontifici ai lui 
Baal, ca profeți falşi cari trebuiai ucişi cu sabia. Ni 

se aduse aminte că o regină a poporului ales patro- 

nase în timpurile vechi pe ministrii idololatriei, şi că 

sângele ei fusese dat câinilor. Nemulţumiţi cu respin- 

gerea sati slutirea or cărei legi bine-făcătoare pentru 
Irlanda, nemulțumiți cu censura în termini severi a 

or cărui fapt al puterii executive care da satisfacție 

Irlandei, dv., da, dv., cari acum ocupați marile oficii 

de stat, luarăţi ofensiva. De la obstrucţiune trecurăţi 
la agresiune. Aduserăţi în parlament un bil] pe care 

îl numeaţi Billul pentru Registrarea alegătorilor din 

Irlanda. Noi atunci vă spuserăm că acela era un bill 

pentru nimicirea desăvirşită a dreptului electoral al 

Irlandei. Noi dovedirăm atunci întrun mod peremp- 

un talent, a cărui vorbire în Cameră, meritase adesea censură, de şi În 

genere nehăgat în seamă. El propuse, fără să găsească un sprijinitor, 

ca petițiunea presentată de Burke în sesiunea precedentă din partea 
Romano-Catolicilor ce sufereau de tumultele din Scoţia «să fie aruncată 
de pe masă». Pentru ca să dea o dovadă mai mare de zelul săă în a- 
ceea-şi causă, el făcu apel «pentru gloria lui Dumnezeit»>, la gloata din 
Londra. Urmările acestor procederi fură tumulturi, în cară se făcură 
neorîndueli înfricoşate şi crime, 

Cf. ]. Prior A Life of Burke, p. 188 sgq.
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torii că, sub pretext de a reforma legea de procedură, 

dv. schimbaţi în faptă substanța legii ; că, făcând pen- 

tru or cine imposibil de a 'şi aptra dreptul de vot 

fără turburare, fără cheltuială şi fără pierdere de timp, 

dv. luaţi în realitate voturile a zecimi de mii de ale- 

gttori. Dv. tăgăduirăți atunci toate acestea. Acum 

admiteţi toate acestea cu sânge rece. Să crez oare că 

dv. nu ştiați toate acestea în 1841 ca în 1844? A- 

dusu-s'a un noi fapt la lumină? Descoperitu-s'a un 

argument care nu se produsese, acum trei saii patru 

ani, de trei-zeci, de patru-zeci de ori în această Ca- 

meră ? Cum se face că, fiind la putere, vaţi abținut 

de a propune acea schimbare în modul de registrare, 

pe care, când nu eraţi la putere, o înfățişaţi ca indis- 

pensabilă ? Ve scusaţi zicând că acum aveţi asupra dv. 

responsabilitățile oficiului. Cu vorbe lămurite, artificiul 

dv. “Şi a ajuns scopul. Obiectul dv., — pentru că voii 

da dreptate patriotismului dv. —, obiectul dv. nu era 

de a vt ruina ţara, ci de a ajunge la guvern; şi aţi 

ajuns la guvern. O asemenea virtute publică a meritat 

o asemenea răsplată, o răsplată care s'a prefăcut în 

pedeapsă, o răsplată care trebuia să fie, pe câtă vreme 

va ţinea lumea, un avertisment pentru ambiţiunea ne- 

scrupuloasă. Mai multe cause au contribuit a vE& pune 

în actuala dv. situaţie. Dar causa de căpetenie a fost, 

mai pre sus de or ce îndoială, prejudițiul ce aţi ațițat 

între Englezi contra chipului just şi uman în care 

foştii miniştri guvernaă Irlanda. In nerăbdarea dv. de 

A ajunge la putere, aţi evocat pe demonul netoleranţei 

religioase, un demon cu mult mai uşor de evocat de 

cât de trimis înapoi. El si a făcut datoria, şi 'şi ţine 

zălogul. Dv. aţi găsit o dată întrânsul un rob folo-
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sitor, dar după aceea aţi găsit într'însul un stăpân 

aspru. Era plăcut, fără îndoială, să fiți aplaudaţi de 
aderenţii bisericei de. sus şi de aderenţii bisericei de 

Jos, de teatrul Sheldonian şi de Exeter Hall. Era 

plăcut să fiţi descrişi ca ante-luptătorii credinţei pro- 

testante, ca oameni cari se ridica pentru Evangelie 

contra acelei liberalităţi spurii care nu face nici o 

deosebire între adevăr şi falsiţate. Era plăcut să auziţi 

pe oponenții dv. numiţi cu tot felul de porecle batjo- 

corîtoare ce se găsesc în murdarul vocabular al Reve- 
rendului Hugh Macneill. Era plăcut să auziţi că ei eraă 
aliații lui Antichrist, că eraii servitorii omului păcătos, 

că erai înfieraţi cu semnul Bestiei1). Dar când toate 

aceste calumnii şi batjocore vă ridicară la putere, când 
vezurăţi că aveaţi să conduceţi milioane din aceia cari 

fuseseră, an peste an, necontenit insultaţi şi defăimaţi 

de dv. înşi-vă şi de lakeii dv., atunci începu a ve lipsi 

inima. Acum ne spuneţi că nu aveţi de cât simţiminte 

de bună-voinţă şi de respect către Romano-catolicii 
irlandezi, că doriți să vi "i „conciliați, că doriți să a- 
duceţi la o desăvirşită îndeplinire Actul de Emanci- 
pare, că nimic nu var face mai multă plăcere de cât 
să puneţi pe banca judecătorilor un jurisconsult ro- 
mano-catolic de principii conservatoare, că nimic nu 
v'ar face mai multă plăcere de cât de a pune în oficiul 
Tesaureriei sau în oficiul Amiralității pe un gentleman 
romano-catolic de principii conservatoare, distins prin 
talentele sale pentru afaceri şi desbateri. Singurul dv. 
motiv, ne asiguraţi, de a nu pune în funcţiune pe 

1) Alusiune la Bestia din Apocalypsul S-tului Ioan, Cap. RI, 1: «A- 
tunză văzul ridicându-se din mare o fiară care avea şeapte capete şi zece 
coarne, și pe coarnele el zece diademe, și pe capete un nume de blasfem».
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Romano-Catolici, este că toți Romano-Catolicii sînt 

vrăjmaşii dv., şi întrebaţi dacă un ministru este obligat 

să favorizeze pe inimicii sti. Din parte-mi, nu me 

îndoiesc că dv. aţi pune în funcțiuni înalte pe Roma- 

no-Catolici ; pentru-că, precum am spus, sînt pe deplin 

încredințat că nu doriţi să faceți ţerei mai mult răi 

de cât vă trebue pentru ca să scoateţi pe whigi de 

la guvern şi să îi ţineţi departe de putere. Admit de 

asemenea că nu puteți fi criticaţi că nu puneţi în 

funcțiuni înalte pe inimicii dv. Dar ceea ce aş dori 

să ştii este cum se întâmplă că toți Romano-Catolicii 

din Regatul Unit sînt inimicii dv. Auzitu-s'a aşa ceva 

înainte de dv. ? Aici sînt şease sai şeapte milioane de 

oameni de toate profesiunile, de toate ocupațiile, de 

toate gradele de rang, avere, inteligenţă, educaţie. 

Incepeţi cu primul Pair, Contele Mareşal al regatului, 

capul casei de Howard, moştenitorul Mowbray-ilor şi 

Fitzalaniilor, şi coboriţi-vă prin conți, baroni, baro- 

neţi, advocaţi şi negustori, pînă la cel mai sărac țăran 

care "şi mănâncă cartofii fără sare în Mayo ; şi toate 

aceste milioane pînă la cel din urmă om sînt contra 

"guvernului. Cum vă explicaţi dv. aceasta ? Este oare 

vro legătură firească între teologia romano-catolică şi 

teoriile politice profesate de whigi şi de reformatori 

mai democratici de cât whigii? Nu numai că nu 

există o connexiune firească, dar încă există 0 0po- 

siție firească. Dintre toate sectele creştine biserica ro- 

mano-catolică ţine mai mult la autoritatea antiquităţii, 

a tradiţiei, a obiceiului immemorial. Spiritul ei este 

eminamente conservativ, ba încă, după părerea tutulor 

protestanților, conservativ pînă la un grad neraţional 

şi primejdios. Un om. care a fost învețat din copilărie
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să privească cu groază or ce innovaţie în religie este 
de sigur mai puţin plecat de cât altul de a fi un in- 
novator îndrăzneţ în politică. Este ' probabil că un 
Romano-Catolic zelos, dacă nu ar fi vr'o causă turbu- 

rătoare, va fi tory ; şi Romano-Catolicii ar fi toţi tory 

pe cât timp nu iţi sili prin persecuţiuni să alerge 
la whiggism şi radicalism. In răsboiul civil, câți Ro- 

mano-Catolici ai fost în armata lui Fairfax 2 Crez că 

nici unul. Ei eraii toţi sub drapelul lui Carol I. Când 

un premii de cinci mii de lire sterling se pusese pentru 

Carol „Il vii sai mort, când a-l ascunde pe el eraa 

se expune la o primejdie mai serioasă de cât spinzu- 

rătoarea, atunci el găsi adăpost între Romano-Catolici.. 

Tot aşa a fost şi în cele-l-alte ţări. Când toate erai 

în Franţa la picioarele Jacobinilor, țărănimea romano- 

catolică din Bretagne şi Poitou se sculă pentru Casa 
de Bourbon. In contra uriaşei puteri a lui Napolcon, 

„Werănimea romano-catolică din Tyrol apără neajutată 
causa Casei de Habsburg. Ar fi uşor să înmulţesc 
exemplele. Şi putem noi crede, în disprețul raţiunii 
şi al întregei istorii, că, dacă Romano-Catolicii din 
Regatul Unit ar f fost guvernaţi cuviincios de bine, 
nu Sar fi lipit de guvern ? După părerea mea, torii 
nai săvirşit nici o dată o greşală aşa de mare ca a- 
tunci când, prin pedepse şi batjocori, at depărtat pe 
Romano-Catolici de dînşii. Burke înţelegea aceasta bine. 
Simţimentul care, către sfirşitul vieţei lui, ţinea mintea 
lui într'o stăpînire desăvirşită,. era o groază, — care 
în cele din urmă ajunse o groază morbidă — , contra 
Jacobinismului şi contra a tot cei sar fi părut că 
tinde spre Jacobinism ; şi, ca mare bărbat de stat şi 

filosof, — căci aşa era pînă şi în greşelile lui —, el



STAREA IRLANDEI 379 

pricepu şi făcu pe Pitt să priceapă că, în răsboiul 

contra Jacobinismului, Romano-Catolicii erai aliaţii na- 

turali ai regalității şi aristocrației. Dar ajutorul acestor 

aliați fu respins cu dispreţ de acei politiciani cari se 

fac ridiculi bând la ziua naşterii lui Pitt, de şi abjură 

toate principiile lui Pitt. Urmarea este, după cum 

sînteți siliți să mărturisiţi, că nu este în tot regatul 

un Romano-Catolic de valoare care să fie amicul dv. 

De aceea, or cari ar fi pornirile dv., sînteţi nevoiţi 

să încredințaţi. puterea în Irlanda în mâinile Protes- 

tanţilor, Ultra-Protestanţilor, oamenilor cari în spirit 

sînt orangişti, facă ei parte sai nu din lojile oran- 

giste. Or ce numire faceţi sporeşte nemulțumirea Ro- 

mano-Catolicilor. Cu cât sînt mai nemulțumiți, cu atât mai 

puțin vă puteţi încumeta de a "1 numi în funcțiuni. Chi- 

pul în care îi tractaţi pe când eraţi în oposiție a născut 

într'înşii o ast-fel de aversiune şi neîncredere contra dv., 

în cât nu puteți aduce la îndeplinire Actul de Emanci- 

pare, de şi, precum ziceţi, şi precum crez, doriţi în sinceri- 

tate să-l aplicaţi. In ceea ce se atinge de funcțiunile de cari 

dispuneţi, acest Act este nul şi vid, Dintre toate da- 

rurile ce acest Act voeşte să facă Romano-Catolicilor, 

ci se bucură în realitate de unul singur, admiterea 

în parlament ; şi nici de dînsul nu s'ar bucura, dacă 

aţi fi putut acum trei ani să faceţi a se vota Billul 

dv, irlandez de Regisraţie. Aţi rănit simţimintele na- 

ționale ; aţi rănit simţimintele religioase ; şi animosi- 

tatea ce aţi ridicat se manifestă în O sută de chipuri, 

dintre cari de unele me înfiorez, pe altele le deplâng, 

dar de nici unele nu m& mir. Ele sînt efectele fireşti 

ale insultei şi injuriei contra unei sensibilităţi viul şi 

neregulate. Dv., pentru scopurile dv. proprii, aţi în-
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flăcărat spiritul public al Angliei contra Irlandei; şi 
nu aveţi dreptul dea fi surprinşi v&zend că spiritul pu- 

blic al Irlandei este înflăcărat contra Angliei. Aţi numit 

a patra parte din locuitorii Regatului Unit streini; 
şi nu Sînteţi în dtept să le imputaţi că simt şi lu- 
crează ca nişte streini. Aţi umplut toate departamentele 
publice cu inimicii lor. Ce puteaţi dar aştepta de la 
dînşii alt-ceva de cât ca elf să întocmească contra 
Lordului dv. Locotenent şi în contra ierarchiei dv. 
oficiale o căpetenie mai puternică şi o organizaţie mai 
puternică a lor proprie? Ei îşi amintesc, şi âr fi în 
adever stranii dacă ar uita, ce au smuls de la dv. în 
1829, sub aceea-şi căpetenie şi cu o organizaţie simi- 
lară ; şi sînt hotărîţi să încerce dacă sînteţi mai în- 
drăzneţi şi mai îndăretnici acum de cât atunci, 

Atari sînt greutăţile crizei. Pînă la o mare întindere 
ele sînt opera dv. Şi ce aţi făcut ca să scăpați de 
ele ? Bărbaţi de stat mari ai săvirşit adesea greşeli 
mari, şi cu toate acestea prin înțelepciune şi tărie ai 
eşit din încurcăturile ce pricinuiseră acele greşeli. Să 
vedem dacă aveţi vr'un drept de a vă așeza în rîndurile 
unor asemenea bărbaţi de stat. Şi mai ântâiă, — dis- 
punând de o mare majoritate în această Cameră şi în 
cea-l-altă cameră a parlamentului, —ce ați făcut pe calea 
legislaţiei ? Respunsul este foarte scurt şi simplu, 
Inceputul şi sfirşitul întregei dv. legislații pentru Ir- 
landa se va găsi în legea de interzicere a armelor 
din sesiunea trecută. Nu puteți numi aceasta înpăcare ; 
şi eu nu o pot numi coercițiune. Era mai mult o ŞI- 
cană mică. Ea nu mulțumea pe nimeni. Noi ceream 
de la dv. îndreptarea suferințelor Irlandei. Mulţi din- 
tre amicii dv. ve cereai să înnăbuşiţi plângerile «i.
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O nobilă şi învățată persoană era aşa de tare desgus- 

tată de moliciunea dv. în cât îşi întrebuință marile 

sale talente şi timpul s&ii foarte preţios întru a forma 
un noă bill de coerciţiune pentru dv. Dv. aţi r&mas 

surzi la îndemnurile sale ca şi la ale noastre. Tot 

fructul înţelepciunii dv. legislative a fost această mes- 

chină şi importună disposiţie poliţienească. 
Administraţia dv. executivă în tot cursul vacanţe- 

lor a fost numai o lungă nepricepere. Modul în care 

Lordul dv. Locotenent şi consilierii s&ă sai purtat 
față cu meetingul de la Clontarf ar justifica singur 

un vot sever de censură. Nobilul Lord, Secretarul 

Coloniilor 1), ne a spus că guvernul a-făcut tot cei 
a stat în putință de a înpiedica poporul de a se duce 

la acel meeting, şi că ar fi neraţional de a censura 

pe oameni că nu ai realizat imposibilităţi. Acum, 

Domnule Preşedinte, miniştrii recunosc înşii că, chiar 

Vineri dimineaţa care a precedat ziua fixată pentru 

întrunire, Lordul Locotenent a hotărit să dea o procla- 

maţie contra întrunirii. Cu toate acestea proclamația 

nu Sa publicat în Dublin şi în suburbii de cât Sâm- 

bătă după căderea nopţii. Intrunirea era fixată pentru 

Duminică dimineaţa. Avea-va cine-va îndrăzneala de a 

afirma, că era imposibil de a avea o proclamaţie redac- 

tată, tipărită şi pusă în circulaţie, în dou&-zeci şi patru 

de ore, ba chiar în şease ore? Este de prisos să mai 

vorbim de necesitatea de a cumptni bine cuvintele 

unui asemenea document. Lordul Locotenent era dator 

să cumpenească bine valoarea vieţelor supuşilor Maies- 

tății Sale. Dacă d-sa ar fi făcut aşa, nu mai încape 

1) Lord Stanley.
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îndoială că proclamația ar fi fost afiptă pe fie-care zid 

în şi aproape de Dublin Duminică de dimineaţă. Negli- 

genţa guvernului ar fi pricinuit probabil pierderea a 

mai multor vieţe fără interpunerea bărbatului pe. care dv. 

îl persecutați. Norocul va ajutat; şi ast-fel s'a evitat un 

măcel mai teribil de cât acela ce sa întâmplat acum 

dout-zeci şi cinci de ani la Manchester. 

Dar dv. eraţi incorigibili. Abia scăparăţi teaferi prin 

norocul dv. dintr'o încurcătură, şi v& grăbirăţi să in- 

traţi în alta din care, pe cât pot vedea, nu aveţi nici 

o prespectivă de a scăpa. Aţi înfiinţat cea mai neînţe- 

leapță, mai nenorocită dintre toate persecuţiunile de 

stat. Păreţi a nu fi ştiut nici de cum ce făceaţi. Se 
pare că nici o dată nu va venit în minte că există 

oare care deosebire între o procedere criminală care 

avea de sigur să atragă luarea aminte a întregei lumi 

civilizate şi între o acţiune ordinară. Evidenţa era aşa 

şi legea era aşa în cât era probabil că veţi obținea 

un verdict şi o condemnare ; şi atâta vă era de ajuns. 

Acum, Domnule Preşedinte, într'un asemenea cas, 

probabilitatea de a dobândi verdictul şi condemnarea 

este numai o parte, şi o foarte mică parte, din ceea 

ce trebue să considere un bărbat de stat. Inainte de a 

vă hotărî să aduceţi la bară ca pe un criminal pe cel 

mai talentat,cel mai puternic,cel mai popular dintre opo- 

nenţii dv., pe temeiul modului în care vi s'a opus, 

trebuia să vă întrebaţi dacă hotărîrea ce aşteptaţi să 
obţineţi de la tribunale va fi ratificată de vocea pa- 
triei dv., a ţărilor streine, a posterităţii; dacă opi- 

niunea generală a omenirii nu va fi că, de şi din 
puntul de vedere legal aveaţi dreptate, din puntul de 
vedere moral nu o aveaţi. Dv. vă puseserăţi în minte
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să pedepsiți o persoană nu comună. Asupra acestei 

persoane simţ, o mărturisesc, o foarte mare greutate 
de a zice ceva. Dinsa este pusă într'o situaţie care 
ar trebui să oprească pe inimicii generoşi, care a oprit 
pe toţi membrii acestei Camere, cu o singură igno- 
minioasă escepţiune, de a-l asalta cu violenţă. Voii 
încerca, vorbind de dinsa, de a "i da respectul cuvenit 

geniului şi nenorocirei, fără să violez respectul cuvenit 
adevărului. Sînd încredinţat că scopul ce urmăreşte 

dinsa este nu numai vătămător dar şi cu neputinţă de 

atins ; şi câte-va din mijloacele ce dînsa sa coborit a "Şi 

alege pentru atingerea acestui scop ei le privesc cu 

o adincă desaprobare. Dar îmi este cu neputinţă să 

nu văz că locul ce dînsa ocupă în stima compatrio- 

ților săi este aşa cum nici o căpetenie populară în 

istoria noastră, aş putea să zic în istoria lumii, nu 

la avut vro dată. Şi interesul ce dînsa însuflă nu se 

mărgineşte la Irlanda sau la Regatul Unit. Duceţi-vă 

or unde voiți pe continent: vizitaţi or ce cafenea, 

cinați la or ce masă publică, înbarcați-vă pe or ce 

vapor, intrați întro diligenţă sau întrun vagon : din 

momentul ce accentul dv. vă va dovedi că sînteţi 

englezi, cea d'ântâiii întrebare ce vi se va pune de 

companionii dv., fie diînşii or ce, medici, advocaţi, 

negustori, fabricanți saii ceea ce noi numim «yeomen», 

este sigur că va fi: «ce se va face cu d. O'Connell?» 

Uitaţi-vă la un şir de ziare franceze, şi veţi vedea ce 

spaţiii ocupă d-sa în ochii poporului ftancez. Este foarte 

trist, dar este un adevăr, şi un adevăr pe care trebue 

să-l avem în tot da una în minte, că între vecinii 

noştii domneşte un simţimânt asupra raporturilor dintre 

Anglia şi Irlanda nu foarte mult neasemenat de sim-
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țimântul ce există aici asupra raporturilor dintre Rusia 

şi Polonia. Toate simpatiile tutulor politicianilor de 

pe continent sînt pentru Irlandezi. Noi sintem priviţi 

ca înpilători, şi Irlandezii ca înpilaţi. O insurecție în 

Irlanda ar avea cu diînsa urările de isbândă ale unei 

mari majorități din locuitorii Europei. Și, Domnule 

Preşedinte, este natural să fie aşa. Căci causa repea- 

lerilor irlandezi are două aspecte deosebite, un aspect 

" democratic, şi un aspect romano-catolic, şi de aceea 

este privită cu favoare de streinii de mai toate nuan- 

țele de opiniune. Extrema stângă, — ca să m slujesc 

de nomenclatura franceză, — doreşte isbândă unei mari 

mişcări populare contra tronului şi a aristocrației. 

Extrema dreaptă urează isbândă unei mişcări în fruntea 

căreia sînt episcopii şi preoţii adeveratei biserici contra 

unui guvern eretic şia unei ierarchii eretice. Urmarea 

este că, într'o luptă cu Irlanda, nu veţi avea, afară 

din această insulă, un singur voitor de bine în lume. 

Nu zic aceasta ca să v& intimidez. Dar zic că, întro 

înprejurare în care toată creştin&tatea priveşte purtarea 

dv. cu un ochiă neprietinesc şi bânuitor, ar trebui să ve 

feriţi de or ce ar părea un joc neonorabil. Din nenoro- 

cire dv. erați prea mult porniţi spre a câştiga victoria; 

şi aţi câştigat o victorie mai tristă şi mai desastroasă 

de cât o învingere. D-nul O'Connell a fost condem- 
nat; dar nu puteți tăgădui că i sa făcut nedreptate, 

nu puteţi tăgădui că sai făcut neregularități sai că 

efectul acestor neregularități a fost de a vă pune pe 
dv. într'o situaţie mai bună şi pe d-sa într'o situaţie 

mai rea de cât permitea legea. Este admis că numele 

cari trebuiaii să figureze pe lista juriului nu au figu- 
rat. Este admis că toate saii mai toate numele cari
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aii fost pe nedrept escluse eraii nume de Romano-Cato- 
lici. În ceea ce priveşte numele acelora cari ati fost 
escluşi pe nedrept nu mai încape nici o discusiune. 
Sa produs un affidavit 1) care fixează numtrul . la 
dout-zeci şi şeapte. Prea onorabilul gentleman, Recor- 
derul din Dublin, care fireşte dă numerul pe cât de 
jos îi permite conştiinţa, admite dou&-zeci şi patru. 
Dar câţi-va gentlemeni susțin că această, neregularitate, 
de şi fără îndoială vrednică de defaimă, nu poate să 
fi avut vrun efect asupra resultatului procesului. Ce, 
întreabă d-lor, ce sînt dou&-zeci sali dout-zecă şi şeapte 
de nume în şeapte sute şi dout-zeci? O simplă soco- 
teală aritmetică, Domnule Preşedinte, ne va proba că 
neregularitatea era de o gravă însemnătate. Din şeapte 
sute dout-zeci dei Iuşi, patru-zeci şi opt trebuiai aleşi prin 

sorți, şi apoi reduşi la -doui-spre-zece prin recuzări 
alternative. A patru-zeci şi opta parte din şeapte sute 
şi două-zeci este cinci-spre-zece. Dacă dar ar fi fost 
încă cincă-spre-zece Romano-Catolici în lista juriului, 
ar fi fost un Romano-Catolic mai mult între cet 
patru-zeci şi opt. Dacă ar fi fost încă dou&-zeci şi 

şeapte de Romano-Catolici pe listă, ar fi fost posibil să 
figureze doui Romano-Catolică mai mult între cei 
patru-zeci şi opt. Este oare imposibil, este oare nepro- 
babil că, fără această fraudă sati fără această neghio- 
bie, — nu voii cerceta acuma care din dout —, 
resultatul procesului ar fi fost deosebit? Pentru-că, 
amintiți-vă ce putere dă legea unui singur jurat. El 
poate, dacă este hotărît, să înpiedice o condemnare. 
Am auzit murmure, când am pronunţat cuvântul «fra- 

1) Afirmaţie cu jurământ.
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udă». Nu sînt eii oare în drept să simț o îndoială, 

pe care este învederat că o simte d. Judecător Perrin? 

Se relatează că d-sa a zis, — şi ieai relaţiunea din ziarele 

favorabile guvernului —., se relatează că d-sa a zis că 

a fost mare negligenţă, o mare călcare de datorie, că 

aă fost înprejurări cari au ridicat mare bănuială, şi că 

d-sa nu poate afirma că neregularitatea a fost întâmplă- 

toare. Nobilul lord Secretarul Coloniilor ne a îndem- 

nat să dăm respect judecătorilor. Sînt sigur că. dai 

cel mai mare respect la tot ce iese din gura d-lui 

judecător Perrin. D-sa trebue să ştie mult mai bine 

de cât mine, mult mai bine de cât or care gentleman 

englez, ce artificii se pot întrebuința de funcționarii 

irlandezi ca să cârpească un jurii ; şi d-sa ne spune că 

nu este convins că acea neregularitate era efectul unei sim- 

ple inadvertenţe. Dar, zice prea onorabilul Baronet, Secre- 

tarul Departamentului din lăuntru, «Ei nu sînt res- 

punzător de această neregularitate». Foarte adevărat ; 

şi nimeni nu face pe prea onorabilul Baronet r&s- 

punzător de aceasta. Dar d-sa adaugă : «Deplâng în 

toată sinceritatea această neregularitate, pentru-că ei 

crez că dînsa a născut un prejudiţii contra adminis- 

trației justiţiei». Exact aşa. Tocmai aşa zic şi că. Ei 

zic că Sa creat un prejudiţii contra administraţiei 

justiţiei. Zic că o umbră de bănuială sa aruncat asu- 

pra verdictului ce aţi dobândit. Şi întreb dacă este 

drept şi cuviincios pentru dv. să vă serviţi de un ver- 

dict asupra căruia Sa aruncat o asemenea umbră? 

Singurul drum înţelept, singurul drum onorabil ce vt 

sta deschis era de a zice: «O greşală sa făcut ; această 

greşală ne a dat un avantagii neonorabil ; şi de acest 

avantagiă nu voim să facem us». Din nenorocire, tin-
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pul în care puteaţi lua acest drum, şi puteaţi ast-fel 
să reparaţi întrun mare grad erorile dv. de mai ”na- 
inte, Paţi lăsat să treacă. 

Prea bine. Aţi tras la sorţi patru-zeci şi opt de nume 
din acea listă de juriă mutilată ; şi apoi a venit recu- 
zarea. Aţi înlăturat toate numele romano-catolice, şi 
ne daţi motivele dv. pentru înlăturarea acestor nume, 
motive pe cari ei nu le crez vrednice de examinat. 
Adevărata cestiune pe care dv. trebuia să o conside- 
raţi era aceasta : Poate fi o mare ceartă între dcuă 
religiuni ostile, — căci de o asemenea natură era 
cearta —, poate fi judecată, întrun chip mai pre sus 
de or ce bănuială, de un jurii compus exclusiv din 
oameni dintr'una singură din acele religiuni ? Ştiă că 
ştergend din listă pe Romano-Catolici n'aţi făcut nimic 
neconform cu regulele technice. Dar marea mea acu- 
sație contra dv. este că dv. aţi considerat întreg acest 
cas din puntul de vedere technic, că aţi fost advocaţi 
când trebuia să fiți bărbați de stat. Litera legii era 
fără îndoială cu dv. ; dar nu şi nobilul spirit al legii. 
Juriul de medietate linguae este între noi de o antiqui- 

„tate immemorială. Inchipuiţi-ve că un matroz ollandez 
este acusat în Wapping că a înjunghiat pe un Englez 
într'o ceartă. Soarta vinovatului este hotărită de o co- 
misiune mixtă, din şease Engleză şi şease Ollandezi. 
Atari erai siguranţele ce înţelepciunea şi dreptatea 
străbunilor noştri da streinilor. Dv. sînteţi destul de 
grabnici întru a numi pe d. O'Cnnell strein când a- 
ceasta serveşte planurile dv. Dv. sînteţi destul de grab- 
nici a inflige Romano-Catolicilor irlandezi toate relele 
streinismului. Dar singurul privilegii, singurul avanta- 
giii al calităţii de strein, i-l contestaţi. Întrun cas care
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mai mult de cât toate casurile cerea un jurii de me- 

dictate, întrun cas care răsare din ostilitatea reciprocă 

a raselor şi sectelor, dv. cârpiți un juriit numai din- 

to rasă şi numai dintro sectă. Dacă erați hotăriți 

să continuaţi cu această nenorocită persecuţiune, de 

ce maţi compus un jurii comun ? Atunci nu aveaţi 

nică o greutate de a găsi un asemenea juriă, şi prin- 

tre juraţi se puteaii găsi câți-va Romano-Catolică res- 

pectabilă cari nu erau membri ai Asociaţiunii de Abro- 

gare. Un verdict de neculpabilitate de la un asemenea 

jurii var fi făcut infinit mai puţin răi de cât verdic- 

tul de culpabilitate pe care aţi isbutit să-l dobândiţi. 

Da, aţi dobândit un verdict de culpabilitate ; dar aţi 

dobândit acest verdict de la' doui-spre-zece oameni 

adunaţi prin mijloace nelegale, şi aleşi în aşa 

chip în cât hotărirea lur nu poate insufla: nici o în- 

credere. Aţi dobândit acest verdict cu ajutorul Preşe- 

dintelui Curţii, despre a cărui procedere nu cutez să 

vorbesc. Pentru ca să "i dai dreptate, cu toate aces- 

tea, voii zice că procederea sa nu â fost, precum s'a 

afirmat, fără precedent; pentru că dînsa poartă foarte 

multe urme de asemenare cu oare cari procederi ce 

se pot găsi în procesele politice de sub domnia lui 

Carol 1. Cu toate acestea, cu acea listă de juraţi, cu 

acel jurii, cu acel judecător, aveţi un verdict. Şi ce 

aţi câştigat cu dînsul? Pacificat-aţi Ira nda ? Fără îndo- 

ială, chiar în acest moment acolo domneşte o linişte 

aparentă ; dar această linişte este mai alarmantă de 

cât turbulenţa. Irlandezii vor fi liniştiţi pînă când veţi 

începe să aduceţi la îndeplinire sentinţa de închisoare, 

pentru-că simțind cel mai adînc interes pentru soarta 

tribunului lor persecutat, ei nu vor face nimic care
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ar fi prejudiţios. Dar fi-vor ei liniştiţi când porţile unei 

închisori se vor închide în urma lui ? Este oare cu 

putinţă să credeţi că un agitator, pe care ei îl adorat 

pe când agitația sa era un isvor de profit pentru dîn- 

sul, va perde afecțiunea lor devenind martir în 

ceea ce ei consideră ca propria lor causă ? Dacă că, 

care sînt partizan nestrămutat al Unirii, care crez că 

ruperea Unirii va fi fatală imperiului, şi care judec 

purtarea d-lui O'Connell în cel mai înalt grad repre- 

hensibilă, nu pot zice în conştiiță că v'aţi luptat cavale- 

reşte cu dînsul, dacă persecutorii înşii sînt siliți să 

mărturisească că sati petrecut lucruri cari ai provocat 

un prejudiţiii contra verdictului şi a judecății, cari 

trebue să fie simţimintele poporului din Irlanda, care 

crede nu numai că dinsul este nevinovat, dar că este 

cel mai bun amic ce a avut vro dată ? D-sa nu va 

putea mult timp să le vorbească ; dar nedreptatea ce 

sufere va aprinde sângele lor mai mult de cât a făcut 

vro dată eloquența d-sale ; nici nu va fi în stare să 

exercite din închisoare acea influență care i a oprit 

adesea, chiar în momentele lor cele mai escitate, de 

a procede la acte de violenţă. 

Or încotro vă veţi întoarce, priveliștea, este posomo- 

rită ; şi ceea ce m& nelinişteşte mai miult de cât or 

ce, este că experiența dv., or cât de preţioase învăţă- 

minte star coprinde întrinsa, nu pare a ve fi făcut 

mai înțeleți, Tot ce am putut culege din declaraţiile 

dv. mă face să mă tem că, pe cât timp veți deţinea 

puterea, viitorul va fi din aceea-şi bucată cu trecu- 

tul. In ceea ce se atinge de administraţia dv., nu ne 

dați nici o speranţă că va fi alta de cât a fost pină 

acum. Dacă ne uităm înapoi, singurele dv. remedii
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contra desordinelor din Irlanda ai fost un proces de 
stat lipsit de or ce tact politic, o procedură judecăto- 

rească neonestă, casarme şi soldaţi. Dacă ne uităm 

înainte, nu ne promiteţi nici un leac, de cât numaio 

sentință nedreaptă, executarea aspră a sentinţei, mai 

multe casarme şi mai mulţi soldaţi. 

Incercaţi în adevăr să ne daţi speranțe de una sai 

dou& reforme legislative bine-făcătoare pentru Irlanda ; 

dar aceste speranţe, mă tem, se vor dovedi amăgi- 

toare. Ne daţi a înţelege că aţi pregătit un bill de 

Registraţie, al cărui efect va fi de a întinde dreptul 

electoral. Ce fel vor fi disposiţiile acelui bill nu ştim. 

Dar ştim că obiectul este unul din acelea în cari vE 

este absolut imposibil de a face ceva care să fie tot 

de o dată onorabil pentru dv. şi folositor pentru ţară. 

Inainte de a vedea proiectul dv., putem zice cu de- 

plină încredere că el trebue sai să nimicească cea din 

urmă r&măşiţă de sistem representativ în Irlanda, sait 

cea din urmă remăşiţă din caracterul dv. din puntul 

de vedere al consequenţei. 

Asupra mult agitatei cestiuni a situaţiei rurale recu- 

noaşteţi că nu aveţi în acest moment nimic de pro- 

pus. E vorba să ni se facă un raport, dar nici dv. nu 
ştiţi când. | 

Biserica irlandeză, aşa cum este acum constituită şi 

înzestrată,  sînteţi pe deplin hotăriţi a o mânţinea. 

Cu altă ocasie, sper că voii putea să ve expun pe 
larg vederile mele asupra acestui subiect. Astă noapte 

"mi am sleit puterea şi m& tem că am sleit şi bine- 
voitoarea indulgență a Camerei. De aceea voii atinge 

pe scurt câte-va punte asupra, bisericei, despre cari sa 

vorbit în cursul desbaterii de faţă.
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Mai mulţi gentlemeni din partea opusă ai vorbit 
despre discordia, religioasă care este blestemul Irlandei 
într'o limbă ce le face onoare; şi 'mi pare rtă numai 

că nu vom avea şi voturile d-lor precum avem dis- 

cursurile d-lor. Dar de pe banca Tesaureriei nu am 

auzit nimic de cât că Irlanda are o biserică de stat 

şi că ea trebue să r&mână şi va r&mânea. In ceeace 

priveşte discursul nobilului lord Secretarul Coloniilor, în 
adevăr când auzim o apărare aşa de slabă a unei mari 

instituțiuni din partea unui bărbat de nişte talente 

aşa de superioare, ce conclusii putem trage de cât că 
instituția nu se poate apăra cu nici un preț? Nobilul 
lord ne spune că Romano-Catoliciă, în 1757, când cereati 
să li se desființeze legile penale, şi în 1792, când 

cereaă să li se ridice incapacităţile civile, declara 

că vor bucuroşi ca biserica stabilită să "şi păstreze 

dotaţiunile. Ce ne pasă nout, Domnule, -Preşedinte, 

dacă ei ai făcut acea declaraţie saii nu? Dacă puteţi 

dovedi că această biserică este o instituţie bună, fi- 

reşte ea trebue mânţinută. Dar voiţi dv. să înţelegeţi 

că o instituție rea trebue păstrată pentru-că câţi-va 

oameni cari zac de mai mulți ani în mormânt ziceai 

că nu se plâng de dînsa ? Ce ne priveşte pe noi dacă 

Romano-Catolicii din generaţia de faţă ţin un limbagii 
deosebit asupra acestui subiect de Romano-Ca- 

tolicii din generaţia trecută ? Este oare această necon- 
sequenţă, care pare a isbi pe nobilul lord, alt ceva de 

cât progresul firesc şi inevitabil al or cărei reforme? 

Oamenii cari sînt oprimaţi şi cari nu ai altă speranţă 

de a dobândi dreptate deplină se roagă să fie uşuraţi 

de partea cea mai amară a suferințelor lor. Ei asigură, 

pe înpilător că, dacă va îndulci puţin din severitatea
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lui, vor fi mulțumiți ; şi poate în acel moment ei cred 

că vor fi mulțumiți. Dar oare nişte expresii de felul 

acesta, nişte suplicaţii exprimate sub înpilare, trebue 

să, înpiedice pe or cine le pronunţă şi pe posteritate 

pînă la sfârşitul timpului de a reclama o deplină drep- 

tate ? Sînt ei oare oprit dea încerca să 'mi redobân- 

desc proprietatea de care am fost despuiat, pentru-că, 

în momentul când pistolul banditului era pe pieptul 

meii, îl rugam să "mi iea or ce numai să 'mi cruţe 

viaţa ? Nobilul lord ştie bine că, pe când exista comer- 

țul cu robii, marii bărbaţi cari se străduiaă să pună 
sfirşit acestui comerţ declaraii că sînt departe de a 

cere emanciparea negrilor. In acele zile, Pitt, Fox, 

Lord Grenville, Lord Grey, şi chiar scumpul şi onora- 

tul mei amic de care nu pot vorbi nici o dată fără 

emoţiune, d. Wilberforce, ziceai că era o calumnie de 

a "i acusa că ai de gând să libereze populaţia neagră 

din insulele producătoare de zachar. La 1807, actua- 

lul Duce de Northumberland, atunci Lord Percy, în 

generosul entusiasm al tinereţii, se redică spre a pro- 

pune în această Cameră desfiinţarea robiei. D-nul Wil- 

berforce se înterupse, ba încă mi se pare, trase pe 

Lord Percy ca să şează jos. Cu toate acestea la 1833 

nobilul lord Secretarul Coloniilor aduse un bill pentru 

desființarea robiei. Presupuneţi că, în momentul când 

îşi luase din noă locul, după ce făcuse acel discurs 

foarte eloquent în care ne explica proiectul d-sale, s'ar 
fi ridicat un plantator din Indiile Occidentale şi “iar 
fi zis că în 1792, în 1796, în 1807, toți şefii filan- 
tropişti ai declarat solemn că nu se gândesc nici 
de cum la emanciparea negrilor ; nu va răspunde oare 
nobilul lord că ceea ce s'a zis de cine-va în 1792 sai
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în 1807 nu putea să ne lege pe noi de a face ceea 
ce era drept în 1833? 

Acesta nu este singurul punt în care discursul 
nobilului lord este într'o patentă contradicţie cu pro- 
pria d-sale purtare. D-sa face apel la articolul al cinci- 

lea din Tractatul de Unire. D-sa ne zice că, dacă 

vom lua veniturile şi privilegiile de la biserica sta- 

bilită, vom viola acel articol; şi a viola un articol 

din Tractatul de Unire este, se pare, o călcare a 

credinței publice la care d-sa nici nu se poate gândi. 

Dar, Domnule Preşedinte, de ce articolul al cincilea 

să fie consideraţ mai sacru de cât articolul 4, care 

fixează numtrul representanţilor irlandezi ce trebue să 

şează în această Cameră ? Articolul 4, o ştim cu toții, 

sa modificat. Şi cine a adus în parlament billul care 
modifica acel articol ? Nobilul lord. însu-şi. 

Apoi nobilul lord ne face atenţi asupra Jurămentu- 
lui depus de representanţii romano-catolici din această 

Cameră. D-lor s'a legat, zice d-sa, să nu se slujească 

de puterea d-lor pentru a prejudiţia biserica stabilită. 

Imi pare rtă că nobilul lord nu este în acest moment 

în Cameră. Dacă ar fi fost aici, aş fi făcut câte-va 

observări, pe cari acum le suprim, asupra unei sait 

dou expresiuni ce % ai scăpat. Dar, Domnule Preşe- 
dinte, să acordăm argumentului d-sale toată greutatea 

ce d-sa însu-şi poate reclama pentru dînsul. Ce pro- 

bează el? Nu că biserica stabilită a Irlandei este o 

instituţie bună ; nu că trebue mânţinută ; ci numai că, 

representanții romano-catolici, când vom procede la 

vot asupra cestiunii dacă ea trebue mânţinută, trebue 

să se ducă în bibliotecă. Jurământul ce d-lor ai depus 

nu este nimic pentru mine şi pentru cei-l-alți repre- 

bă
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sentanţi protestanți cari nu lam depus. Presupuneţi 

atunci că amicii noştri romano-catolici sai retras. 

Presupuneţi câ noi cei şease sute două-zeci sai trei- 

zeci de representanţi protestanți remânem în Cameră. 

Atunci am terminat cu acest argument asupra jură- 

mântului. Fi-va în stare atunci nobilul lord să ne dea 

un motiv pentru mânţinerea bisericei din Irlanda pe 

piciorul actual ? 

Sper, Domnule Preşedinte, că prea onorabilul Baro- 

net Primul Lord al Tesaureriei nu va tracta acest 

subiect cum Lai tractat colegii d-sale. Avem dreptul 

de a aştepta ca un bărbat de capacitatea d-sale, pus 

în fruntea guvernului, să încerce a apăra biserica 

irlandeză întrun mod viril şi raţional. L-aş ruga să 

considere aceste cestiuni: pentru ce scopuri există 

bisericele stabilite ? Inplineşte oare biserica stabilită 

a Irlandei acele scopuri saii vr'unul din acele scopuri? 

Poate oare o biserică stabilită care nu are nici un 

sprijin în inimele marei mase a poporului, poate fi 
alt fel de cât nefolositoare, sati mai r&ă de cât nefo- 

lositoare? Are biserica stabilibită din Irlanda vr'un 

punt de reazim în inimele masei poporului ? Fost-a 

dînsa fericită întru a face proseliți? Fost-a dinsa ceea 

ce biserica stabilită a Engliterei a fost cu drept cu: 
vînt numită, ceea ce biserica stabilită a Scoției a fost 

o dată cel puţin cu o egală dreptate numită, biserica 
săracului ? Crescut-a dînsa marea majotitate a poporu- 
lui în virtute, mângâiatu-l-a în suferință, însuflatu-i-a 
respect, inspiratu-i-a dragoste pentru dînsa şi pentru 
stat ? Dovediţi-mi că la aceste întrebări se poate r&s- 
punde în mod afirmativ, şi veţi face, ceea ce sînt 
sigur că nu sa făcut nici o dată, o bună apărare a
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bisericei stabilite din Irlanda. Dar este curată batjo- 
coră să ne aduceţi citaţii din discursuri uitate, şi din 

petiţii mucezite presentate lui Georgiu II întrun timp 

când. legile penale erai în toată puterea. 
Şi acum, Domnule Preşedinte, trebue să mt opresc. 

Am vorbit destul pentru a justifica votul ce voii da 

în favoarea moţiunii nobilului meă amic. Am dovedit, 

afară de nu m& voiii înşela prea tare, că desordinele 

extraordinare ce ne alarmează acum în Irlanda ai fost 

produse de politica fatală a guvernului. Am dovedit 
că modul în care guvernul se poartă faţă de aceste 
desordini este mult mai probabil că le înflăcărează de 
cât că le potoleşte. Pe cât timp va ţinea acest sistem, 
Irlanda nu va fi nici o dată liniştită; şi pînă când 

Irlanda nu va fi liniştită, Englitera nu 'şi va putea 

păstra nici o dată locul ce i se cuvine între naţiunile 

lumii. Pentru demnitatea, puterea, siguranţa acestei mari 

țeri, pacea din lăuntru este neapărat trebuincioasă. In 

or ce negoțiere, fie cu Franţa pentru dreptul de visită, 

sati cu America pentru linia hotarelor, faptul că Irlanda 

este nemulțumită ocupă în minţile diplomaților de 
amândout părțile locul de căpetenie, făcând pe repre- 

sentanţii Coroanei britanice sficioşi, şi făcend pe 

adversarii ei îndrăzneţi. Şi nu .trebue să ne prinză 

mirarea. Acesta este în adevăr un imperii mare şi 

strălucit, bine provezut cu mijloace atât pentru atac cât şi 

pentru aptrare. Englitera poate săvirşi multe lucruri 

cari sînt mai pre sus de puterea altor naţiuni din lume. 

Ea a dictat pace Chinei; domneşte în Caffreria şi 

Australasia ; ea ar putea iară-şi să desființeze de pe 

Ocean or ce comerț afară de al ei; ea ar putea să 

blockeze din noi or ce port de la Baltica pînă la Adria-
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tica; ea este în stare să "şi apere vastele ei domenii 

indiene contra or cărei ostilităţi pe uscat şi pe apă. 
Dar în acest corp uriaş este un singur loc vulnerabil 
aproape de inimă. Asupra acestui loc acum patru-zeci 
şi şease de ani fusese îndreptată o lovitură care era 
cât p'aci să nemerească 1), şi care, dacă ar fi nemerit, 
ar fi putut să fie mortală. Guvernul şi legislatura, fie 

care în sfera sa, este adînc răspunzător de continua- 
rea unei stări de.lucruri care este plină de primejdii 
pentru stat. De partea mea de rtspundere mt voii 
aquita prin votul ce voiă da; şi sînt încredințat că 

numărul şi respectabilitatea acelora în societatea cărora 
m€ voiii duce în sala de aşteptare va fi aşa în cât va 
convinge pe Romano-Catolicii din Irlanda că nu trebue 
încă să părăsească or ce speranţă de a dobândi îndreptare 
de la înţelepciunea şi dreptatea unui parlament imperial. 

, 1) Alusiune la insurecţiunea Irlandezilor contra guvernului englezesc 
şi la trecerea unui corp de soldați francezi în comitatul Mayo, sub 
comanda generalului Humbert în 1798.
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DISCURS 

PRONUNȚAT IN 

Camera Comunelor, la 6 Iunie 1844. 

  

Făcându-se o încercare de a priva câte-va congregaţiuni noncon- 

formiste de proprietatea de care se hucuraseră mult timp, pe motivul 

că ele nu ial aii opiniunile religioase pe cari le profesa cumpărătorii 

de la cari ei derivaii titlul lor la acea proprietate, guvernul lui Sir 

Robert Peel aduse în parlament un bill care fixa un termin în a- 

semenea. ceasuri. Terminul fixat era de dou&-zecl şi cinci de anl. 

__Billul, după ce trecu la Loizi, veni în Camera Comunelor. La 6 

lunie 1844, a doua citire fu propusă de Advocatul Coroanei, Sir 

William Follet. Sir Robert Ingiis, Representantul Universităţii de 

Oxford, propuse ca billul să se citească pentru a doua oară peste 

şease iun; şi amendamentul săă a fost susţinut da Plumptre re- 

presentant de Kent. Incă de la începutul deshaterii fu pronunţat 

discursul următor. 

A doua citire a fost priimilă cu 307 voturi contra 117. 

Dacă, din nenorocire, Domnule Preşedinte, nu voiă 

isbuti a păstra acel ton în care ar trebui desbătută 

cestiunea supusă discusiunii noastre, de sigur aceasta 

nu se va întâmpla din lipsa de exemplu sai de îndemn.



398 BILLUL CAPELELOR NONCONFORHISTE 

Onorabilul şi învețatul representant care a propus a 
doua citire 'mi a procurat un model pe care nu-l pot 
imita prea de aproape; şi de la onorabilul represen- 

tant de Kent, dacă nu pot învăţa alt ceva, pot cel pu- 

țin înveţa de ce ton şi de ce stil trebue să mă feresc 
cu cea mai mare luare aminte. 

Eram foarte doritor, Domnule Preşedinte, să înttl- 
nesc privirea dv,, nu pentru că eram aşa de presump- 
tuos în cât să crez că voii fi în stare să adaug multe 
la puternicele şi luminoasele argumente ale onorabilului 
şi învEţatului gentleman care, spre marea noastră 
bucurie, a apărut din noi între noi în această noapte; 
ci pentru că am crezut de dorit ca, chiar de la începutul 
desbaterii, o persoană al cărei loc este de această 
parte a Camerei, o persoană care se opune cu energie 
la politica guvernului actual, să declare, ceea ce eii acuma 
declar din toată inima, că acest bill face foarte multă 
onoare acestui guvern, că este întocmit pe cele mai 
sânttoase principii, şi învederat pornit din cele mai 
bune şi mai curate motive. Această laudă este un tri- 
but datorit miniştrilor Maiestăţii Sale; şi simţ o mare 
plăcere să le aduc acest tribut. 

Simț de asemenea o mare plăcere aducând mărturia 
mea umanităţii, moderaţiunii şi cuviinței cu care 
onorabilul mei amic. representantul Universităţii de 
Oxford 'şi a exprimat simţimintele sale. Et în deosebi 
sint dator să aplaud resoluţiunea ce d-sa a anunţat şi 
şi la care mă asociez din toată inima, tractând această 
cestiune ca o cestiune de meu şi fum, şi nu ca o 
cestiune de ortodoxie şi eterodoxie. Cu d-sa este po- 
sibil să raţionez. Dar cum să raționez cu onorabilul 
representant de Kent, care a pronunţat un discurs
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fără “nică un fapt, fără nici un argument saii o umbră 

de argument, un discurs alcătuit numai din vituperaţii? 

O spun cu durere că aceea-şi amăriciune de animositate 

teologică care caracterizează acest discurs se poate între- 
vedea în foarte multe din petiţiunile cari, precum o 

afirmă d-sa cu emfază, sai grămadit zi peste zi pe 

masa noastră. Onorabilul representant se plânge că 
acele petițiuni nu aă fost tractate cu respectul cuvenit. 

Domnule Preşedinte, ele ai fost tractate cu mult mai 

mult respect de cât meritaii. D-sa ne întreabă pentru ce să 

presupunem că petiționarii nu sînt competenţi să şi 

formeze o judecată asupra acestei cestiuni? R&spunsul 

mei este că dînşii 'şi ai afirmat incompetența cu 

propriele lor mâini. Ei au tractat, cu o singură escep- 

țiune, această cestiune ca o cestiune teologică, de şi 

aici avem a face cu o simplă cestiune de proprietate; 
şi când văz oameni tractând o cestiune de proprietate 

ca 0 cestiune de teologie, sînt sigur că, or cât de nu- 

meroşi ar fi ei, opiniunea lor nu are dreptul la nici o 
consideraţie. Dacă persoanele pe cari acest bill tinde 

a le ajuta sînt ortodoxe, nu avem nici un cuvânt de 

a despuia pe cine-va ca să le înbogăţim pe dînsele. Dacă 

sunt eretice, iară-şi nu avem nici un cuvânt de a le 

despuia pe dînsele ca să înbogăţim pe alţii. Nu m'aş 

crede îndreptăţit a sprijini acest bill, dacă n'aş putea 
declara în conştiinţă că, or ce sectă ar fi fost în po- 

sesiunea acestor capele, purtarea mea ar fi fost exact 

aceea-'şi. Nu am nici o simpatie particulară pentru 

Unitariani 1), Dacă aceşti oameni, în loc de a fi Uni- 

tariani, ar fi fost Romano-Catolici, sati Methodişti W es- 

1) Protestanţi cari nu cred că Dumnezei este în trei persoane.
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leyani, sai Baptiştă calvinişti, sai Baptişti arminiani, 
saii membri ai vechiei biserici presbyteriane din Scoţia, 
sau membri ai bisericei libere din Scoţia, aş fi vorbit 
cum vorbesc acum, şi aş vota cum am de gând să 

„votez acum, 

Domnule Preşedinte, toată disputa este asupra clau- 
sei a doua din acest bill: Nu pot înţelege cum un 
gentleman va vota contra billului pentru că în nota 
marginală de la clausa a treia sa strecurat o eroare. 
La cea d'antâiui clausă onorabilul meă amic represen- 
tantul Universităţii de Oxford zicea, dacă Pam înţeles 
bine, că nu are de făcut nici o obiecţie; şi în adevăr 
un bărbat de integritatea şi bună-voinţa d-sale nu 
putea să zică mai puţin, după ce ascultase argumentul 
lucid şi puternic al Advocatului Coroanei. De aceea 
toată  cestiunea se învârteşte înprejurul. clausei a 
doua. 

A doua clausă, Domnule Preşedinfe, se întemeiază 
pe un principii simplu, bine cunoscut, şi foarte impor- 
tant pentru binele tutulor claselor din comunitate. 
Acest principi este că prescripţiunea este un bun titlu 
de proprietate, că trebue să fie un timp de limitaţie, 
după care un posesor, în or ce chip s'ar fi născut po- 
sesiunea sa, nu trebue desposedat. Pină foarte încoa, 
Domnule Preşedinte, nu m'aş fi gândit că, într”o adu- 
nare de oameni raţionali, civilizați, educați, trebuia să 
fii nevoit a mă ridica pentru apbrarea. acestuţ princi- 
pii. Aş fi crezut că este o adevărată pierdere de tim- 
pul ce se datoreşte afacerilor publice de a vorbi asupra 
acestui subiect precum de a vorbi contra arderii vrăji- 
toarelor, contra disputării unui drept prin soarta arme- 
lor saă contra cererii unui acusat de a 'şi dovedi
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nevinovăția mergând pe un fier de plug roşit în foc. 
Dar văz că am fost în eroare. Câţi-va înţelepţi, adu- 
nați de curând în conclavă la Exeter Hall D, "mi ai 
făcut onoarea de a 'mi comunica fructele profundelor 
d-lor meditațiuni asupra ştiinţei legislaţiei. D-lor aă 
votat, mi se pare, o resoluţie care declară că princi- 
piul, pe care mi-l închipuisem că nici un om afară de 
unul din cei de la Bedlam 2) nu l-ar pune în indoială, 
este un principii imposibil de susținut şi cu totul ne- 
demn de un parlament britanic. D-lor lea plăcut să 
adauge că guvernul actual nu poate, fără o mare ne- 
consequență, să invite parlamentul a vota o lege de pres- 
cripțiune. Şi pentru ce ? Crede-va Camera aceasta ? Pen- 
tru că guvernul actual a numit doui Vice-Cancelari noui. 

In realitate, Domnule Preşedinte, nu ştiii dacă opo- 
nenţii acesui bill strălucesc mai mult ca logiciani de 
cât ca jurisconsulți. De oare ce eii stati aici. ca aperă- 
tor al prescripțiunii, nu trebue să uit acel drept pres- 
criptiv de a vorbi non-sensuri pe câre domnii, cari 
stai pe tribuna din Exeter Hall, sînt fără îndoială în 
drept de a-l pretinde pentru sine. Dar, de şi recunosc 
dreptul, nu mt pot opri dea crede că se poate abusa 
de dinsul şi că s'a abusat de dînsul în ocasiunea de 
faţă. Un lucru cel puţin este limpede că, dacă Exeter 
Hall ar avea dreptate, toţi maestrii de filosofie po- 
litică, toţi legiuitorii cei mari, toate sistemele de legi 
de cari oamenii sînt şi ai fost guvernaţi în toate 

țările civilizate, din timpurile cele mai vechi, nu ar 

1) Clădire în Londra cu o sală mare în care pot încăpea 5000 de per- 

soane ; slujeşte pentru adunări religioase, mai ales pentru meetingurile 

din Maiă a felurite asociaţiuni. 
2) Casă de nebuni din Londra, 

26
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avea dreptate. Cum în adevăr ar putea o societate să 
prospereze sai chiar să existe, fără ajutorul acestui 
principiu imposibil de susținut, acestui principii nedemn 
de o legislatură britanică ? Acest pricipiii se găsea în 
legea atheniană. Acest principii se găsea în legea 
romană. Acest principiă se găsea în legile tutulor 
acelor naţiuni a căror Jurisprudenţă deriva din cea 
romană. Acest principiă se găsea în legea administrată 
de parlamentul din Paris ; şi când acel parlament şi 
legea administrată de dînsul ai fost măturate de 
revoluțiune, acest principii a reapărut în Codicele Na- 
poleon. Mergeţi spre apus, şi veţi găsi acest principii 
recunoscut dincolo de Mississippi. Mergeţi spre răsărit, 
şi-l veţi găsi recunoscut dincolo de Indus, în ţinuturi 
cari nu aă auzit nici o dată de numele lui Justinian, 
în ţări în cari nici o traducere din Pandecte nu a ajuns 
vr'o dată. Uitaţi-ve în propriile dv. legi, şi veţi vedea 
că principiul designat astă-zi ca nedemn de parlament, 
a condus parlamentul de când există parlament. Cea 
dântâiă lege a noastră de prescripțiune s'a dat la 
Merton, de oameni dintre cari unii ai contribuit â 
„smulge Marea Chartă şi Charta asupra Pădurilor de la 
regele Ioan. De atunci pină acum a fost străduinţa 
unui şir de mari legiuitori şi bărbaţi de stat de a face 
prescripţiunea din ce în ce mai obligatoare. Coroana 
şi biserica în adever au fost mult timp scutite de 
regula generală. Dar experienţa a dovedit pe deplin că 
or ce scutire de felul acesta a fost un re ; şi un re- 
mediii s'a aplicat în cele din urmă, Sir George Savile, 
modelul unui nobil rural englez, a fost autorul unei 
legi care mărginea privilegiile Coroanei. Acel magis- 
îrat eminent, r&posatul Lord Tenterden, a fost auto-
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rul legii care punea o margine la prerogativele bisericei. 
Acum, Domnule Preşedinte, cum este cu putință "să 

credem că Baronii, ale căror sigilii sînt pe Marea 
noastră Chartă, s'aii găsit de acord cu marii juriscon- 

sulți cari au format Codicele lui Justinian; cu marii 

jurisconsulți cari a format Codicele lui Napolcon, cu 
cei mai învăţaţi legiuitori din al nout-spre-zecelea 

secol, şi cu Pundiţii din Benares, dacă n'ar fi fost o 

rațiune puternică şi limpede care neaperat a condus 

pe oamenii de simţ în or ce epocă şi în or ce ţară la 

aceea-'şi conclusie ? Şi nici nu este anevoie de a ve- 

dea care a fost raţiunea. Căci este învederat că princi- 

“piul pe care nişte fanatici inculți şi ignoranţi l-ai 

numit imposibil de susținut este esenţial pentru insti- 

tuția proprietăţii, şi că, dacă veţi desfiinţa acest prin- 

cipiă, veţi produce rele ca acelea ce s'ar produce de 

o confiscare generală. Inchipuiţi-vă ce ar urma dacă 
maximele de la Exeter Hall s'ar introduce în W estmin- 

ster Hall 1). Inchipuiţi-vă o stare de lucruri în care 
unul din noi ar fi urmărit din causa unei poliţe în- 

dosată de moşul stii la 1760. Inchipuiţi-v& un om care 

posedă o moşie şi un castel care a ajuns pînă la dîn- 

sul în decursul a zece sait dou&-spre-zece generaţiuni 

de străbuni, şi cu toate acestea care ar putea fi des- 

posedat pentru că s'a descoperit o greşală întrun act 

făcut acum trei sute de ani, sub domnia lui Enric VIII. 

Cum n'am striga noi cu toţii, Domnule Preşedinte, că 

ar fi mai bine să trăim sub guvernul unui paşă tur- 

cesc de cât sub un asemenea sistem? Nu este oare 

învederat că, fără legile noastre de prescripţiune, un 

1) Parlamentul britanic se află în partea oraşului numită Westminster.
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proces ar fi numai o grea, o metodică hoție? Mie 

ruşine să argumentez un punt aşa de limpede. | 
Şi dacă aceasta este o regulă generală, pentru ce 

casul pe care-l examinăm acum să fie o escepţie la 
această regulă ? Mi am dat toată osteneala ca să înțe- 

leg pentru ce. Am citit multe discursuri rele şi multe 
petiţiuni absurde. Am ascultat cu luare aminte motivele 

onorabilului meă amic representantul Universităţii de 

Oxford, şi aş asculta motivele onorabilului  represen- 

tant de Kent, dacă aş avea ce să ascult. Or ce argu- 

ment prin care onorabilul mei amic representantul 

Universităţii de Oxford încerca să ne convingă că 
acest cas este o escepţie la regula generală, se va 

dovedi la o cercetare mai de aproape că este un argu- 

ment contra regulei generale însă-şi: D-sa zice că 

posesiunea ce ne propunem să consfințim era la înce- 
put o posesiuue nedreaptă. Apoi, Domnule Preşedinte, 

toate legile de prescripţiune ce sai făcut vr'o dată 

sancţionează o posesiune care a fost la început ne- 

dreaptă. "Tocmai pentru protecţiunea posesorilor cari 
nu sînt în condiţiune de a dovedi dacă posesiunea lor 
a fost de la început dreaptă s'aii votat legi de pres- 
cripţiune. Onorabilul mei amic mai zice că aceasta 
este o lege ex post facto. Apoi, Domnule 'Preşedinte, 
aşa sint toate marile noastre legi de prescripţiune, 
Priviţi la statutul din Merton, votat la 123$ ; la sta- 
tutul de Westminster, votat la 1275 ; la statutul lui 
Iacob I, votat la 1623; la Actul lui George Savile, 
votat în secolul trecut; la Actul lui Lord Tenterden, 
votat pe timpul nostru. Fie care din aceste Acte era 
retroactiv, Fie-care dintr'însele punea o barieră pre- 
tenţiilor ce sar fi ridicat din transacţiuni trecute, Şi
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nici nu s'a ridicat vro dată o obiecţie contra unor 
mâsuri aşa de învederat drepte şi înțelepte, pînă când 
bigotismul şi şicana nu aă format acea ligă ruşinoasă . 
contra căreia ne luptăm acum. Dar, se zice, este ne- 
rațional să garantezi un dar unor oameni pentru că 
în curs de mai mulţi ani, eă l-ati stăpînit pe nedrept. 
Lungimea timpului în cursul căruia ei sai bucurat de 
O proprietate ce nu era pe drept a lor, este o agra- 
vare a nedreptăţii ce ei aii săvirşit, şi este aşa de 
departe de a fi un motiv pentru ai lăsa să se bucure 
de această proprietate pentru tot da una, în cât 
acesta este mai mult un motiv de ai sili să facă o 
repede restituție. De această sofistică copilărească sînt 
pline petiţiunile de pe masa noastră. Este” oare cu pu- 
tință să fie cine-va aşa de greă de cap în cât să nu 

piiceapă că, dacă acesta ar fi un motiv, este un motiv 

contra tutulor legilor noastre de prescripţiune ? Eu fac 

o mai mare nedreptate croitorului mei dacă îi refuz 

plata socotelei sale în curs de şease ani de cât dacă 

i o refuz numai doui ani. Cu toate acestea legea zice 
că după trecere de doui ani el poate să 'mi intenteze o 
acţiune şi să m& silească să “i plătesc cu dobândă, dar 

că după trecere de şease ani el nu m& mai poate 

sili săi plătesc nimic. Este cu mult mai greii ca o 
familie să fie esclusă de pe o moşie ereditară în curs 

de cinci generaţii de cât în curs de cinci zile. Dar 

dacă eşti esclus de pe moşia ta în curs de cinci zile, 

ai acţiunea de expulsiune ; şi, după trecere de cinci 

generaţii, nu mai ai nici un mijloc de îndreptare. De 

aceea zic cu încredere că or ce argument sa produs 
contra acestui bill este un argument contra marelui 

principiă al prescripțiunii. Merg mai departe şi zic că,
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dacă există vrun cas care reclamă într'un chip spe- 
cial aplicarea principiului prescripțiunii, acela este casul 

de față. Pentru-că congregraţiunile unitariane aii chel- 
tuit aşa de mult pe aceste locuri mici, în cât este cu 

neputinţă să le iei înapoi pămentul fără să le iei o 
proprietate care este de mult mai mare preţ de cât 

pământul simplu, şi care nu mai încape vorbă că este 

a lor. Aici nu avem casul unui posesor care, în curs 

de mai mulţi ani, a luat foloase mari de la un pământ 

asupra căruia nu avea titluri bune. Avem casul unui 
posesor care, din veniturile ce erai fără îndoială ale 

lui proprii, a cheltuit pentru piment mult mai mult 
de cât preţuia el la început. Chiâr în casul ântâii, 

politica tutulor legiuitorilor înţelepţi a fost de a le 

fixa un timp de prescripţie. A forliori, prin urmare, 

ar trebui sa se dea un termin de prescripţiune în ca- 

sul din urmă. 

Şi aici, Domnule Preşedinte, nu m& pot opri dea 
ruga pe gentlemeni să compare petițiunile pentru acest 

bill cu petițiunile contra lui. Nici o dată n'a existat 
un asemenea contrast. Petiţiunile contra billului sînt 

pline de esclamaţiuni goale, de declamaţiuni de ener- 

gumeni, de insulte, de bucăţi din predice rele. Petiţi- 

unile în favoarea billului expun în modul cel mai simplu 

mari abusuri practice. Luaţi de exemplu casul de la 
Cirencester. Casa de întrunire de acolo a fost clădită 
la 1730. Este sigur că doctrinele unitariane ai fost 

predicate acolo încă de la 1742. Acestea sai petre- 
cut numai cu doui-spre-zece ani după întemeierea ca- 
pelei. Mulţi din ctitorii originari trebue să fi trăit 

încă. Multe din congregaţiunile actuale se trag în linie 
dreaptă din ctitorii originari. Sume mari de bani sai
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cheltuit din timp în timp cu reparația, mărirea şi 

înfrumusețarea clădirei ; şi cu toate acestea sînt mulți 

oameni -cari cred drept şi raţional ca această congre- 

gaţie să fie gonită după trecere de mai mult de un 

veac. La Norwich, iarâ-'şi, s'a deschis la 1688 o mare 

casă de întrunire nonconformistă. Nu este uşor a se 

hotărî cât de timpurii s'au predicat acolo doctrinele 
anti-trinitariane. Schimbarea de simțimânt în congre- 

gațiune pare a se fi efectuat în mod gradat; dar este 
foarte sigur că, la 1754, acum nou&-zeci de ani, atât 

păstor cât şi turmă erai hotărît unitariani. Inpreju- 
rul capelei este un cimitir plin cu monumente ale 

unitarianilor eminenţi. Unită cu capela este o scoală 
şi o biserică, zidită şi înzestrată de unitariani. Şi a- 

cum posesorii găsesc că titlul lor este disputat. Ei nu 
se pot încumeta a clâdi; nu se pot încumeta a face 

reparaţii, şi aşteaptă plini de îngrijire hotărirea noas- 

tră. Nu ştiu dacă am citat casurile cele mai isbitoare. 

Vă dau istoria obicinuită a acestor clădiri. Duceţi-vă 

la Manchester. Unitarianismul a fost învăţat acolo cel 

puţin în curs de şeapte-zeci de ani într'o capelă pen- 
tru care unitarianii au cheltuit sume mari. Duceţi-vă 

la Leeds. Patru mii de lire sterling s'aii subscris pen- 

tru reparația capelei unitariane de acolo, capela în care, 

acum opt-zeci de ani aproape, oficia Priestley, marele 

doctor al sectei. Dar acele patru mii de lire sterling 

stau fără nici un folos. Nici un scaun nu se poate 

repara pînă nu se va şti dacă acest bill va deveni 

lege. Duceţi-vă la Maidstone. Acolo doctrinele uni- 

tariane ai fost învă&ţate cel puţin în curs de şeapte-zeci 

de ani; şi şeapte sute de lire sterling sai pus de 

curnd de congregațiune pentru reparația capelei.
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Duceţi-vă la Exeter. Nu importă unde ve veţi. duce. 
Dar duceţi-vt la Exeter. Doctrinele unitariane aă fost 
predicate mai bine de opt-zeci de ani; şi dou& mii 
de lire sterling s'au cheltuit pentru capelă. Acela-şi 
lucru este la Coventry, la Bath, la Yarmouth, or unde. 
Şi va despuia un parlament britanic pe posesorii 'ace- 
lor clădiri ? Nu mE pot servi de alt cuvânt. Ce am 
simţi noi dacă ni sar propune să privăm o clasă de 
oameni de un pământ pe care l-a stăpinit aşa de mult 
timp şi l-a înbunătăţit cu cheltuieli aşa de mari? Şi, 
dacă această proprietate ar fi transferată la aceia cari 
o poftesc, ce ar câştiga ei în comparaţie cu ceea ce 
pierd posesorii actuali ? Anvonul lui Priestley, anvo- 
nul lui Lardner, sînt obiecte de respect pentru congre- 
gaţiunile cari urmează învăţăturile lui Priestley şi 
Lardner. Pentru năvălitori aceste anvonuri nu însem-, 
nează nimic; ba încă mai r&ă de cât nimic: amintiri 
de eresiarchi. In aceste capele şi de jur  înprejurul 
lor se află pietrele funerare pe cari evlavioasa dragoste 
a patru generațiuni le a pus peste r&măşiţele scumpe- 
lor mume şi surori, ale soțiilor şi fiicelor, ale predi- 
catorilor eloquenţi, ale înveţaţilor scriitori teologi. 
Pentru unitarian, edificiul ce coprinde aceste amintiri 
este un local sfințit. Pentru strein, el nu are mai mult 
preţ de cât or care alt local în care poate găsi o bancă 
pentru ca să şează şi un acoperiş care să-l adăpostească. 
De aceea, dacă vom respinge acest bill, nu numai des- 
puiem o parte de oameni pentru ca să facem un dar 
altei părți, — aceasta ar fi destul de râu. —; dar 
despuiem spe unitariani de ceea ce ei privesc ca o 
comoară foarte prețioasă, de ceea ce li sa făcut scump 
prin cele mai puternice simţiminte religioase şi cele
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mai tari Ssimţiminte familiare, de ceea ce nu li se 
poate smulge fâră a li se inflige cea mai amară durere 
şi umilire. Noi dăm trinitarianilor ceea ce poate fi 

pentru dînşii de puţină valoare sai de o valoare nulă, 

afară numai ca trofeii de cea mai inglorioasă victorie 
câştigată în răsboiul cel mai nedrept. 

Dar, Domnule Preşedinte, o imputare de fraudă s'a 

aruncat contra unitarianilor; nu, ce e drept, aici, ci. 

în mai multe alte locuri, şi întrun loc de care aş 

dori să vorbesc în tot d'a una cu respect. Uhnitarianii, 
Sa zis, ştiau că întemeietorii originari ai acestor ca- 

pele erai trinitariani ; şi a se folosi, pentru propa- 

garea doctrinei unitariane, de un edifiii ridicat pentru 

propagarea doctrinei trinitariane era foarte neonest. 

O persoană foarte eminentă 1) a mers aşa de departe 

în cât a afirmat că unitarianii nu pot pretinde o 

prescripțiune de mai mult de şease-zeci şi trei de ani; 

şi d-sa probează acest punt ast-fel: «Pînă în anul 
1779, zice d-sa, nici un predicator nonconformist nu se 

afla sub protecţia Actului de Toleranţă, afară numai 

dacă nu subscria acele articole ale bisericei anglicane 
cari afirmă doctrina athanasiană. Este învederat că 

nici un unitarian onest nu poate subscrie acele ar- 

ticule. Conclusia este că persoanele cari ai predicat 
în acele capele pînă în anul 1779 trebue să fi fost 
saii trinitariani saă nişte înşelători». Ei crez, Domnule 

Preşedinte, că ele nu eraă nici trinitariani nici înşelă- 

tori; şi nu mă pot opri de a bânui că marele prelat 

care a ridicat această acusaţie contra lor nu este aşa 

de citit în istoria sectelor nonconformiste ca în istoria 

1) Episcopul de Londra.
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acelei biserici pentru care d-sa este o podoabă. Ade- 

vărul este că, mult înainte de anul 1779, clausa Actu- 

lui de Toleranţă care cerea de la ministrii nonconfor- 

mişti să subscrie trei-zeci şi cinci sai trei-zeci şi 

şease din cele trei-zeci şi nou& de articule mai-mai 

căzuse în desuetudine. În adever, acea clausă n'a fost 

executată nici o dată cu rigiditate; căci de la cel dân- 

tâii moment aii fost preoţi nonconformişti cari ai 

refuzat a subscrie, şi cu toate acestea at continuat 

a predica. Şi dacă aceasta sa putut face în anul în 

care s'a votat Actul de Toleranţă, putem uşor crede 

că mai târziă legea nu a fost observată cu prea mare 

stricteţă. Măturele noui, cum zice proverbul vulgar, 

mătură bine; şi nici o lege nu se aplică cu atâta 

Tigiditate ca o lege făcută de curând. Dar, Domnule 

Preşedinte, încă din anul 1711, disposiţiile Actului de 

Toleranţă au fost asupra acestui punt modificate. In 
acest an whigii, din consideraţie pentru Lord Nottin- 
gham, cu care se aliaseră contra Lordului Oxford, ai 
consimtit să lase a trece Billul de Conformitate Occa- 
sională ; dar aă stăruit să se insereze în bill o clausă 
care avea de scop de a înpăca pe nonconformişti. 
Prin această clausă se dispunea ca, dacă Sar aduce o 
acusaţie contra unui ministru nonconformist că a o- 
mis de a subscrie articolele, pîrîtul să poată, subscriind 
în or ce stadiii al procesului înainte de judecată, scăpa 
de acusaţie, şi arunca toate cheltuielile în sarcina acusa- 
torului. Camera va crede uşor că acusatorii, când aşa 
era starea legii, nu erai numeroşi. In adevăr, în cur- 
sul discusiunilor din 1773, sa afirmat limpede, atât 
în parlament cât şi în manifestele publicate de non- 
conformişti, că majoritatea ministrilor nonconformişti
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atunci în viaţă nu subscrisese nici o dată. De aceea toate 

argumentele întemeiate pe nesinceritatea ce s'a impu- 

tat în pripă unitarianilor din generaţiile precedente, 

cad de o dată la pământ. 

Dar, se zice, persoanele cari sub domniile lui Iacob 

II, a lui William III şi a Annei, ai înființat ântâiii 

aceste capele, profesai doctrina trinității ; şi de aceea, 

când mai în urmă predicatorii şi congregaţiunile 

Sai despărțit de doctrina trinităţii, ele trebuiau să 

renunţe şi la capele. Onorabilul şi învățatul gentleman, 

Advocatul Coroanei, a combătut acest argument cu 

atâta abilitate în cât mai nu "mia lăsat nimic de adaus 

asupta acestui punt. Este bine cunoscut că schimbarea 

care a început, indată după Revoluţiune, să se opereze 

în opiniunile unei secţiuni din vechiul corp al Puritani- 

lor, afost o schimbare gradată, mai-mai imperceptibilă. 

Principiul Presbyterianilor englezi era de a nu avea nici 

o confesiune de credinţă şi nici o formă de rugăciune. 

Documentele lor de credinţă nu coprindeai nici o de- 

fniţiune limpede teologică. Nesubscrierea era în ade- 

ver însă-şi legătura care îi unea pe toţi la o-laltă. Ce 

putea dar fi mai natural de cât ca, Duminică după 

Duminică, predicele lor să se asemene din ce in ce 

mai puţin cu predicele vechilor preoţi calvini, ca doc- 

trina trinităţii să se menţioneze din ce în ce mai 

puţin, aşa în cât în cele din urmă nu mai fu men- 

ționată nici de cum, şi în cât cu chipul acesta, în 

cursul anilor, predicatori şi auditori se făcură pe 

nesimţite mai ântâiă Ariani, apoi, poate, Sociniani. 

Ştii că această explicaţie a fost tractată cu dispreţ de 

indivizi adînc ignoranţi de istoria nonconformismu- 

lui englez. Vez că prea onorabilul mei amic de lângă
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mine 1) nu consimte la aceasta. Îmi va permite oare 
d-sa să "i amintesc un cas analog, pe care d-sa nu 
poate de cât să-l cunoască foarte bine? Nimeni în a- 
ceastă Cameră nu este mai versat de cât d-sa în isto- 
ria bisericească a Scoției ; şi d-sa va admite, sînt sigur, 
că unele doctrine acum profesate de sectele scoțiene, 
cari ai r&sărit din secesiunile de la 1733 şi 1760, 
sînt aşa că secesorii de la 1733 şi secesorii de la 
1760 le ar privi cu groază. Am vorbit cu câţi-va din- 
tre cei mai capabili, mai învăţaţi şi mai pioşi dintre 
nonconformiştii Scoţieni ai timpului nostru ; şi d-lor 
admiteaii toţi pe deplin că profesează mai mult de cât 
o opiniune pe care predecesorii d-lor le ar fi conside- 
rat ca impii. Luaţi cestiunea connexiunii dintre biserică 
şi stat. Secesorii din 1733 credeai că legătura trebuia 
să fie mult mai strinsă de cât este. Ei desaprobaă 
legislatura pentru că tolera eresia. Ei Susțineai că 
Liga Solemnă şi Covenantul erai încă obligatorii pen- 
tru regat. Ei privea ca un păcat că validitatea Ligei 
Solemne şi a Covenantului nu a fost recunoscută pe 
timpul Revoluţiunii. Când George Whitfield se duse 
în Scoţia, de şi ei aprobaă opiniunile lui calviniste şi 
de şi admiraii acea eloquenţă naturală pe care o poseda 
întrun grad aşa de minunat, totu-şi nu voiră să aibă 
nici o comuniune cu dînsul, pentru că el nu voia să 
subscrie Liga Solemnă şi Covenantul. Este oare aceasta 
doctrina urmaşilor lui? Sint acum nonconformiştii 
scoțieni contra toleranței ? Nu sînt ei oare partizani 
zeloşi ai bisericei libere ? Nu este oare strigătul lor 
statornic că nu este datoria magistratului civil de a 

t) Fox Maule,
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încuraja vro religiune, falsă or adevărată ? Urişte oare 
acum vre un episcop Liga Solemnă şi Covenantul 
mai mult de cât ei? Aici avem un exemplu că nume- 
roase congregaţiuni, păstrându-şi identitatea, ai trecut 
gradat de la o'opiniune la alta. Şi ar fi oare drept, ar fi 
oare cuviincios din parte-mi, să le imput neonestitate 
asupra acestui punt ? Prea onorabilul mei amic poate 
fi de părere că cestiunea connexiunii dintre biserică 
şi stat pu este o cestiune vitală. Dar era oare aceasta 

opiniunea acelor preoţi cari ai redactat Testimoniul 
de Secesiune ? D-sa ştie bine că în ochii lor un. om 

care contesta guvernului datoria de a apăra, adevtrul 
religios cu sabia civilă era tot atât de eretic ca un om 
care tăgăduia doctrina trinităţiă. 

Luaţi iară-şi, Domnule Preşedinte, casul Methodişti- 

lor Wesleyani. Ei sînt vrăjmaşi declaraţi ai acestui 
bill. Ei cred că este un ce monstruos ca o capelă clă- 

dită la inceput de oameni de o anumită credinţă, să 

fie în posesiunea unor oameni de altă credinţă. I aş 

sfătui să considere dacă nu pot găsi în istoria pro- 

priei lor secte motive ca să fie ceva mai indulgenţi. 

Cum erai opiniunile acelui mare şi bun bărbat, înte- 

meietorul lor, asupra cestiunii dacă oameni cari nu 

priimiseră bine-cuventarea episcopală puteai legalmente 

să administreze Eucharistia? El zicea adepților sti că 

înpărtăşirea de către laici era un p&cat pe care el nu 

putea să-l tolereze nici o dată. Acestea eraă chiar 

cuvintele de cari se sluji el; şi ei crez că, pe cât trăi 

el, Eucharistia nu a fost nici o dată administrată de 

laici, întrun local de cult care se afla sub controlul 

lui. După moartea lui, cu toate acestea, simțimântul” 
în favoarea administraţiei laice deveni puternic şi



414 BILLUL CAPELELOR NOXCONFORMISTE 

general între discipolii sti. Conferenţa cedă acestui 
simţimânt. Urmarea este că acum, în fie care capelă 

ce aparţinea lui Wesley, aceia cari se glorifică cu numele 
lui Wesley săvirşesc, la fie care cuminecare de Du- 

minică, ceea ce Wesley declara că este un păcat pe 

care el nu l-ar tolera nici o dată. Şi cu toate acestea 

tocmai acele persoane nu se ruşinează de a spune tare 

şi cu o voce mânioasă că este fraudă, curată fraudă, 

dacă o congregaţiune care sa desfăcut de doctrinele 
ei originale păștrează fundaţiunile ei originale. Crez, 

Domnule Preşedinte, că, dacă veţi refuza de a face 

să treacă acest bill, Curțile de judecată vor avea în- 

dată să decidă asupra unor cestiuni spinoase de cari 

Methodiştii nici nu visează încă. 

Am simţit, mărturisesc, o adîncă durere văzând mo- 

dul neonest şi amar în care foarte mulţi dintre non- 

conformiştii protestanți s'aă opus acestui bill. Opo- 
sițiunea bisercei stabilite a fost comparativ blândă 

şi moderată ; şi cu toate acestea de la biserica stabi- 

lită aveam mai puțin drept de a aştepta blândeţe şi 
moderaţiune. De sigur nu e drept, dar este foarte .natu- 

ral, ca o biserică, vechie şi bogat înzestrată, strîns 

unită cu Coroana şi aristocrația, puternică în parlament, 

domnitoare în universităţi, să uite câte o dată ce dato- 

reşte societăţilor creştine sărace şi umile. Dar când 

auz un strigăt de ceea ce nu este nimic mai puţin de 

cât persecuțiune ridicat de oameni cari ati fost de când 
țiă eii minte siliți într'una, să invoace pentru propria lor 

apărare principiile toleranţei, nu pot simţi de cât 
mirare amestecată cu indignaţie. Şi ceea ce escită mai - 
pre sus de toate mirarea şi indignaţia mea este că 
cei mai sgomotoşi dintre sgomotoşii oponenți ai billu-
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lui ce ne preocupă, sînt câţi-va sectari cari chiar în 
acest moment ne roagă să votăm alt bill tocmai de 

acela-'şi fel în favoarea lor. Vorbesc de acei Presbyte- 

riani irlandezi cari cer o lege ex post facto pentru 

confirmarea căsătoriilor lor. Vedeţi cât de exactă este 

paralela dintre casul acelor căsătorii şi casul acestor 

capele. Presbyterianii irlandezi aă contractat căsătorii 

după propriile lor forme în cursul unui lung şir de 

ani. Unitarianii ai stăpinit, înbunttăţit, înflorit o pro- 

prietate în cursul unui lung şir de ani. In nici unul 

din aceste două casuri nu s'a ridicat nici o îndoială 

asupra dreptului în minţile cele mai oneste, cele mai 

scrupuloase. În cele din urmă, cam în acela-şi timp, 

atât validitatea căsătoriilor presbyteriane cât şi validi-. 
tatea titlului în puterea căruia unitarianii ţinea! ca- 

pelele lor fură contestate. Amândout cestiunile fură 

duse înaintea tribunalelor. Tribunalele, cu mare repug- 

nanţă, cu mare durere, se pronunţară că nici în casul 

căsătoriilor nică în casul capelelor nu se poate invoca 

prescripțiunea în contra literei legii. In amendou& 
casurile este o dreaptă cerere de a se da un ajutor 
aşa cum numai legislatura îl poate da. In amândout 

casurile legislatura este dispusă a acorda acest ajutor. 
Dar aceasta nu mulţumeşte pe presbyterianii ortodoxi. 

Ei cer cu o egală vehemenţă dout lucruri: ca ei să fie 

ajutaţi, şi ca nimeni altul să nu fie ajutat. Dintr'o 
singură suflare ei ne spun că ar fi foarte nedrept 

de a nu vota o lege retroactivă în folosul lor, şi 

că ar fi foarte nedrept de a vota o lege retroac- 
tivă în folosul soţilor lor de suferință. Nici o dată 
mam făcut mai mult haz de cât în zilele trecute 

la citirea unui discurs pronunţat de o persoană de mare
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însemnătate între Presbyterianii irlandezi asupra aces- 
tor căsătorii. «Este oare de suferit, zice dînsul, ca mu- 

miile legilor vechi şi uitate să fie desmormântate şi 

desfăşurate pentru. amărirea nonconformiştilor 2» Şi 
cu toate acestea cu câte-va ore mai în urmă, acel 

orator eloquent se-pune cu ardoare la lucru ca să 
desgroape şi să desfăşure altă speță de mumii pentru 
amărirea altei părţi de nonconformişti. Aş dori să 
ştiă ce mină ar face dînsul şi semenii sti, dacă noi, 
aderenţi ai Bisericei Inalte, am lua către dânşii tonul 
pe care ei cred că se cuvine să-l iea către corpul 
unitarian ; dacă am zice:: «Voi şi aceia pe cari voi 
voiţi să “i înpilaţi sînteți de o potrivă afară din cer- 
cul nostru. Dacă ei sînt eretici după părerea voastră, 
apoi voi sînteţi schismatici după a noastră. Fiind-că 
voi stăruiţi asupra literei legii contra lor, noi vom 
stărui asupra literei legii contra voastră, Voi sînteţi 
contra legilor ex post facto; şi nu veţi dobândi una 
de felul acesta. Voi credeţi că este rațional ca oamenii, 
în disprețul unei prescripțiuni de opt-zeci sai nout-zeci 
de ani, să fie goniţi dintr'o capelă zidită cu proprii 
lor bani şi dintrun cimitir în'care zac rudele lor 
pentru-că, titlul originar nu este strict legal. Noi cre- 
dem tot aşa de raţional ca acele contracte pe cari voi 
vi le aţi închipuit că sînt căsătorii, dar cari acum prin 
hotărîre judecătorească sînt declarate de căsătorii ne- 
legale, să fie considerate ca nule». Doresc din tot sufle- 
tul meii ca o parte din aceşti noneonformişti ortodosi 
să “Şi aducă aminte că doctrina pe care ei o aptră cu 
atâta zel contra unitarianilor nu formează - întreaga 
sumă şi substanţă a creştinismului, şi că există un text 
care zice să faci altora ceea ceai dori ca ej să- "Ță facă ţie.
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Pentru or ce om inteligent care nu se preocupă 
de alt ceva de cât de a da dreptate, nonconformiştii 

trinitariani şi nonconformiştii unitariani cari ne cer 

acum să le venim în ajutor, ai de o potrivă drep- 
tate în cererea lor. Cu toate acestea există, trebue să 

o mărturisesc, o deosebire între amândouă casurile. 

Nonconformiştii trinitariani formează un corp puter- 
nic, şi cu deosebire tare între alegătorii de oraşe. 

Ei aă o mare greutate în stat. Unii dintre noi, vo- 
tând astă-noapte contra dorințelor acelora, pot proba- 

bil să 'şi pună în pericul scaunele din această 

Cameră. Unitarianii, pe de altă parte, sînt puţini 
la număr. Crezul lor este nepopular. Amiciţia lor 
este probabil că vatămă mai mult de cât vrăjmăşia 
lor. De aceea dacă se află printre noi vr'unul de natură 

în acela-şi timp tiranică şi laşă, vr'unul care simte 

plăcere întru a persecuta, dar care este ţinut în fre 

de frica de a persecuta sectele puternice, timpul 

sti este acum. El nu va avea nică o. dată o mai 

bună ocasiune de a 'şi satisface rtutatea fără nici un 

risc de r&splată. Cât pentru mine, ei am înbrăţisat 
de mult causa libertăţii religioase, nu pentru că 
ea era populară, ci pentru că era dreaptă; şi nu sînt 

dispus a părăsi, din consideraţie pentru un strigăt trecător, 

principiile cărora le -am fost credincios în toată viaţa 

mea. Poate va veni o zi, şi poate va veni iute, când 

aceia, cari ridică acum cu mai multă tărie acest stri- 

găt, vor veni din noi, cum ai venit înainte, să se 

roage de dreptate. Când acea zi va veni, voiii încerca, 

să opresc pe alții de a'i înpila, precum astă-zi me in- 

cerc să “i înpiedic pe dînşii de a înpila pe alții. 

i
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Pînă atunci m& voii lupta contra netoleranţei lor cu 
aceea-'şi inimă, cu care poate mai târzii voii avea să 
me lupt pentru drepturile lor.



  

TAXA ASUPRA ZACHARULUI 

DISCURS 

PRONUNȚAT ÎN 

Camera Comunelor, Ja 26 Februarie 1845. 
  

La 14 Februarie 1845, Sir Robert Peel aduse proiectul s&ă finan- 

țiar. Pentru următorul discurs motivele de căpetenie ai fost că taxa 

pe venit (încome zaz) se păstra, pe când taxa asupra bumbaculu! 

brut se desfiinţa, şi taxa asupra zacharului se schimba după deose- 

bite consideraţii. Sir Robert Peel propunea a nume ca această taxă 
să se reducă pentru coloniile.west-indice la 11 shillingi 3 pence (pen- 

tru zacharul brut), pentru ţările streine producătoare de zachar, cari 

nu aveai robi, taxa de protecţiune să se scază la, 9 shillingi 4 pence, 

iar pentru ţările cu robi să se mânţină vechia taxă prohibitivă. 

La 26 Februarie, când se puse întrebarea, dacă A dunarea trebue 

să intre în cercetarea bugetului, Lord John Russel propuse următo- 

rul amendament: 

«Este părerea acestei Camere că planul propus de guvernul Maies- 

tăţii Sale, cu privire la taxele asupra zacharului, voeşte a păstra, 

o deosebire între zacharul produs prin muncă liberă şi zacharul pro- 

dus de robi, care este nepracticabilă şi ilusorie, şi, fără un folos 

adequat pentru consumator, tinde aşa de multa micşora venitul, în 

cât desființarea taxei pe venit şi pe proprietate, după trecerea a tre! 

any, este foarte nesigură şi neprobabilă». 

Amendamentul a fost respins cu 236 de voturi contra 142. In cur- 

„sul deshaterii următorul discurs a fost pronunţat. 

Domnule Preşedinte, dacă cestiunea pusă azi în des- 

batere ar fi o simplă cestiune finanţiară sai comerci- 

ală, nu m'aş gândi nici de cum să reclam atențiunea
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dv., căci ştii bine că, atât la dreapta cât şi şi la stînga 

dv., se află mulţi gentlemeni mult mai adînc versaţi 

de cât mine în ştiinţa finanțiară şi comercială; şi aş 

crede că 'mi aş înplini mai bine datoria ascultându-“ 

pe d-lor de cât luând asupră-mi oficiul unui învăţător. 

Dar, Domnule Preşedinte, cestiunea asupra căreia tre- 

bue să ne pronunțăm față de ministrii Maiestăţii Sale 
nu este nici finanțiară nici comercială. Dacă ar fi să 
pronunțăm decisiunea noastră numai cu privire la 
consideraţiuni fiscale şi mercantile, am adopta d'a 'n- 
tregul planul recomandat de nobilul mei amic. In a- 
dever, prea onorabilul gentleman, fostul Preşedinte al 
Oficiului de Comerţ 1), a admis aceasta într'un mod lim- 
pede. D-sa ne spune că ministrii Coroanei ne invită 
să Jertfim mari foloase pecuniare şi mari înlesniri 
comerciale pentru ca să păstrăm un principiă moral. 
Nici în desbaterile de mai "nainte nici în desbaterea 
de astă seară nu s'a încumetat nimeni să conteste că, 
atât în ceea ce priveşte punga publică cât şi în ceea 
ce priveşte interesele comerţului, drumul recomandat 

„de nobilul mei amic nu este preferabil drumului re- 
- comandat de guvern. 

“ Obiecţiunile făcute la amendamentul nobilului mei 
amic sînt atunci obiecţiuni curat morale. Ne aflăm, se 
pare, sub o obligație morală de a face deosebire între 
produsul muncei libere şi produsul muncei roabe. Eu 
unul aş suferi cu mare durere imputarea de a fi in- 
diferent la obligaţiuni morale. Sper cu toate acestea 
că voiii putea da motive temeinice spre a crede că 
obligaţiunea morală invocată de ministri nu există de 

1) Gladstone. |
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loc. Dacă nu va exista nici o obligaţie morală de fe- 

lul acesta, atunci, de oare sa concedat de cea-l-altă 

parte că argumentele fiscale şi comerciale sînt de partea 

nobilului mei amic, urmează că noi sîntem datori să 

adoptăm amendamentul d-sale. 
Prea onorabilul gentleman, fostul Preşedinte al Ofi- 

ciului de Comerţ, a zis că guvernul nu pretinde a 

lucra cu perfectă consequenţă cu privire la deosebirea 

dintre munca liberă şi munca roabă. Era în adevăr 

necesar ca d-sa să ne spună aceasta, pentru că politica 

guvernului este învederat foarte inconsequentă. O 

consequență perfectă, admit şi ei, nu trebue sa aştep- 

tâm în afacerile omeneşti, Dar, de sigur, este o con- 

sequență convenabilă care trebue observată; şi la a- 

ceasta pare a fi simţitor prea onorabilul gentleman ; 

pentru-că d-sa ne întreabă cum, dacă admitem zacharul 

cultivat de robi brazilieni, putem continua într'un mod 
cuviincios a prinde corăbiile braziliene angajate în co- 

merțul cu robi. Acest argument, or care ar fi valoa- 

rea lui, purcede din prea corecta presupunere că do- 
vada, sincerităţii la indivizi, la partide şi la guverne, 
este consequența. Prea onorabilul gentleman simte, 

precum trebue să simțim toţi, că este peste putință 

să credem în sinceritatea unui om care într'o ocasi- 

une invoacă un scrupul de conştiinţă ca o scusă de a 

nu face ceva, şi în alte ocasiuni, în cari nu este o 

deosebire esenţială de circumstanţe, face tocmai acela-'şi 
lucru fără niciun scrupul. Nu doresc să mă slujesc 

de cuvântul ipocrisie sai să imput acest viţiii odios 

vre unui gentleman din or care parte a Camerei. Insă 

cine declară întrun moment că se simte legat de 

o regulă morală oare care, şi în momentul următor,
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întrun cas strict similar, lucrează în mod diametral 

opus acelei regule, acela trebue să priimească ca, dacă 

nu onestitatea sa, cel puţin puterea sa de a de- 
osebi dreptul de nedrept să fie serios pusă în ces- 

tiune. 

Acum, Domnule Preşedinte, contest existenţa obli- 

gaţiuniă morale iuvocate de guvern. Contest că nea- 

flăm sub o obligaţie morală oare care de a transforma 

codicele nostru fiscal întrun codice penal, pentru ca 
să îndreptăm viţiile din instituţiile statelor indepen- 

dente. Zic că, dacă presupunem că o asemenea obli- 
gaţie morală este în vigoare, atunci presupunerea ne 
duce la consegquenţe dinaintea cărora or care din noi 

ar sări înapoi, la consequenţe cari ar arunca în con- 

fusiune întregul sistem politic şi comercial al lumii. 
Zic că, dacă există o asemenea obligaţie morală, legis- 
laţia noastră finanţiară este un morman de nedreptăţi 
şi neomenii. Și zic mai ales că, dacă o asemenea o- 
bligație morală există, atunci bugetul  onorabilului 
Baronet este un morman de nedreptăţi şi neomenii. 

Observaţii că nu pun în discusiune autoritatea su- 
verană a obligaţiei morale. Nu pun consideraţiile pe- 
cuniare mai pre sus de consideraţiile morale. Ştii că 
ar fi nu numai o politică rea, dar și o politică mioapă, 
dacă am voi să facem o naţiune ca aceasta mare Şi 
prosperă prin violarea legilor de justiție. Acelor legi 
Sint gata a mt supune, dicteze ele or ce vor voi. Dar 
nu voesc să 'mi bat joc de ele; nu le voit invoca 
astă-zi pentru ca să mt folosesc de ele, şi mâine să 
le eludez prin subtilităţi ca să obţii alt folos. Nu voii 
să am dout norme de drept: una ca să-o aplic când 
doresc să protejez un interes favorit în „paguba pu-
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blică, şi alta ca să o aplic când voesc să umplu Vistieria 
şi să dai un avânt comerțului. Nu voii avea dou 

cumpeni şi dou& măsuri. Nu voiii să suflu cald şi rece» 

să fac ploaie şi timp frumos, să strecor ţînţarul şi să 

înghiț cămila. Poate guvernul să zică tot ca mine? 
Sînt gentlemenii din partea opusă pregătiţi a lucra în 
conformitate cu propriul d-lor principii ? Nu ai nevoie 

să caute mult timp o ocasiune. Legile sînt pline de 

disposițiuni direct opuse la regula ce d-lor promit să 
o respecte. Voii lua un singur exemplu din legile 
noastre existente, şi-l voii pune înaintea gentlemeni- 

lor oposiţi ca o dovadă, dacă nu de sinceritatea d-lor, 

cel puţin a puterii d-lor de discriminațiune morală. 
Luaţi articolul tutunului. Dv. nu numai priimiți tutu- 
nul din Statele Unite care este cultivat de sclavi, nu 

numai priimiți tutunul din Cuba care este cultivat de 
robi, şi de robi aduşi, precum ne spuneţi dv., de cu- 

rând din Africa; dar încă opriţi pe muncitorul liber 

din Regatul Unit de a cultiva tutunul. Aşi avut de 
mult timp, în legile dv., disposiţii cari oprea culti- 

varea, tutunului în Englitera şi cari autorizaă pe gu- 

vern să nimicească toate plantaţiunile de tutun, afară 

numai de câți-va yarză pătraţi, pe cari îi sufereați să. 

existe nesuptrați în grădinile botanice pentru sco- 

puri ştiinţifice. Aceste legi nu se întindeai asupra Ir- 
landei. 'Țerănimea liberă din Irlanda începu să cultive 
tutun. Cultura se întinse repede. Indată se năpusti 

legislaţia dv. asupra ei; şi acum, dacă muncitorul liber 

din Irlanda îndrăzneşte a intra în concurenţă cu sclavii 

din Virginia şi Habanna, dv. îl puneţi la amendă, îl 
ruinaţi, îi smulgeţi plantaţiunea. Aici avem atunci o 

probă cu care putem încerca consequenţa gentlemeni-
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lor din partidul opus. Vă întreb, sînteţi - pregătiţi, nu 
zic a esclude tutunul cultivat de robi, ci a lua înapoi 
de la 'tutunul cultivat de robi monopolul pe care i-l 
daţi acum, şi a permite muncitorului liber din Regatul 
Unit să intre în concurență în condiţii egale, în or 
ce condiţii, cu negrul care munceşte sub biciă? Sînt 
încredințat că cei trei prea onorabili gentlemeni din 
partidul opus, Primul Lord al Tesaureriei, Cancelarul 
Exchequerului. 1) şi fostul Preşedinte al Oficiului de 
Comerţ, vor răspunde toţi întrun glas: nu. Şi pentru 
ce nu? «Pentru-că, zic d-lor, va prejudiţia venitul. 
Este adevărat, vor zice d-lor, că tutunul importat din 
streinătate este cultivat de robi, şi de robi dintre cari 
mulți aă fost transportaţi de peste Oceanul Atlantic, 
nu numai în disprețul dreptăţii şi umanităţii, ci al legii 
şi tractatului. Este adevărat că cultivatorii din Re- 
gatul Unit sînt oameni liberi. Dar asupra tutunului 
importat sintem în stare de a percepe la vamă o taxă 
de şease sute la sută, ba încă câte-o-dată de o mie 
două sute la sută, pa când, dacă tutunul ar fi cultivat 
aici, ar fi anevoie să percepem un acciz chiar de o 
sută la sută. Nu ne putem supune la această pierdere 
de venit; şi de aceea trebue să acordăm un monopol 
posesorului de sclavi şi să facem o crimă omului liber 
dacă va călca monopolul». 

Puteţi avea dreptate; dar, în numele simțului comun, 
fiţi consequenţi. Dacă acea obligație morală de care 
vorbiți aşa de mult poate fi în mod cuviincios sacrifi- 
cată consideraţiilor fiscale, lăsaţi-ne să avem zachar 
brazilian, Dacă ea este mai pre sus de or ce conside- 

1) Ministrul de finanţe.



TAXA ZACHARULUL 42$ 

raţii fiscale, atunci lăsaţi-ne cel puţin sa avem tabac 

şi ţigări britanice. 

Ministrii actuali pot în adevăr să invoace în favoa- 
rea d-lor că nu d-lor sînt autorii legilor cari opresc 

cultivarea tutunului în Marea Britanie şi Irlanda. Aceasta 

este adevărat. Guvernul actual a găsit aceste : legi în 

ființă; şi fără îndoială este un înţeles bun în doctrina 

conservativă că multe lucruri cari nu ar fi trebuit să 

se introducă, dacă o dată s'ai introdus, nu trebuesc 

desființate în pripă şi cu bruscheţă. Dar ce va invoca 

prea onorabilul Baronet pentru aptrarea bugetului 
d-sale celui noi ? D-sa nu se mulţumeşte cu păstrarea 
legilor pe cari le a găsit în ființă în favoarea produse- 
lor cultivate de sclavi. D-sa introduce un maldăr de 

legi noui cari tind la acela-şi efect. D-sa vine în 

Cameră cu o propunere pentru desfiinţarea completă a 

taxelor de importaţie asupra bumbacului brut ; şi se făleşte 

cu acest"plan. D-sa ne spune că este în strictă concor- 

danţă cu cele mai sănttoase principii de legislaţie ; că 
aceasta va fi o bine-cuventare pentru ţară. Sînt de a- 

cord cu d-sa, şi am de gând să votez cu d-sa. Dar 
cum Sa produs tot acest bumbac? Nu este el cultivat 
de robi? lară-şi zic, poţi să ai dreptate; dar, în nu- 

mele simțului comun, fii consequent. Am citit nu fără 
să fac mult haz, acum câte-va zile, un articol de unul 

din panegiriştii -onorabilului Baronet, care suna ast-fel : 

«In acest chip acest eminent bărbat de stat a dat 

lucrătorului englez o mare cantitate din cel mai impor- 

tant material brut şi s'a opus bărbăteşte acelor whigi 

mâncăcioşi, cari ar dori să inunde ţara cu zachar 

îngrăşat în sânge de robi». Cu ce, aş dori să ştii, este 
îngrăşat bumbacul onorabilului Baronet?
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Mai "nainte, în adevăr, s'a făcut o încercare dea 
se stabili o deosebire între cultura bumbacului şi cul- 

tura zacharului. Cultura zacharului, s'a zis, era cu 

deosebire fatală sănătăţii şi vieţei robului. Dar această 

apărare, or care ar fi valoarea ei, trebue acum pără- 

sită; pentru-că prea onorabilul Baronet propune acum 
să reducem foarte mult taxa pusă pe zacharul cultivat 
de robi importat din Statele Unite. 

Atunci se statorniceşte o noui deosebire. Statele 

Unite, se zice, ai robia, dar nu ainici un comerţ de 
robi. Contest această aserţiune. Zic că zacharul şi bum- 
bacul din Statele Unite sînt fructele nu numai ale 
robiei, ci şi ale comerţului cu robi. Şi adaug că, dacă 
este pe suprafaţa acestui pământ o ţară care, înaintea 
lui Dumnezei şi a oamenilor, este mai răspunzătoare 
de cât or care alta de miseria şi degradarea rasei a- 
fricane, acea ţară este nu Brazilia, ale cărei producte 
le esclude prea onorabilul Baronet, ci Statele Unite, 
ale căror producte d-sa propune să le admitem în con- 
dițiuni mai favorabile de cât or când. Nu simţ nici o 
plăcere de a intra intrun argument de această natură. 
Nu crez că este datoria unui membru al parlamentului 
englez de a discuta abusuri ce există în alte societăţi. 
Rare ori o asemenea discusiune tinde a produce re- 
forma unor asemenea abusuri, şi are o tendinţă directă 
de a râni mândria naţională, şi de a aprinde animosi- 
tăţile naţionale. Aş evita cu plăcere acest subiect; 
dar prea onorabilul Baronet nu "mi lasă nici o alegere. 
D-sa preface această Cameră într'o curte de judecată 
menită a critica şi compara instituțiunile statelor in- 
dependente. D-sa ne spune că tariful nostru trebue 
să devină un instrument de a resplăti dreptatea şi
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umanitatea unor guverne streine, şi a pedepsi barbaria 
altora. D-sa leagă cele mai scumpe interese ale alegt- 
torilor mei cu cestiuni cari de altmintrelea pe mine, 
ca membru al parlamentului, nu m& ating nici de 
cum. Aş dori să păstrez tăcerea asupra unor asemenea 

cestiuni. Dar nu pot. Negustorii şi lucrătorii pe cari 

ii represint cit îmi zic: «De ce să fim încărcaţi de 

sigur pentru câţi-va ani, probabil pentru tot da una, 

cu O taxă, pe care aceia cari o pun o recunusc că 
este impovărătoare, neegală, inquisitorială? De ce să 

fim încărcaţi în timp de pace cu sarcini, cari mai 

"nainte eraii resevate pentru trebuinţele răsboiului 2» 

Fabricantul de hârtie, fabricantul de săpun, zic: «Dacă 
taxa asupra venitului trebue să continue, de ce să nu 

priimească o uşurare ramurile noastre de industrie cari 

sînt importante şi se află în suferinţă ?» Şi r&spunsul 

este: «Pentru că Brazilia nu se poartă aşa de bine 

ca Statele Unite cu rasa neagră». Pot eii atunci evita 

de a face o comparaţie? Nu sînt oare dator să pun 

la probă adevărul unei aserțiuni pline de urmări aşa 
de momentoase pentru aceia cari mai trimis aici? Tre- 

bue să vorbesc pe faţă; şi, dacă ceea ce voiii zice va 

naşte supărări şi va produce neajunsuri, pentru acele 
suptrări şi neajunsuri guvernul este r&spunzttor. 

Afirm dar că există în Statele Unite un comerț cu 

robi, nu mai puţin odios şi demoralizător, — ce zic î— 

în conştiinţa mea crez; mai odios şi mai demoralizător 

de cât acela ce există între Africa şi Brazilia. Carolina 

de Nord şi Virginia sînt -pentru Luisiana şi Alabama 
ceea ce Congo este pentru Rio Janeiro. Statele cu robi 

ale Uniunii se pot înpărţi în două clase: state pro- 

ductoare, în cari vitele de povară omeneşti cresc şi
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se înmulțesc şi se fac puternice pentru muncă; şi 

state de zachar şi bumbac la cari acele vite de povară 

se trimit ca să muncească de moarte. În ce întindere 

comerţul cu oameni se practică, putem afla dintr'o com- 
paraţie între censul de la 1830 şi cel de la 1840. 

Carolina de Nord şi Virginia sînt, precum am spus, 
mari State productoare. In zece ani de la 1830 pină 

la 1840, populaţiunea roabă din Carolina de Nord a 

remas mai-mai staționară. Populaţiunea roabă din Vir- 
ginia chiar descreştea. Cu toate acestea, atât în Caro- 

lina de Nord cât şi în Virginia propagaţiunea, în cur- 
sul acelor zece ani, mergea mere înainte. Numerul 
naşterilor între robii din aceste state întreceacu sute 

de mii pe al morţilor. Ce se făcea dar cu prisosul? Ui- 
taţi-vă la notițele din statele de Sud, din statele ale 

căror producte prea onorabilul Baronet propune să le 
priimim cu taxe reduse sai cu nici o tasă, şi veţi ve- 

dea. Veţi găsi că sporirea robilor în statele produc- 
toare abia ajungea să acopere cererea statelor con- 
sumătoare. In Luisiana, de exemplu, unde ştim că 
populaţia neagră descreşte sub o muncă crudă, şi, dacă 
ar fi lăsată în voia ei, nu 'şi ar păstra numtrul, se 
aflai, la 1830, o sută şeapte mii derobi; la 1840, 
o sută şeapte-zeci de mii. În Alabama, populațiunea 
roabă tot în cursul acelor zece ani s'a îndoit, şi chiar 
mult mai mult de cât atâta; ea s'a ridicat de la o sută 
Şi şeapte-spre-zece mii la dou sute cinci-zeci şi trei 
de mii. In Mississippi ea sa întreit; a sporit de la 
şease-zeci şi cinci de mii la o sută nou&-zeci şi cinci 
de mii. Atâta în privinţa acestui comerţ cu robii. Şi 
în ceea se atinge de natura lui, întrebaţi pe Englezii 
cari căletoresc în statele de Sud. Speculanți umblă
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din plantație în plantație căutând proprietari cari nu 
se află în înprejurări favorabile, şi cari sînt dispuşi a 
vinde ieftin. Aici se alege un băiat negru ; colo o fată 
neagră. Cele mai scumpe legături ale naturei şi ale 

căsătoriei sînt rupte tot aşa de fără milă precum se 

rup de un negustor de robi pe țărmurile Guineei. Se 

formează un convoiiă de trei sati de patru sute de negri; 

şi apoi aceşti nenorociţi, încătuşaţi la mâini şi încăr- 

cați de lanţuri, păziţi de oameni armaţi, sînt mânaţi 

spre sud, cum aţi mâna dv.—, saă mai bine cum nu 

ați mâna—, o turmă de boi la Smithfield, pentru ca 

să fie supuşi la omorîtoarea muncă a fabricelor de za- 
char din aproprierea gurilor riului Mississippi. Câţi-va 
ani de această muncă în acea climă sînt de ajuns ca 

să trimită în morment pe cel mai robust African. Dar 

stăpinul se poate uşor scuti de dînsul. Pe când el 

cade repede într'o bâtrânețe prematură, băieţi negri 

din Virginia ajung tot aşa de repede la o virilitate.: 
Viguroasă ca să umple golul pe care cruzimea îl face 

în Luisiana. Să me& ferească Dumnezeii să micşorez 

grozăviile comerțului cu robi sub or ce formă! Dar 

crez că aceasta este forma! cea mai rea. Este destul de 

re că nişte oameni civilizaţi să plutească spre nişte regiuni 

necivilizate ale lumii unde există robia, să cumpere 

acolo nişte barbari nenorociţi şi să'i transpoarte de 

acolo întro țară depărtată ca să muncească ; destul de 

ri! Insă când un om civilizat, un om botezat, un 

om mândru de a fi cetățeanul unui stat liber, un om 

ce frequentează o biserică creştină, creşte robi pentru 

export, şi, dacă trebue să spun tot oribilul adevir, 

produce însu-'şi robi pentru export, vede copii, câte-o- 

dată copii sti proprii, jucându-se din copilărie înpreju-
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rul lui, observă creşterea lor, devine familiar cu chipurile 

lor, şi apoi îi vinde pentru patru sai cinci sute de 
dollari de cap, şi îi trimite într'o ţară depărtată ca 

să ducă o viaţă care este o moarte înceată, o viaţă 

despre care nu se poate zice nimic mai ban de cât 

că este de sigur scurtă ; aceasta, o mărtueisesc, escită 

o groază care întrece chiar groaza escitată de comerţul 

cu robi care este blestemul țărmului african. Şi obser- 

vaţi : nu vorbesc de vre un cas rar, de un exemplu de 

depravare escentrică. Vorbesc de un comerț tot aşa de 

regulat ca şi comerțul cu porci dintre Dublin şi Liver- 

pool, saii ca şi comerţul de cărbuni dintre Tyne şi 
Thames. 

Mai este alt punt, asupra căruia trebue să vă fac 
atenți. Nu am nici de cum dorinţa de face apologia 
robiei cum există în Brazilia; dar zic că robia, aşa 
cum există în Brazilia, de şi este o nenorocire înfri- 

„coşată, mi se pare un r&ii cu mult mai puţin  despe- 
rant de cât robia aşa cum există în Statele Unite, 
Dacă judecăm caracterul robiei negrului nu trebue să 
uităm nici o dată un ingredient foarte important ; 
un ingredient care lipsea din robie aşa cum ea era cu- 
noscută, Grecilor şi Romanilor; un ingredient care lip- 
sea din robie când ea apăru în Europa în cursul evului 
de mijloc: voiă să vorbesc de antipatia colorii. Unde 
această antipatie există întrun grad înalt, acolo este 
grei să înțelegem cum stăpânii albi şi muncitorii ne- 
gri se pot amesteca vr'o dată înpreună, precum sai 
amestecat seniorii şi servii în multe părţi ale Lumii 
Vechi, întro comunitate liberă. Acum această antipa- 
tie este ştiut că e mult mai puternică în Statele Unite 
de cât în Brazilia. In Brazilia oamenii de coloare liberi
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sint numeroşi.. Ei nu sînt excluşi. de la profesiunile o- 
norabile. Puteţi găsi între dînşii negustori, medici, 
advocaţi; mulţi din ei poartă arme; unii ai fost ad- 
mişi în ordinele bisericeşti. Or cine ştie ce demnitate, 
ce sfințenie, adscrie biserica Romei persoanei unui 
preot, va înţelege uşor importantele urmări ce derivă 
din această din urmă înprejurare. Nu este nici de cum 
neobicinuit de a vedea un penitent alb îngenuchiând 
dinaintea tribunalului spiritual al unui negru, mărtu- 
risindu-şi păcatele dinaintea unui negru, priimind ab- 
soluţiunea de la un negru. Nu este nici de cum neo- 
bicinuit de a vedea un negru înpărtăşind Euchatistia 
unui cerc de albi. Nu am nevoie să spun Camerei ce 
emoţiuni de mirare şi turbare ar escita o asemenea 
privelişte în Georgia saii în Carolina de Sud. De aceea, 
de şi admit pe deplin că robia braziliană este un r&ă 
îngrozitor, totu-şi trebue să adaug că, dacă aş fi chiemat 
să m& pronunţ unde este mai bună soarta rasei afri- 
cane, în Brazilia sati în Statele Unite, aş răspunde fâră 
a pregeta că este mai bună în Brazilia. Nu crez 
neprobabil că peste opt-zeci saă o sută deani popu- 
laţiunea neagră din Brazilia va putea fi liberă şi fericită. 

Nu vtz o perspectivă raţională de o asemenea schimbare 
în Statele Unite. 

Prea onorabilul gentleman, fostul Preşedinte al Of- 

ciului de Comerţ, ne a vorbit mult asupra acelui 
sistem de poliție maritimă prin care am încercat să 
gonim corăbiile de robi de pe marele drum al naţiunilor. 

Cum a fost purtarea Braziliei şi cum a fost purtarea 
Statelor Unite, față cu acel sistem de poliție ? Brazilia 

a intrat în sistem; Statele Unite aii pus tot felul de 
piedici în drumul sistemului. Ce opiniune ai miniş-
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trii Maiestăţii Sale asupra dreptului de visită, o ştim 

din scrisoarea Lordului Aberdeen, care, acum câte-va 

zile, a fost depusă pe masa noastră. Crez că reproduc 

corect înţelesul acelei scrisori dacă zic că nobilul conte 

priveşte dreptul de visită ca un mijloc eficace, şi ca 

singurul mijloc eficace, pentru oprirea comerţului mari- 

tim cu robi. D-sa exprimă cele mai serioase îndoieli 

dacă se poate găsi alt mijloc care să-l înlocuiască. Eă 

crez că acest frâu ar fi foarte eficace, dacă toate na- 

țiunile i Sar supune; şi aplaud umanitatea care a în- 

demnat administraţiunile britanice succesive de a lucra 

spre a. dobândi concursul puterilor streine la un plan 

aşa de escelent. Brazilia a consimţit a admite dreptul 

de visită ; Statele Unite ai refuzat, şi refuzând ai luat 

dreptului de visită jumătate din puterea lui. Nemul- 

țumindu-se a refuza admiterea dreptului de visită, 

ele âii contestat chiar dreptul de visită, un drept 

care nici un publicist  nepărtinitor din Europa 

nu va tăgădui că este în strictă conformitate cu dreptul 

ginţilor. Şi aceasta nu este tot. În or ce parte a con- 

tinentului european, agenţii diplomatici ai Cabinetului 

de Washington ai lucrat să înduplice alte naţiuni de 

a imita exemplul Statelor Unite. Nu puteţi să fi uitat 

scrisoarea generalului Cass. Nu puteţi să fi uitat ter- 

minii în cari guvernul sti îi comunica aprobarea 

purtării lui. Ştiţi tot aşa de bine ca şi mine că, dacă 

Statele Unite sar fi supus dreptului de visită, nu sar 

fi ridicat nici un strigăt contra acestui drept în Franţa. 

Şi nu desaprob mult pe Francezi. Este natural că, 
dacă o putere maritimă îşi face un: punt de onoare 

de a ne refuza acest drept, alte puteri maritime să 

crează că ele nu pot, fără a se degrada, să iea alt
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drum. Este natural ca un. Francez, mândru de ţara sa, 

să întrebe pentru ce tricolorul să fie mai puțin respectat 

de cât stelele şi dungile. Prea onorabilul gentleman 
zice că, dacă vom aproba amendamentul nobilului mei 

amic, nu vom mai fi în stare să mânţinem dreptul 

de visită. Domnule Preşedinte, nu trebue să se îngri- 

jească d-sa de acest drept. Elnu mai există deja. Noi 

am priimit să negoţiem asupra acestui subiect cu Franţa. 

Or cine ştie cum se va termina această negoţiere. Pavi- 

lionul francez va fi scutit de visită; Spania va cere 

cu stăruință, dacă nu va fi cerut deja, o scutire simi- 

lară; şi dv. i o veţi acorda cu plăcere, şi fără dis- 

pută ; pentru că un drept de visită, de care pavilioanele 

Franţei şi Americei sînt scutite, nu merită o dispută. 

De aceea singurul sistem care, după părerea miniştri- 

lor Maiestăţii Sale, sa mai găsit eficace pentru opri- 

rea comerțului cu robi pe mare, este în faptă -părăsit. 

Şi cine este rtspunzător de aceasta? Statele Unite din 

America. Vina de căpetenie chiar a comerţului cu 

robi dintre Atrica şi Brazilia cade, nu asupra guver- 

nului Braziliei, ci asupra guvernului Statelor Unite. 

Şi cu toate acestea prea onorabilul Baronet propune 

să pedepsim Brazilia pentru comerțul cu robi, şi în 

acela-şi moment propune să arttăm favoare Statelor 

Unite, pentru-că Statele Unite sînt curate de crima 

comerțului cu robi. Mulţumesc onorabilului gentleman 

fostul Preşedinte al Oficiului de: Comerţ că "mi amin- 

teşte scrisoarea d-lui Calhoun. Nu aş fi putut să do- 

resc o ilustrație mai bună pentru argumentul mei. 

Să spună cine-va care a citit această scrisoare care 

este țara care, dacă luăm asupra noastră sarcina de a r&s- 
. 3 . Pi »A Au 

buna suferințele Africei, ar trebui să fie cel dântâi 

28
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obiect al indignaţiei noastre. Guvernul Statelor Unite 
S'a aşezat pe o înălțime rea la care Brazilia n'a aspirat 

nici o dată, şi la care Brazilia, chiar dacă ar fi aspirat 

vr'o dată, nar fi putut nici o dată să ajungă. Guver- 

nul Statelor Unite s'a declarat pe față ca patron, 
campion al robiei negrilor din totă lumea, ca geniul 

rău, Ahriman al rasei africane, şi pare a'şi face o fa- 

lă din această distincţiune ruşinoasă şi odioasă. Inţeleg 

ca bărbaţii de stat americani să zică: «robia este un 

rău îngrozitor; dar am găsit-o mai "nainte; nu vedem 

nici un drum astă-zi ca să scăpăm de dînsa; şi tre- 
bue să o suportăm pe cât putem mai bine». Oameni 
buni şi luminaţi ar putea să ţină un asemenea limba- 
giă ; dar nu aşa este limbagiul Cabinetului american. 

Acest Cabinet este însuflat de un spirit de propagan- 
dă, şi lucrează ca să întinză robia şi barbaria cu o 

ardoare pe care alte guverne n'aă ar&tat-o nici o dată 
în causa libertăţii şi a civilizaţiei. Mai mult încă: doc- 
irina profesată la Washington este că această causă 
siintă justifică mijloacele cele mai impil. Aceşti zeloți 
ai robiei se cred autorizaţi să iea provincii din dreap- 
ta şi din stânga, în disprețul tractatelor publice şi al 
dreptului internaţional, de la ţări vecine cari at ins- 
tituții libere, şi aceasta cu intenția mărturisită dea 
înprăştia peste o suprafață mai: vastă cel mai mare 
blestem ce bântue omenirea. Ei se pun în capul ne 
gustorilor cu robi din 16tă lumea, întocmai precum 
Elizabeth se punea în capul intereselor protestante; 
şi or unde instituţia lor favorită este în primejdie, 
Sînt gata săo ajute, precum Elisabeth ajuta pe Ollan- 
dezi. Consider dar acest punt ca demonstrat, că din 
toate societăţile ce există acum, republica Statelor U-
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nite este cu mult cea mai vinovată în ceea ce priveş- 
te robia şi comerţul cu robii. 

Acum viu la bugetul onorabilului Baronet. D-sa ne 
spune că nu va admite zacharul brazilian, pentru că 
guvernul brazilian tolerează robia şi permite pe ascuns 
comerțul cu robi; şi ne mai spune că va priimi bum- 

bacul cuttivat de robi şi zacharul cultivat de robi din 

Statele Unite. Nu pot înţelege nici de cum cum poate 

d-sa să justifice consequenţa d-sale. D-sa ne spune că 
dacă vom adopta propunerea nobilului mei amic, vom 
încuraja comerţul cu robi dintre Africa şi Brazilia. 

Să zicem că este aşa. Dar nu estede o potrivă limpe- 

de că, de vom adopta propunerile prea onorabilului 
Baronet, vom încuraja comerţul cu robi dintre Virginia 

şi Luisiana ? Nu mt. îndoiesc nici de cum că, îndată ce 

coprinsul acestui buget va fi cunoscut pe amendout 

țermurile Oceanului Atlantic, comerţul cu robi va 

deveni mai activ de cât este în acest moment; că 

speculanții cu carne şi cu sânge de om vor avea mai 

mult de lucru de cât or când; că turmele de negri: 
încățuşați, ce se mişcă spre sud, vor fi mai numeroa- 

se pe fie care drum. Acestea vor fi roadele măsurei 

prea onorabilului , Baronet. Cu 'toate acestea d-sa ne 

spune că această parte a bugetului d-sale este în- 

temeiată pe principii sănttoase şi va aduce mari fo- 

loase ţtrei. Şi ne spune adevărul. Am de gând să vo- 

tez cu d-sa; şi pot să înpac perfect, întemeiându-m& 

pe principiile mele, cu conştința mea votul ce 

voiă da. Cum va înpăca prea onorabilul Baronet 

drumul ce iea cu conştiinţa d-sale, aceasta nu o pot 

înțelege şi nu sînt curiosa o şti. Nimeni nu este 
mai capabil de cât d-sa de a da dreptate unei cause
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ce întreprinde; şi ar fi foarte presumptuos din parte-mi 

de a anticipa apărarea ce d-sa are de gând să facă. 

Dar sper că Adunarea mă va îngădui acum, ca pe u- 

nul ce consider acest subiect cu un simţiment adînc, 

să expun motivele cari m& conving că trebue să vo- 
tez pentru proposiţiunile  onorabilului Baronet privi- 

toare la productele Statelor Unite. Expunând aceste 
motive, expun în acela-şi timp motivele cari m& fac 

să votez cu nobilul mei amic în astă noapte. 
Zic dar, Domnule Preşedinte, că admit autoritatea 

supremă a obligaţiunii morale. Dar este important 

să înţelegem clar natura şi întinderea acestor obliga- 
țiuni. Sîntem fără îndoială datori să nu facem ri ni- 

menui. Mai mult încă: sintem datori să privim pe 
toți oamenii cu bună-voinţă. Dar providenţa a des- 
tinat fie-cărui individ şi fie-cărei societăţi o sferă în 
marginile căreia bună-voinţa trebue să fie în deosebi 
activă; şi dacă un individ sai: o societate neglijează 

ceca ce se află în această sferă pentru ca să ajungă 
la ceea ce este afară dintr'insa, atunci este probabil 
că resultatul va fi vătămător şi nu ceva bun. 

Aşa este în viața privată. Noi nu am fi Justificaţi 
dacă am voi să facem o nedreptate unui strein pentru 
ca să ne folosim noi sai aceia cari ni sînt foarte 
scumpi. Fie-care strein este în drept după legile 
umanităţii să ceară de la noi oare cari servicii raţio- 
male. Dar nu este adevărat că noi sîntem datori să 
ne străduim a servi pe un simplu strein precum. sîn- 
tem datori să ne străduim a servi pe rudele noastre. 
Un om nu ar fi justificat dacă ar supune pe soţia şi 
pe copii lui la nişte privaţiuni neplăcute, pentru ca 
să scape de la o ruină completă pe un strein pe ca-
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re nu l-a văzut nici o dată. Şi dacă un om ar fi aşa 

de absurd în cât să lase să sufere de foame propria 

sa familie pentru ca să ajute oameni cu cari nu are 

nici o legătură, atunci nu mai încape îndoială că ne- 
socotita sa caritate va produce mult mai multă mise- 

rie de cât fericire. | 
Tot aşa este cu naţiunile. Nică un bărbat de stat 

nu trebue să facă nedreptăți altor ţări pentru ca să 
aducă foloase propriei sale ţări. Nici un bărbat de 
stat nu trebue să pearză o ocasiune cuviincioasă de 

a face naţiunilor streine servicii ce le poate face fără 
a'şi călca datoria ce are către societatea din care fa- 

ce parte. Dar, în cele din urmă, patria noastră este 
patria noastră, şi are cele d'ântâiă drepturi la atenţi- 

unea noastră. Nu este, crez, nici o ângustime de ini- 

mă în acest patriotism. Nu zic că trebue să punem 

fericirea unei societăți particulare mai pre sus deo 

fericirea omenirii; dar zic că, străduindu-ne a spori 

fericirea societăţii cu care sîntem în legături mai 

strînse şi pe care o cunoaştem mai bine, vom face 

mai mult pentru a spori fericirea omenirii de cât 

amestecându-ne în lucruri, pe cari nu le înţelegem pe 

deplin, și nu le putem controla întrun mod eficace. 

Cu sistemul de fabrici din această ţară sînt legate 

mari rele. Unele din aceste rele se pot, sînt înclinat 

a crede, depărta sai îndulci prin legislaţie. Asupra 

acestui punt mulţi din amicii mei se deosibesc de mi- 

ne; dar sintem cu toţii de acord că este datoria u- 

nui legiuitor britanic de a considera subiectul cu 

atenţiune şi cu un simţ serios de responsabilitate. Și 

în Rusia sînt multe rele sociale. "Ţăranii acestui im- 

periă sînt în stare de servitute. Suveranul Rusiei es-
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te legat prin cele mai solemne obligaţiuni dacă poa- 

te face ceva spre a înbunăţăţi condiţiunea acestei 

mari părţi din supuşii s&i. Dacă noi sîntem cu luare 

aminte asupra copiilor din fabricele noastre şi dacă 

el se îngrijeşte de soarta ţăranilor sti, se poate face 

mult bine. Dar s'ar putea face oare vrun bine dacă 
înperatul Rusiei şi parlamentul britanic “şi ar schimba 
rolurile? dacă el ar lua sub patronagiul săi pe ţesă- 
torii din Lancashire ? dacă noi am lua sub patrona- 
giul nostru pe ţeranii de la Volga? dacă el ar zice; 
«nu veţi trimite bumbac în Rusia pînă când nu veţi 
vota o lege de zece ore de lucru?» dacă noi am 
zice: «să nu mai trimiți cânepă şi sei în Englitera 
pină nu vei emancipa pe servii t&i?» 

Pe aceste principii, Domnule Preşedinte, cari îmi 
par a îi principiile simplului simţ comun, eă pot, fără 
să alerg la subtilități casuistice, justifica înaintea con- 
ştiinţei mele, şi, sper, înaintea ţărei mele, întreaga 
linie de purtare ce am ţinut cu privire la robie. Cănd 
am venit pentru ântâia oară în parlament, robia exista 
încă în posesiunile britanice. Consideram, precum era 
natural, această cestiune cu simţiminte puternice. Lu- 
cram, potrivit cu situaţia mea şi. în m&sura facultăţi- 
lor mele, în favoarea celor înpilaţi. Nu mam dat 
înapoi de la nici un sacrificiti personal în această causă. 
Amintesc aceasta nu ca un obiect de fală. Nu făceam 
nimic mai mult de cât datoria mea. Prea onorabilul 
gentleman, Secretarul de Stat la Departamentul din 
lăuntru, ştie că, în 1833, am desaprobat o parte din 
mesura pe care guvernul Lordului Grey o propusese 
în cestiunea robiei. Eram în funcţiune, şi o funcţiune 
era atunci pentru mine un ce important ca pentru or
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cine. Depuseiii demisiunea mea în mâinile Lordului 
Spencer, şi vorbiiă şi votaiă contra administraţiei. 

Spre mirarea mea, Lord Grey şi Lord Spencer retu- 

zară de a 'mi priimi demisiunea, şi r&măseiit în func- 

țiune ; dar câte-va zile m& consideraiă afară din ser- 

viciul Coroanei. In acela-şi timp lucraiii din inimă 

pentru a pune asupra ţărei o grea sarcină pentru des- 

păgubirea plantatorilor. Am lucrat aşa, pentru-că, 

fiind un legiuitor britanic, am crezut de datoria mea, 

cu or ce preţ. pentru mine şi pentru alegttorii mei, 

de a şterge o pată ruşinoasă din legile britanice, şi 

de a înlătura nişte nedreptăţi suferite de persoane 

cari, ca supuşi britanici, erai puse sub protecţia mea. 

Dar obligaţiile mele speciale în privinţa robiei negri- 

lor încetară când robia însă-şi încetă în acea parte a 

lumii, pentru al cărei bine e, ca membru al acestei 

Camere, eram r&spunzător. Întru cât priveşte pe ne- 

grii din Statele-Unite, simţ pentru dînşii cea mai căl- 

duroasă simpatie, Dumnezeu o ştie. Dar ei nu se află 

sub protecția mea. Nu stau cu robii din Luisiana şi 

Alabama în acelea-şi raporturi în cari stam mai "nainte 

cu robii din Deimerara şi Jamaica. Sînt ţinut, pe de 

altă parte, prin cele mai solemne îndatoriri, a înbu- 

n&tăţi soarta a milioane din compatrioţii mei, cari 

nu se află nici de cum în faptă în o stare aşa de mi- 

serabilă şi de degradată ca aceea a robilor din Statele 

Unite, dar cari muncesc o muncă aspră de la r&săritu 

pînă la apusul soarelui ca să câştige o subsistenţă ne- 

îndestulătoare ; cari adesea abia sînt în stare să "şi 

procure trebuinciosele vieţei, şi a căror soartă Sar 

uşura dacă aş putea să le deschiz pieţe noui, şi dacă 

i aş putea uşura de taxele cari apasă grei asupra
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muncei lor. Vez limpede că escluzând productele mun- 

cei roabe din porturiie noastre, voii aduce mari rele 

asupra concetăţenilor şi alegttorilor mei. Dar binele 

pe care l-aş face negrilor din: Statele-Unite, luând o 

- asemenea măsură, mi se pare foarte problematic. Poate 
să fie adevărat că, admițând bumbacul cultivat de robi 

şi zacharul cultivat de robi, încurajăm, întrun înţeles 

oare care, robia şi comerțul cu robi. Dar nu ştii dacă 

transformând codicele nostru fiscal într'un codice pe- 

nal pentru înfrenarea cruzimei plantatorilor americani, 
nu vom face în sumă mai mult r&ă de cât bine ne- 

grilor. Nici o naţiune independentă nu sufere să i se 

zică de către alta : «Noi sîntem mai virtuoşi de cât voi; 

am adus înaintea judecății instituțiunile voastre şi am 
găsit că sînt rele; ca o pedeapsă pentru păcatele 

voastre, vă osîndim să plătiţi la vama noastră taxe 
mai ridicate de cât acelea ce cerem de la restul lu- 
mii.» O asemenea vorbire aţiță fireşte resentimentul 
streinilor. Eă  scusez susceptibilitatea lor, pentru că 
că însu-mi simpatisez cu dînşii. Ştii că Irlanda a fost 
guvernată 18ă; şi am. făcut, şi 'mi propun a face, tot 
ce voii putea pentru îndreptarea relelor ei. Dar când 
ieaii în mână un ziar din New York şi citesc într'în- 
sul deblateraţiile fiului preşedintelui Tyler, mă simţ 
aşa de desgustat de absurditatea sa insolentă, în cât 
sînt pentru un moment înclinat a contesta Irlandei 
vre un motiv de a se plânge. Mi se pare că dacă vro 
dată robia se va stinge în mod pacinic în Statele 
Unite, marea şi fericita schimbare se va realiza prin 
străduințele acelor luminaţi şi respectabili cetățeni a- 
mericani cari ur&sc robia pe atât pe cât o urîm noi. 
Nu mă pot opri de a mă teme că, dacă parlamentul
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britanic se va proclama protectorul şi r&sbunătorul 
robului american, mândria acelor persoane escelente 
se va alarma. Se poate ca dinsele să-şi facă un punt 
de onoare naţională de a sări în ajutorul acelei in- 
stituțiuni pe care ele aii privit-o pînă acum ca o ru- 
şine naţională. Cu chipul acesta nu vom aduce nici 
un serviciii negrului ; şi în acela-şi timp vom supune 
pe compatrioții noştri la suferințe crude. 

Pentru aceste motive, Domnule Preşedinte, ei pot, 

cu conştiinţa curată, vota pentru proposiţiunile prea 

onorabilului Baronet privitoare la bumbacul şi zacha- 
rul Statelor Unite. Dar tocmai pentru acelea-şi motive 
pot, cu conştiinţa curată, vota pentru amendamentul 

nobilului mei amic. Și mărturisesc că aş fi foarte 

surprins dacă prea onorabilul Baronet 'mi ar putea a- 
rtta vr'o deosebire între aumândout casurile. 

V'am ţinut prea mult, Domnule Preşedinte ; cu toate 

acestea mai este un punt asupra căruia trebue să a- 

trag atenţiunea dv.; voiă să vorbesc de rafinare: Au- 

zit-a cine-va vr'o dată vorbindu-se de o asemenea 

deosebire ? Se găseşte -ceva analog în toate dialogurile 
lui Pascal cu b&trânul Iesuit ? Nu vom mânca pentru 

toată lumea o singură uncie de zachar brazilian. Dar 

importăm blestematul obiect ; îl priimim în interposit, 

punem toată dibăcia şi toate maşinele noastre ca să-l 

facem mai fermecător pentru ochii şi mai plăcut pen- 

tru limbă, îl exportăm la Livorno şi Hamburg, îl tri- 

mitem la toate cafenelele din Italia şi Germania, băgăm 

în buzunar un profit de la toți, şi apoi luăm un aer 

farisaic şi mulțumim lui Dumnezeu că nu sîntem ca acei 

Italieni şi Germani infami cari nu ai nici o mustrare 

de a se îndopa cu zachar cultivat de robi. De sigur
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această sofistică este vrednică numai de cea mai rea 

clasă de marturi mincinoşi. «Nu fac jurăment strimb! 

Nu, pentru toată lumea. Mi am sărutat numai polica- 

rul ; nu *mi am atins buzele de pielea viţelului.» Imi 

aduc aminte ceva foarte analog cu moralitatea prea 

onorabilului Baronet dintro nuvelă. spaniolă pe care 

am citit-o de mult. Cer iertare Camerei că o ocup cu 

asemenea nimicuri ; dar istorioara slujeşte mult sco- 

pului mei. Un băiat vagabond, un fel de Gil Blas, este 

priimit în serviciul unui bogat argintar betrân, un om 

foarte pios, care se roagă în tot da una cu mătăniile 

sale, care ascultă leturghia în fie-care zi, care păzeşte 

strbătorile şi posturile bisericei cu cea mai mare sfin- 

țenie. Argintarul predică în tot da una onestitatea 

şi pietatea. «Nici o dată, repetă el necontenit, îent- 

rului s&ii asistent, nici o dată nu pune mâna pe ce 
nu este al tâi; nu-ţi permite nici o dată o libertate 

cu lucruri sfinte». Sacrilegiul este un ptcat de care el 
are cea mai adîncă groază, fiind-că uneşte hoția cu 

profanațiunea. Intr'o zi, pe când predica după obi- 

ceiul săi, un om cu un chip suspect intră în prăvălie 

cu un sac sub subțioară. «Vrei să cumperi astea?» 

întreabă visitatorul, şi scoate din sac câte-va vase bi- 

sericeşti şi un bogat crucifix de argint. «Să le cum- 

per!» zice evlaviosul om. «Nu; nici nu pun mâna pe 

ele; nu, pentru lumea întreagă. Ştiii de unde le ai 

luat. Miserabile ce eşti, nu te gândeşti la sufletul ti?» 

«Atunci bine, zise hoțul, dacă nu vrei să le cumperi, 

vrei să le topeşti ?» «Să le topesc! zise argintarul ; 
asta este cu totul alt ceva.» El apucă potirul şi cru- 

cifixul cu o părechie de cleşte; argintul ast-fel apucat 
este aruncat în tigaie, topit şi înapoiat hoţului, care
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îi pune în mână cinci pistoli şi o şterge cu prada sa. 
Tânărul servitor rămâne uimit la această scenă. Dar 
maestrul îşi reia cu gravitate predica. «Fiul mei, zice 
el, iea seama la acest pungaș sacrileg, şi iea exemplu 
de la mine. Gândeşte-te ce povară de păcate zace pe 
conştiinţa lui. Il vei vedea spinzurat după puţin timp. 
Dar cât despre mine, ai văzut că n'am pus mâna pe 
proprietatea furată. Eu păstrez aceste cleşte pentru a- 
semenea ocasiuni, Și ast-fel trăiesc în frica lui. Dum- 
nezei, şi câştig o para cinstită.» Vorbiţi de moralitate. 

Ce poate fi mai immoral de cât de a face ridicul cu- 

vEntul de moralitate, trăgând o linie de deosebire a- 

colo unde nu este nici o deosebire ? Nu este de ajuns 
că această, casuistică neonestă a înveninat teologia 

noastră? Nu este de ajuns că sa inventat un şir de 

subterfugii, la adăpostul cărora un preot poate sus- 

ținea cele mai rele doctrine ale bisericei romane, şi 

alături cu dînsele poate păstra cele mai bune bene- 
ficii ale bisericei anglicane ? Lăsaţi cel puţin desba- 
terile acestei Camere libere de sofistica tractatului 

Numâ&rul Nou&-zeci. 1) 
Şi apoi prea onorabilul gentleman, fostul Preşedinte 

al Oficiului de Comerţ, se miră că alte naţiuni con- 

sideră groaza noastră de robie şi de comerțul cu robi 

ca o extremă ipocrisie ? Apoi, Domnule Preşedinte, 

cum poate fi alt-fel? Şi dacă această învinuire ne su- 

1) Al nou&-zecelea tractat, care provocă judecăţi şi chiar măsuri aspre 
din partea Bisericei de Stat contra, Puseyţilor, este de profesorul New- 

man și poartă titlul: Observaţii asupra unor articole ale bisericei an- 

glicane. El se apropie de Catolicism cu mult maj mult de cât cele 89 
de traciate ale Puseyţilor publicate ma! "nainte, se pronunță pentru 

Purgatoriii, pentru graţie, cultul icoanelor, invocarea sfinților, autoritatea 

Papei şi recomandă celibatul preoţilor:
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pără, cui trebue să mulțumim de dinsa? Or cât de 
numeroşi şi de r&i-voitori ar fi detractorii noştri, nici 

unul .dintrinşii nu a fost aşa de absurd ca să ne a- 

cuse de ipocrisie pentru că luăm tutun cultivat de 
robi şi bumbac cultivat de robi, pînă când guvernul 

nostru na început să afecteze scrupule în privinţa ad- 

miterii zacharului cultivat de robi. Fireşte, îndată ce 

miniştrii noştri anunţară cu ostentaţiune lumii întregi 

că sistemul nostru fiscal se întemeia pe un noă şi 
sublim principii moral, toți începură să cerceteze dacă 

noi ne ţineam cu consequență de acel principii. A- 

ceasta reclama mult mai puţină agerime de minte şi 
mult mai puţină rea voință de cât se poate găsi la 
vecinii noştri ca să descopere că această ură contra 

productelor cultivate de robi era numai prefăcătorie. 
Ei ved că noi nu numai luăm tutun produs cu aju- 
torul robiei şi a] comerţului cu robi, dar că oprim 

chiar pe oamenii liberi din această țară de a cultiva 

tutunul. Ei ved că noi nu numai luăm bumbacul pro- 
dus cu ajutorul robiei şi al comerțului cu robi, dar 

sîntem chiar pe cale de a scuti acest bumbac de or 

ce taxă, Ei ved că noi reducem în acest moment 

taxa asupra zacharului cultivat de robi în Luisiana. 
Cum putem aştepta noi de la dînşii să crează că pu- 

nem o taxă prohibitivă asupra zacharului brazilian 
dintr'un simţiment de justiţie şi umanitate? Eu me 

preocup puţin de abusul ce o presă streină şi o tri- 

bună streină aruncă asupra politicei macchiavellice a 
perfidului Albion. Ceea ce mt întristează este nu că 
acusația de ipocrisie se face, dar că sînt incapabil de 
a vedea cum să o resping. 

Incă o vorbă. Prea onorabilul gentleman, fostul
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Preşedinte al Oficiului de Comerţ, a citat opiniunile 
a dout persoane foarte distinse prin străduinţele ce 
Şi ai dat pentru desființarea robiei: regretatul mei 
amic, Sir Thomas Fowell Buxton, şi Sir Stephen 
Lushington. Este foarte adevtrat că aceşti eminenți 
bărbaţi ai aprobat principiul stabilit la 184r de prea 
onorabilul Baronet din partea opusă. Eă crez că dînşii 
eraă în eroare; dar în eroarea lor erat sinceri, 

ŞI eii am credinţa nestrămutată că erai consequenţi. 
EL Sar fi opus, fără îndoială, la amendamentul onora- 
bilului mei amic; dar s'ar fi opus de o potrivă şi la 
bugetul prea onorabilului Baronet. Nu era prudent, 
crez, din partea gentlemenilor din partidul advers de 
a face alusiune la aceste nume respectabile. Menţiunea 

acestor nume duce într'un mod iresistibil spiritul mei 

înapoi spre zilele marei lupte pentru liberarea negri- 

lor. Şi este natural să întrebăm unde erati, pe timpul 

acelei lupte, aceia cari acum profesează atâta aversi- 

une contra zacharului cultivat de robi? Cele trei 

persoane cari sînt cu deosebire responsabile peritru 

politica finanţiară şi comercială a guvernului actual 

sînt, pe cât ştiă, prea onorabilul Baronet din fruntea. 

Tesaureriei, prea onorabilul gentleman Cancelarul Ex- 

chequerului, şi prea onorabilul gentleman fostul Pre- 

şedinte al Oficiului de Comerţ. Este ceva în purtarea tre- 

cută a vre uneia din aceste trei persoane care să mă 

poată duce la credința că simpatia sa pentru relele 

robiei este mai mare de cât a mea? Sînt sigur că 

prea onorabilul Baronet Primul Lord al Tesaureriei 

„va crede că vorbesc în ironie, dacă l-aş complimenta 

de zelul săi pentru libertatea negrilor. Nici măcar o 
dată, în tot cursul lungului şi înder&tnicului conflict
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care se sfirşi cu desființarea robiei în coloniile noastre, 

d-sa n'a rostit o singură vorbă, na fâcut un singur 

semn de încurajare pentru aceia cari sufereaii şi lu- 

crai pentru causa cea bună. Toată greutatea marilor 

d-sale talente şi influenţe a fost de cea-l-altă parte a 

«cumpenei. Îmi aduc bine aminte că, nu mai departe 

de cât în anul 1833, d-sa declara în Cameră că nu 

poate da asentimentul stă nici planului de immediată 

emancipare propus de nobilul meii amic care acum 

represintă Sunderland 1), nici planului de emancipare 

gradată propus de guvernul Lordului Grey. Imi aduc 

bine aminte că d-sa zicea: «Nu voii reclama mai 

târziă credit pe temeiul acestui bill; tot. ce doresc 

este să fiii scutit de responsabilitate». In ceea ce pri- 

veşte pe cei-l-alți doui prea onorabili gentlemeni pe 

cari "i am menţionat, d-lor sînt West-Indieni; şi purtarea 

d-lor a fost purtarea West-Indienilor. Nu voii să le 

pricinuesc nici o neplăcere sau să arunc vr'o învinu- 
ire ruşinoasă asupra d-lor. Personal îi privesc cu sim- 

țiminte de bună-voință şi stimă. Nu pun în cestiune 

sinceritatea d-lor; dar ştiii că oamenii cei mai oneşti 

sînt foarte înclinați a se amăgi pe sine înşii cu cre- 

dința că drumul spre care îi înping propriile lor în- 
terese şi pasiuni este calea datoriei. Am conştiinţă 

că aceasta mi se întâmplă mie, şi crez că li se în- 

templă şi d-lor. De oare ce prea onorabilul gentleman, 
Cancelarul Exchequerului, a părăsit Camera, voii zice 
numai că, în cestiunea robiei, d-sa a lucrat după chipul 
clasei din care făcea parte. Dar de oare ce prea ono- 
rabilul gentleman, fostul Preşedinte al Oficiului de 
Comerţ, se află la locul d-sale, d-sa îmi va da voie 

1) Lord Howick.
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săi amintesc partea ce a luat în desbaterile din 1833. 

D-sa zicea atunci; «Dv. ridicați un strigăt mare a- 

supra culturei zacharului. Ziceţi că este o râmură de 
industrie fatală sănătăţii şi vieţei robului. Nu contest 

că este oare care deosebire între munca de pe o plan- 

taţiune de zachar şi munca de pe o plantaţiune de 

bumbac, saă de pe o plantaţiune de cafea. Dar deo- 
sebirea nu este aşa de mare pe cât credeţi. In pămân- 
turile smîrcoase, robii cari cultivă trestia de zachar 

sufer grei. Dar în Barbados, unde aerul este bun,ei 

prosperă şi se înmulţesc». Apoi adause că, chiar în 

casul cel mai r&i, munca dintro plantaţiune de zachar 

nu era mai nesănătoasă de cât unele feluri de muncă 

la care sînt întrebuinţaţi lucrătorii din Englitera, şi pe 

care nimeni nu se gîndeşte să o oprească. D-saa- 

minti în deosebi lustruirea pietrei. «Vedeţi cum lustru- 

irea pietrei sfărîmă sănttatea, vederea, viaţa. Cu toate 

acestea în contra lustruirii pietrei nu se ridică nici un 

strigăt». D-sa zicea apoi că întreaga cestiune trebue lă- 

sată de parlament pe seama Legislaturilor W est-Indiene. 

[D-nul Gladstone. N'am zis nicio dată aceasta. Nu 

Teproduceţi nici de cum cuvintele mele exact]. 

Cum? nici despre cultura zacharului şi lustruirea 

pietrei ? 

[D-nul Gladstone. Aceasta este exact, dar n'am reco- 

mandat nici o dată ca cestiunea să fie lăsată pe seama 

Legislaturilor W est-Indiene]. 
Am reprodus exact. Dar fiind-că prea onorabilul 

meii amic contestă simţimintele ce i sai imputat 

de reporteri, nu voii mai zice nimic asupra acestui 

punt. Nu m& îndoiesc că d-sa are dreptate pe deplin 
ŞI că ceea ce d-sa a zis a fost r&ii înţeles. Ceea ce
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remâne necontestat este de ajuns pentru scopul mei. 
Vez că persoanele cari arată aşa de mult zel contra 
robiei din ţările streine, sînt acelea-şi persoane cari 

mai "nainte sprijineau robia în coloniile britanice. 
Imi aduc aminte de timpul când d-lor susțineaă că 
dreptatea ne sileşte să protegem zacharul cultivat de 
robi contra concurenţei zacharului cultivat de oameni 

liberi, ba chiar a zacharului cultivat de Englezi liberi. 

Acum îl auz îndemnându-ne să protegem zacharul cul- 
tivat de oameni liberi contra concurenţei zacharului 

cultivat de robi. Imi aduc aminte de: timpul când 
d-lor micşoraă pe cât puteai relele culturei zacharului. 
Acum îi auz exagerând acele rele. Dar, or cât de si- 
nuos ar fi drumul d-lor, este totu-şi un fir conductor 

cu care îipot urmări în toate rătăcirile d-lor. Nestator- 
nici în toate, d-lor sînt statornici întrua cere protecţi- 

une pentru plantatorii W est-Indieni. Pe cât timp aceştia 

se serveaii de robi, d-lor făcea tot ce puteaii ca să 

scuseze relele robiei. De îndată ce ei sînt siliți să în- 

trebuințeze oameni liberi, d-lor încep să proclame cu 

strigăte bine-facerile libertăţii. D-lor merg de jur în- 

prejurul busolei, şi cu toate acestea râmân lipiţi de 

un punt; şi acest punt este înteresul proprietarilor 

West-Indieni. Am terminat, Domnule Preşedinte ; şi 

mulțumesc în toată sinceritatea Camerei pentru răb- 
darea şi indulgența cu care am fost ascultat. Sper că 

am dovedit cel puţin consequența mea. Cum vor do- 

vedi miniştrii Maiestăţii Sale consequenţa d-lor, cum 

vor proba că purtarea d-lora fost condusă în tot da 
una de acelea-şi principii, sai chiar că purtarea d-lor 

în momentul de faţă este condusă de un principii cu 
totul statornic, nu sînt în stare să conjecturez. 
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SEMINARIUL MAYNOOTH 

DISCURS 

PRONUNȚAT ÎN 

Camera Comunelor, la 14 Aprilie 1845. 
  

Legea lut Sir Robert Peel asupra Seminariului din Mayndoth 
consta din următoarele ire! propuneri : 

1% Dirigenţil . Seminariului din Maynooth să fie Geclaraţi ca per- 

soană morală, ceea ce le acorda avantagiul de a putea primi im- 

"mediat legate şi donaţiuni ; 
20 Pentru întreţinerea, profesorilor şi şcolarilor, pentru bibliotecă , 

se acordă 26,000 de lire sterling pe fie care an; 

30 Se acordă 26,000 da lire pentru clădiri novi, pentru ca ex te- 

riorul Institutului pe care-l întreține statul să se arate demn. 
Sâmbătă la 11 Aprilie 1845, Sir Robert Peel propuse a doua ci- 

tire a billului pentru Seminariul din Maynooth. După o desbatere 
de şease nopţi, moţiunea fu votată cu o majoritate de 328 de vo- - 

tură contra 176. In a doua noapte se pronunţă următorul discurs. 

Nu am de gând, Domnule Preşedinte, de a urma 

pe onorabilul gentleman, care se aşeză chiar acum Jos, 

în discusiunea amendamentului ce se află acum îna- 

intea noastră, Când onorabilul mei amic representan- 

tul de Sheffield 1) va crede de cuviință de a faceo 

moţiune asupra acestui subiect important, asupra că- 

ruia a atras de repeţite ori atenţiunea Camerei, voiă 

1) Ward. 29
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cere poate să fii ascultat. De astă dată mt voii mul- 
țumi cu expunerea motivelor cari m& conving că este 
datoria mea de a vota pentrua doua citire a, acestui 

bill; şi nu pot, crez, să expun mai bine aceste mo- 

tive de cât trecând în revistă, pe cât voiii putea de 

repede, principalele obiecţiuni ce sai fâcut billului 

aici şi aiurea, 

Aceia cari fac aceste obiecţiuni se pot, Domnule Pre- 

şedinte, înpărţi în trei clase. Cea d'ântâiii clasă con- 
sistă din acele persoane cari critică nu principiul de a 

se acorda seminariului din Maynooth o sumă de bani, 

ci numai suma. A doua clasă consistă din persoane 

cari se opun din principii la or ce sume acordate 

unci biserici pe care o consideră coruptă. A treia clasă 
consistă din persoane cari se opun din principii la 

or ce sume acordate bisericilor, fie ele corupte sai 
curate. 

Dintre aceste trei clase, Domnule Preşedinte, cea 

d'ântâiu se află învederat pe principiul cel mai impo- 
sibil de susținut. Cum poate cine-va crede că semi- 

nariul din Maynooth trebue sprijinit cu bani publici, 
şi cu toate acestea crede acest bill foarte r&ii ca să 

fie îngăduit a trece în Comitet, iată ce nu pot înţe- 

lege bine. Cu toate acestea sînt silit să admit că sînt 

multe persoane de această categorie ; căci nu pot să 

nu mi aduc aminte că vechiul vot anual abia pro- 
voca câte o obiecţiune ; şi văz că acest bill a produs 
o escitare violentă. Nu pot să nu 'miaduc aminte că 
vechiul vot anual trecea de obiceiă cu foarte puţine 
disentimente ; şi văz că un numâr mare de gentlemeni 
cari nu aă figurat nici o dată printre acei oponenți, 

Saii grămădit în Cameră ca să voteze contra acestul
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bill. Este în adevăr sigur că o mare parte, crez o ma- 
joritate, din acei membri. cari nu pot, după cum ne 
asigură, sprijini în conştiinţă planul propus de prea 
onorabilul Baronet din fruntea guvernului, l-ar fi spri- 
jinit fâră cel mai mic scrupul, dacă d-sa ne ar fi ce- 

rut acum, ca în anii de mai "nainte, să dăm nout mii 

de lire sterlig pentru dout-spre-zece luni. Aşa este; 

cu toate acestea nu pot să nu me mir că este așa, 

Căci cum poate vr'o ingeniositate omenească să pre- 

facă o cestiune dintre nou& mii de lire sterling şi 
dout-zeci şi şease de mii de lire sterling, sai dintre 

dou&-spre-zece luni şi un număr nedefinit de luni, în- 

tr'o cestiune de principii ? Observaţi: nu r&spunz a- 

cum acelora cari susțin că nu trebue să se dea nimic 

din punga publică unei biserici corupte ; nici nu r&s- 

punz acum acelora cari susţin că nu trebue să se dea 

nimic din punga publică nici unei biserici. D-lor, o 

admit, se opun acestui bill din principii. Inţeleg per- 

fect, de şi nu inpărtăşesc, părerea zelosului voluntar 

care zice : «Inveţe biserica romano-catolică adevărul 

sati eroarea, ea nu trebue să aibă nici un sprijin din 

partea statului». Înţeleg de asemenea perfect, de şi 

nu înpărtăşesc, părerea zelosului protestant, care” zice : 

«Biserica romano-catolică învaţă eroarea, şi de aceea 

nu trebue să aibă nici un sprijin din partea statului». 

Dar nu pot înţelege raţionamentul unui om care zice : 

«Eu crez că, de şi biserica romano-catolică învaţă 

erori, ea totuşi trebue să priimească un ajutor de 

la stat; dar ei sînt dator să 'mi artt aversiunea 

contra erorilor ei dăruindui o sumă de nimic. Dog- 

mele ei sînt aşa de absurde şi de vătimătoare, în cât 

voii plăti profesorului care le învaţă o leafă. mai mică
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de cât ofer feciorului mei de casă. Riturile ei sînt 
aşa de superstiţioase, în cât voiă avea grijă ca ele să 

se săvîrşească într'o capelă cu un acoperiş găurit şi 

cu o pardoseală murdară. Să-i asigurăm în or ce cas 
un seminarii, numai să fie meschin. Să sprijinim 

pe aceia cari a să înveţe doctrinele şi să admini- 
streze sacramentele ei generaţiunii viitoare, numai cu 

condițiunea ca- or ce preot să ne coste mai puţin de 

cât un soldat pedestru. Să nutrim pe tinerii ei teo- 

logi ; numai să luăm seama ca mijloacele lor de hrană 
să fie aşa de neîndestulătoare, în cât să fie siliți a sus- 
penda cursurile înainte de vacanţa regulată din causa 
lipsei de hrană. Să le dăm locuinţă ; dar să facem ca 
în locuinţa lor ei să fie grămădiţi ca porcii într'o cocină, 
şi să fie pedepsiți pentru eterodoxia lor, simțind ză- 
pada şi vântul prin ferestrele lor sparte». Este oare 
cu putinţă să "şi închipuiască cine-va ceva mai absurd 
or mai ruşinos? Poate să fie ceva mai limpede de 

cât aceasta, că ceea ce ne obligăm a face trebue să-l 
facem bine ? Dacă este drept să întreţinem : acest. se- 
minariii, atunci trebue să fie drept a-l întreținea întrun 
mod cuviincios. Demnitatea noastră naţională este în 
joc ; pentru-că această instituţie, bună or rea, este, 
mai presus de or ce dispută, o instituție foarte im- 
portantă. Chiemarea ei este de a forma caracterul a- 
celora caii ai să formeze caracterul a milioane de inşi. 
Dacă trebue să acordăm un patronagiă unei asemenea 
instituțiuni, aceasta este o cestiune asupra căreia 04- 
menii înţelepţi şi oneşti pot să se deosibească. Dar 
că, dacă vom acorda un patronagiă unei asemenea 
instituțiuni, patronagiul nostru trebue să fie vrednic 
de obiect şi vrednic de mărirea țerei noastre, aceasta
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este o proposițiune pe care mt mir auzind că sînt 
persoane cari o contestă. 

Cn o deosebită nemulțumire, trebue să o spun, văz 

că unul din representanţii Universităţii din care am 

onoare a face parte şi eă 1), un gentleman care nu 

sa crezut nici o dată obligat a zice o vorbă sau a 

da un vot contra acordării sumei de nout mii de lire 

sterlig, se opune acum cu violenţă la acordarea sumei 
de douăzeci şi şease mii de lire sterlig ca exorbi- 

tantă. Când m& gândesc cu câtă liberalitate sînt în- 

zestrate colegiile din Cambridge şi Oxford, şi cu ce 

pompă sînt înconjurate acolo religiunea şi învățătura; 

când îmi amintesc lungile strade de palate, turnurile 

şi ferestrele în ogivă, venerabilele claustre, frumoa- 

sele grădini, orgele, imaginile de pe altare, solemna lu- 

mină a ferestrelor picturate, bibliotecele, museele, colec- 

țiile de pictură şi sculptură ; când îmi mai amintesc con- 

forturile fisice prevăzute atât pentru instructori cât 

şi pentru scolari; când reflectez că chiar scolarii bur- 

sieri şi servitorii locuesc şi mănâncă mult mai bine 

de cât acei studenţi cari sînt destinaţi a deveni după 

puţini ani preoţii şi episcopii poporului irlandez; când 

cuget la spaţioasele şi măreţele edificii ale directori- 

lor colegiilor, la camerele comode ale agregaţilor şi 

studenţilor, la refectorii, la sălile de întrunire, la lo- 

curile de joc, la grajduri, la pompa şi luxul marilor 

serbători, la coloanele de vase vechi de argint aşe- 

zate pe masă, la aburul savuros al bucătăriei, la mul- 

țimea de gâşte şi de claponi cari se învârtesc de o 

dată în frigări, la oceanele de bere escelentă din că- 

mări; şi când îmi amintesc de unde a derivat toată 

1) Onorahilul Charles Law, representantul Universităţii de Cambridge.
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această splendoare şi abundanţă ; când îmi amintesc 

care a fost religiunea lui Eduard III şi a lui En- 

ric VI, a Margaretei de Anjou şi a Margaretei de 

Richmond, a lui William de Wykeham şi a lui Wil- 
liam de Waynefleet, a Archepiscopului Chicheley şi 

a Cardinalului Wolsey ; când îmi amintesc -că am 

luat de la Romano-Catolici King's College, New College, 

Christ Church, propriul mei Trinity College ; şi când 

me& uit la miserabila Dotheboys Hall pe care le am 

dat-o în schimb, simţ, trebue să o mărturisesc, mai 

puţină mândrie de cât aş dori că sînt protestant şi 
membru al Universităţii din Cambrigde. 

Câţi-va gentlemeni, este adevărat, at făcut o încer- 

care de a demonstra că există o deosebire de princi- 

piii între vechia sumă pe care aă sprijinit-o în tot 

d'auna şi o sumă mai mare pe care d-lor sînt hotâriți a 

o combate. Dar nici o dată n'a fost încercare mai de- 

şartă. D-lor zic că pe timpul Unirii am intrat întrun 

contract tacit cu Irlanda pentru a întreținea acest se- 

minariii, De acea, zic d-lor, sîntem ţinuţi printun con- 

tract public a continua vechia sumă, dar nu sîntem 

ţinuţi să facem un adaus la această sumă. Asupra a- 
cestui punt, de şi nu asupra altora, m& unesc din 

toată inima cu acei petiționari cari, cu această ocasi- 

une, aă acoperit biuroul dv. cu vrafuri de hârtie mur- 
dară şi de pergamente. Contestez existenţa unui ase- 
menea contract. Ei unul mt simţ cu totul liber de 
a vota pentru desfințarea acestui seminarii, dacă aş fi 
convins că este o instituție vătămătoare, precum sînt 
liber de a vota contra or cărui punt din adausele fă- 
cute la artilerie, precum sînt liber de a vota pentru 
reducerea numtrului marinarilor. Este de asemenea
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straniă ca aceia cari fac apel la acest contract imagi- 
nar să nu înțeleagă că, chiar dacă ficţiunea d-lor ar 

fi admisă ca adeverată, ea nui scoate cu nici un preţ 
din dificultate. Spuneţi-ne lămurit cari sînt  terminii 
precişi ai contractului ce dv. presupuneţi că Marea 

Britanie a făcut cu Irlanda asupra acestui seminarii. 

Or cari ar fi terminii, ei nu pot servi scopului dv. Era 
contractul ca parlamentul imperial să facă pentu se- 
minariă ceea ce parlamentul irlandez obicinuia a face ? 
Sau era contractul cu parlamenul imperial să întrețină 

seminariul întro stare respectabilă şi eficace? Dacă 
coprinsul contractului era cel d'ântâiii, atunci nou& 

mii de lire sterling sînt prea mult. Dacă coprinsul lui 
era cel din urmă, nu veţi fi în stare, sînt încredinţat, 

să dovediţi că dou&-zeci şi şease de mii de lire ster- 

ling sînt prea puţin. 

Am zis, crez, în de ajuns ca să r&spunz acelora 

cari susțin că trebue să dăm sprijin acestui seminarii, 
dar că sprijinul trebue să fie meschin şi trecător. Acum 

vii la o clasă mult mai formidabilă de adversari. O- 

biecțiunile d-lor se pot în scurt formula ast-fel. Nici 

un om nu poate să se crează în drept, fie ca indi- 

vid fie ca înputernicit al poporului, de a contribui la 

răspândirea unei erori religioase. Biserica Romei în- 

vaţă erori religioase ; deci nu putem în justiţie strictă 

să contribuim la sprijinirea unei instituţiuni al cărei 

obiect este înprăştierea doctrinelor bisericei romane. 

Contest, Domnule Preşedinte, majoara acestui syllo- 

gism. Ei crez că sînt ocasiuni în cari sîntem ținuți 

să contribuim la r&spândirea unor doctrine cu cari sînt 

amestecate erori întrun mod inseparabil. Doresc să fiii 

bine înţeles. Cestiunea nu este dacă noi trebue să
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învăţăm adevărul sai să învăţăm eroarea, ci dacă 

putem învăța adevăr falsificat cu eroare, sai dacă nu 
trebue să învăţăm nici un adevăr. Construcţia minţii 

omeneşti este aşa că este peste putinţă să alcătuim 
pentru răspândirea adevărului o maşină care, deo 
dată cu adevtrul, să nu înprăştie şi oare cari erori. 

Chiar acele raze ce ne vin de la marele isvor de lu- 
mină, nu pătrund curate cum sînt în greaua şi întune- 
coasa atmosferă în care locuim, ci mult refractate, 

descolorate şi întunecate, aşa că foarte adesea ne în- 
şală. Este în general admis că, dacă se poate găsi 
unde-va adevăr religios nepătat de eroare, este numai 
în Scriptură. Dar este astă-zi pe suprafaţa globului o 
singură ediție din Scripturi despre cari să se poată 
zice că coprinde adevărul absolut nepttat de eroare? . 
Se găseşte un manuscris, o ediţie din Vechiul şi Noul 
Testament în limbile originale, pe care un înveţat să 
o declare lipsită de erori 2 Dar pentru vasta majoritate 
a Creştinilor limbile originale sînt şi trebue să fie în 
tot d'a una neînţelese. Cu escepţie poate de un om 
la zece mii, noi trebue să ne mulțumim cu traduceri. 
Şi este oare vr'o traducere în care să nu fie nume- 
roase greşeli? Nu sînt numeroase greşelile chiar în 
versiunea noastră autorizată, de şi această versiune a 
fost făcută cu o sîrguinţă şi o grijă penibilă, de oameni 
foarte pricepuţi, şi sub un patronagiii foarte strălucit? 
Fireşte, greşelile trebue să fie şi mai numeroase în 
acele traduceri pe cari nişte oameni pioşi le ai fă- 
cut de curând in limbile bengaleză, hindustană, ta- 
mul, canareză şi alte limbi orientale. Admir zelul, 
stăruința, energia acelora cari, neţinând seamă de greu- 
tăţile ce păreai nebiruite pentru minţile ordinare, ai
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înplinit această operă obositoare. Aplaud acele societăți 
bine-voitoare cari ati încurajat cu atâta liberalitate a- 
ceastă operă. Dar am fost asigurat de judecători com- 
petenți că traducerea are multe erori. Şi cum se pu- 
tea alt-fel 2 Cum ar fi putut un Englez să producă o 
traducere fără greşală din limba ebraică în limba cin- 
galeză ? De acea zic că chiar Scripturile, sub or ce 
formă în care le putem avea astă-ză, coprind o parte 
de eroare. Şi dacă acest lucru este aşa, cum puteţi 
dv. aştepta un adevăr curat şi nedesfigurat în or care 
altă composiţie? Dv. contribuiţi, fără nici un scrupul, 
la tipărirea tractatelor religioase, la înființarea de 
şcoale de Duminică, la trimiterea de misionari. Dar 

sint tractatele dv. perfecte? Sînt învățătorii 'dv. infa- 

libili ? Sint misionarii dv. inspirați? Uitaţi-vt la cele 

dout biserici de stat din această insulă. Zice-veţi că 

amendou& învață adevtrul fără nici un amestec de 

eroare? Aceasta este cu neputinţă; pentru că ele pro- 

fesează doctrine deosebite asupra mai multor punte 

importante. Este învederat prin urmare că dacă, precum 
ne ziceţi, este un păcat pentru un stat de a patrona o 

instituție care învaţă erori religioase, atunci or bise- 

rica Engliterei or biserica Scoției trebue desfiinţată. 

Dar încumeta-se-va cine-va să afirme că una din cele 

dout biserici învaţă adeverul fără nici o mixtură de 

eroare? Nu ai fost mult timp în biserica Scoției 

dout şcoli foarte deosebite de teologie ? In curs de 
mai mulţi ani, Dr. Robertson, capul partidului mode- 

„at, şi Dr. Erskine, capul partidului calvinist, ai pre- 

dicat sub acela-şi acoperiş, unul dimineaţa, cel alt seara. 

Ei predicaă dou& religii deosebite, aşa de deosebite 

în cât adepţii lui Robertson considerai pe adepţii lui
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Erskine ca fanatici, iar adepţii lui Erskine considerail 

pe adepţii lui Robertson ca Ariani sati mai râu de 

cât Ariani. Şi nu este nici o mixtură de eroare în 

doctrina învățată de clerul bisericei din Englitera ? 

Nu este oare toată ţara frământată în acest moment 

de dispute privitoare la care este în realitate doctrina 

Bisericei asupra câtor-va punte importante ? Nu voiii 

lua asupră-mi sarcina de a decide cine are dreptate 

şi cine nu. Dar afirm cu încredințare că, aibă dreptate” 

Tractarianii sai Evangelicii, mai multe sute din 

acei preoți cari ocupă în fie care Duminică anvoanele 

bisericilor: noastre parochiale trebue să fie foarte 

mult în eroare. 

Acum, Domnule Preşedinte, nu văz de ce multe 

persoane foarte respectabile, cari cred că fac un păcat 

de a contribui la învăţarea erorii în seminariul din 

Maynooth, cred că este nu numai o datorie legală, 

ci şi o datorie sfintă de a contribui la înveţătura e€- 

rocilor din casurile ce am menţionat. D-lor ştiă că 

versiunea noastră a Bibliei coprinde unele erori. Și cu 

toate acestea d-lor subscriu la Societatea Bibliei. D-lor 

ştii că traducerile din Serampur coprind o sumă Şi 

mai mare de erori. Cu toate acestea contribuesc cu 

liberalitate pentru tipărirea şi circularea acelor traduceri. 

Onorabilul mei amic representantul Universităţii de 

Oxford nu va contesta că, în clerul bisericei din Engli- 

tera există un partid puritan,' şi un partid anti- 

puritan, şi că unul din aceste partide trebue să în- 

veţe oare cari erori. Cu toate acestea d-sa ne îndeamnă cu, 

Stăruință să -acordăm acestei biserici o donaţiune de 

nu ştiii câte sute de mii de lire sterling. D-sa se va 

apăra fără îndoială zicând că nimic pe pământ nu este



SEMINARIUL MAYNOOTH 459 

perfect; că cele mai curate societăţi religioase trebue 
să consiste din ființe omeneşti, şi că trebue să aibă 
acele defecte cari sînt produsul slăbiciunilor omeneşti ; 
şi că adevărurile profesate de clerul stabilit, de şi nu 
în tot d'a una nescutite de un aliagiii de eroare, sînt 
aşa de preţioase, în cât este mai bine ca ele să fie 
înpărtăşite poporului cu acel aliagiii de cât să nu fie 
înpărtăşite de loc. “Tocmai aşa zic şi ei. Imi pare rtă 
că nu putem învăţa pe poporul irlandez adeverul curat. 
Dar eii crez că este mai bine ca el să aibă adevăruri 
importante şi salutare, pătate cu câte-va erori, de cât 

să r&mână de tot neinstruit. Doresc din inimă ca Irlan- 
dezii să fie protestanți. Dar prefer ca ei să fie ro- 

mano-catolici de cât să nu aibă nici o religiune. 

«Voiţi, zice un genţleman, să învăţaţi poporul a se 

închina cultului din Jugernaut sai zeiţei Kalee ?» 1) 

Neaperat nu. Argumentul mei nu mE duce lao a- 

semenea conclusie. Cultul din Jugernaut şi al zeiţei 
Kalee este un blestem pentru omenire. Este mult mai 
bine ca omenirea să fie fără religie de cât să crează într'o 
religie care recomandă prostituţia, sinucidul, hoţia, o- 

morul. Dar contesta-va vr'un protestant că este mai bine 

ca Irlandezii să fie romano-catolici de cât să trăiască 

ŞI să moară ca dobitoacele pe câmp, să cedeze pofte- 
lor lor fără nici un frâii religios, să sufere lipsa şi 

nenorocirea fără nici o mângâiere religioasă, să se ducă 

în mormânt fără nici o speranţă religioasă ? Aceste 

considerațiuni satisfac pe deplin mintea mea. Neaptrat, 

maş propaga eroarea numai pentru eroare. A lucra 

1) Jugernaut este o localitate în care se află templul lui Krişna, tem- : 
plu mânjit cu sânge; iar Kalse este soţia lui Siva; ea este zeița sectei 

Thagilor.
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ast-fel ar fi nu numai rusinos, dar chiar diavolesc. Dar, 

pentru ca să pot fi în stare de a propaga adevirul, 

eii consimț a propaga acea parte de eroare care este 

strins unită cu adevărul şi care nu poate fi despăr- 

țită de adevăr. Doresc ca creştinismul să aibă o mare 

influenţă asupra ţărănimii din Irlanda. Nu văz nici o 

probabilitate ca creştinismul să aibă această influență 

de cât sub o singură formă. Această formă ei o con” 

sider ca foarte coruptă. Cu toate acestea mi se pare 

că binele predomneşte cu mult asupra reului ; şi de 

aceea, nefiind în stare să dobândesc binele singur, mt 

mulțumesc să ieai binele şi rtul la un loc. 

Acum vii la a treia clasă de oponenți. Inţeleg pe 

aceia cari îşi ieaii ca punt de sprijin principiul volun- 

tar. Nu voii cerceta cu această ocasiune dacă d-lor 

ati dreptate crezând că guvernele nu trebue să con- 

tribuiască la sprijinul vr'unei religiuni, adevărate sai 

false. Pentru că mi se pare că, chiar dacă ar fi să 

admit că regula generală este corect pusă de d-lor, 

totu-'şi casul de față ar fi o escepţie la această regulă. 

Cestiunea asupra căreia sînt chiemat a vota este nu 

dacă statul trebue să dea or nu vrun sprijin religiunii 

din Irlanda. Statul dă un asemenea sprijin, şi va con- 

tinua a-l da, or care va fi resultatul acestei desbateri. 

Singurul punt asupra căruia avem să ne pronunțăm 

este dacă dându-se acest sprijin, trebue să se dea esclu- 

siv pentru religiunea minorităţii. Aici avem o insulă 

cu o populaţiune de aproape opt milioane, şi cu o bi- 
serică de stat bogată, ai cărei aderenţi sînt ceva mai 
mult de cât opt sute de mii de suflete. Avem un Âr- 

chiepiscop cu zece mii de lire sterling pe an. Dacă 
îmi aduc aminte bine, şeapte-zeci de mii de lire ster-



SEMINARIUL MAYNOOTH 46 I 

ling sînt înpărţite la doui-spre-zece prelați. In acela-şi 
timp nonconformiştii protestanți din nordul Irlandei 
priimesc, sub altă formă, un sprijin de la stat. Dar 
marea majoritate a populațiunii, partea cea mai săracă 
a populațiunii, partea populațiunii care are mai multă 
nevoie de ajutor, partea populaţiunii ce se ţine de a- 
cea credinţă pentru propagarea căreia se punea la în- 
ceput decima de O parte şi s'a dat la început moşiile 
bisericeşti, trebue să “şi întrețină singură pe preoţi. 
Nu este oare acesta un cas unic în felul stă? Şi nu 
pot oare chiar aceia cari susțin proposiţiunea generală, 
că fie care om trebue să plătească pe păstorul stă spi- 
ritual, vota cu toate acestea pentru acest bill, fără 
să fie acusaţi de neconsequență 2? Am rămas uimit 
auzind pe onorabilul representant de Shrewsbury 1) 

spunându-ne că, dacă acordăm aceste sume, ne va fi 

cu neputinţă să resistăm pretenţiunilor or cărei secte 

disidente. D-sa a menţionat în deosebi pe Methodistii 

Wesleyani. Sint oare casurile analoage ? Este cea mai 

mică asemănare între ele? Să 'mi probeze onorabilul 

gentleman că, diri şease-spre-zece milioane de oameni 

cari locuesc Englitera, trei-spre-zece milioane sînt Metho- 
dişti Wesleyani. Să "mi probeze că membrii bisericei 
stabilite din Englitera sînt măcar a zecea parte din popu- 

laţiune. Si-mi probeze că nonconformiştii englezi cari 

nu sînt Methodişti Wesleyani priimesc un Regium Do- 

nun. Să 'mi probeze că nemărginitele moşii dăruite lui 

John Wesley pentru propagarea Methodismului ai fost, 

printrun Act al parlamentului, luate de la Methodişti 
şi date Bisericei. Dacă d-sa poate să-'mi arate acestea, 

=— 

) Disraeli.
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îi promit că, îndată ce Methodiştii Wesleyani vor cere 

dou&-zeci şi şease de mii de lire sterling pe an pen-. 

tru insrucţiunea ministrilor lor, voiă fi gata să le înplinesc 

cererea. Dar nici casul Methodiştilor, nică vre un alt cas 

ce se poate menţiona, nu se aseamănă cu casul de care ne 

ocupăm. Uitaţi-vă de jur înprejurul Europei, de jur înpre- 

jurul lumii, ca să găsiți un paralel ; şi ve veţi uita în de- 

şert. In adevăr, starea de lucruri ce există în Irlanda 

miar fi putut nici odată să existe, dacă Irlanda nar 

fi fost strins unită cu 0 ţară, care poseda o mare 

superioritate de putere, şi care a abusat de această 

superioritate. Sarcina ce noi sîntem pe cale, sper, de 

a lua asupră-ne este numai o mică pedeapsă pentru o 

mare nedreptate. Chiar dacă aş fi un partizan nestrămu- 

tat al sistemului voluntar, totu-'şi aş simţi că, pe cât 

timp biserica a opt sute de mii de oameni păstrează 

marile ei donaţiuni, nu aşi în drept de a refuza a- 

cest mic dar bisericei de opt milioane. 
Ca să resum în scurt ce am zis, este mai ântâiă de toate 

limpede pentru mine că, dacă nu avem nici un scrupul 

religios ca să acordăm acestui seminarii nout mii de lire 

sterling pe fie care an, nu trebue să avem nici un scrupul 

religios pentru ca să-i acordăm dout-zeci şi şease de 

mii de lire sterling pe an pentru un termin nedefinit. 

Al doilea, mi se pare că acele persoane cari ne 
spun că nu trebue în nici o înprejurare să contribuim 

la răspândirea erorii, stabilesc în faptă o normă care 

va înpiedica tot de odată şi răspândirea adevărului. 

Al treilea, mi se pare că, chiar în ipoteza că prin- 

cipiul voluntar este principiul sănătos, casul de faţă 

este un cas escepţional, căruia ar fi nedrept şi neînţe- 

lept de a % aplica acel principii.
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Atât, Domnule Preşedinte, asupra acestui bill. Şi 

acum permiteți-mi să adaug câte-va cuvinte asupra 

acelora de către cari acest bill a fost întocmit şi 

adus în parlament. Am fost exortaţi, în ântâia noapte 

a acestei desbateri, să votăm contra billului, fără să 

intrăm în cercetarea meritelor sale, pe motivul că, 

bun saii rtii, a fost propus de oameni cari nu puteai. 
să-l propună în mod onest şi onorabil. Un apel ana- 

log ni sa făcut în seara aceasta. In aceste înprejurări, 

Domnule Preşedinte, sînt dator, nu, precum sper, 

din spirit de partid, nu, sînt sigur, din animositate 

personală, ci din consideraţie pentru interesul public, 

care trebue să fie într'un mod injurios atins de orce 

tinde a înjosi caracterul oamenilor publici,—sînt dator 
să spun limpede ce crez despre purtarea miniştrilor 

Maiestăţii Sale. Fără îndoială este de cea mai înaltă 

importanță să legiferăm bine. Dar este tot aşa de cea 

mai înaltă însemnătate ca aceia cari ne guvernează 

să aibă, şi să fie ştiuți că aă principii nestrămutate, 

şi să se conducă de acele principii atât la guvern 

cât şi în oposiţie. Este de cea mai înaltă importanță 

ca lumea să nu fie sub impresia că un bărbat de stat 
este o persoană care, când este în oposiţe, profesează 

şi promite ceva pentru ca să ajungă la putere, şi care, 
când este la guvern, uită tot ce a profesat şi promis 

pe când era în oposiţie. Nu am nevoie, presupun, de 

prea mult timp ca să probez că o lege poate fi în 
sine o lege extraordinar de bună, şi cu toate acestea 

poate fi o lege care, când este judecată în legătură 

cu purtarea de mai "nainte a acelora cari aii propus-o, 

poate să le probeze că nu merită încrederea ţtrei lor. 

Dacă acesta este casul, calea noastră este limpede.



464. SEMINARLUL MAYXOOTH 

Noi. trebue să facem deosebire între lege şi autorii ci. 
Sîntem datori să sprijinim legea, întemeiându-ne pe 
meritele ei întrinsece. Despre autorii legii, datoria 

noastră este de a vorbi în termini de censură. 

In asemenea termini simţ că este datoria mea de 

a vorbi de actuali consilierii ai Maiestăţii Sale. Nu 

am nici o ostilitate personală contra vrunuia din 

d-lor; şi acea ostilitate politică pe care nu o tăgă- 

duesc, nu m'a înpiedicat de a da dreptate talentelor 

şi virtuţilor d-lor. Am admis în tot d'a una, şi admit 

acum foarte bucuros, că prea onorabilul Baronet din 
fruntea guvernului posedă multe din calităţile unui 

escelent ministru, talente eminente pentru desbatere, 
talente eminente pentru afaceri, mare experienţă, 
mare ştiinţă, mare abilitate în conducerea acestei Ca- 

mere. Merg mai departe, şi zic că am o deplină în- 

credere în sinceritatea dorinţei d-sale de a mări pros- 
peritatea patriei d-sale. Cu toate acestea îmi este peste 
putinţă să contest că sînt multe cuvinte pentru impu- 

„tările acelora cari, în disprețul unei experienţe amare, 

acordându-ii pentru a doua oară încrederea d-lor, se 

găsesc acum pentru a doua oară amăgiţi. Nu pot sânu 

vez că a fost prea mult practica d-sale, când era în 

oposiţiune, de a se servi de acele pasiuni pentru cari nu 

are nici o simpatie, şi de prejudiţii pe cari le priveşte 

cu cel mai adînc dispreţ. De îndată ce ajunge la putere, 

o schimbare se petrece în d-sa. Instrumentele cu cari 

şi a făcut treaba sînt aruncate la o parte. Scara cu 
care s'a suit este trîntită cu o lovitură de picior. Sînt 
silit să zic că prea onorabilul Baronet lucrează aşa 
din deprindere şi din sistem. Exemplul dinaintea noas- 
îră nu este un cas izolat. Nu doresc să stăruiesc asu-
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pra evenimentelor ce sai petrecut acum şeapte-spre- 
zece saii opt-spre-zece ani, asupra limbagiului ce prea 
onorabilul Baronet ţinea asupra cestiunii catolice, când 
d-sa nu era la putere în 1827, şi asupra schimbării 
ce aii produs dout-spre-zece luni de putere. Voii zice 
numai că o asemenea schimbare este prea de ajuns 
pentru o viaţă. Iară-şi prea onorabilul Baronet era în 
oposiţie; şi iară-şi întrebuință vechia d-sale tactică, 
Nu voii relata cu deamtruntul istoria manoperelor 
cu cari a fost răsturnat guvernul whig. Este destul 
să spun că mai multe interese puternice se uniseră 
contra acelui guvern sub conducerea prea onorabilului 
Baronet, şi că din acele interese nu este unul care să 
nu fie acum înşelat şisă nu se plângă. Pentru ca să 
mărginesc observaţiile mele la obiectul ce se: află im- 
mediat inaintea noastră,—poate cine-va să conteste că, 
dintre multele strigăte ce sai ridicat contra adminis- 
îraţiei trecute, acela care a întărîtat mai tare opiniuea 
publică a fost strigătul de «Jos Papismul?» Este în 
Cameră un singur gentleman care să conteste că, dacă 

acum patru ani, nobilul mei amic representantul Ce- 
tății Londra ar fi propus acest bill, ar fi fost com- 
bătut .de fie care membru al actualului Cabinet? Acum 
patru -ani, Domnule Preşedinte, noi discutam un bill 

cu totul deosebit. Partidul care era atunci în oposiţie, 
ŞI care acum este la putere, încerca să treacă cu sila 

prin parlament. o lege, care purta în adevăr un nume 

specios, dar al cărei efect ar fi fost de a priva de 

drepturile lor electorale vr'o zece mii de alegători 

romano-catolici din Irlanda. În zadar noi argumentam, 
protestam, ceream o amânare de o singură sesiune, 

o amânare pînă se va face o anchetă, o amânare pînă 

30
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când un Comitet ne va face un raport. Ni s'a spus 

că cestiunea era de o urgenţă extremă, că fie care 

oră era prețioasă, că Adunarea trebue, fără pierdere 

de timp, să fie curăţită de favoriţii papismului. Aceste 

meşteşugiri. isbutiră. O schimbare de guvern se făcu. 

Prea onorabilul Baronet veni la putere. De rindul 

acesta d-sa este de aproape patru ani la putere. Are un 

parlament care, fără îndoială, ar fi votat cu bucurie 

şi entusiasm acel Bill de Registraţie, pe care d-sa şi 

colegii d-sale: îl pretindeaii neapărat pentru fericirea 

statului. Şi unde este acum acel bill? Aruncat la o 

parte, condemnat de proprii sti autori, declarat de 

dînşii aşa de înpilător, aşa de necompatibil cu toate 

principiile guvernului representativ, în cât, de şi d-lor 

îl sprijiniseră cu vehemență pe când eraii la stînga 

noastră, totu-'şi nu se gândiră a-l propune de pe banca 

ministerială. Şi ce compensație dă prea onorabilul Ba- 

ronet aderenţilor d-sale ca să-i mângâie de pierderea 

favoritului d-lor Bill de Registraţiune ? Chiar acest bill 
pentru donaţiunea propusă în favoarea seminariului din 

maynooth. Vezutu-sa vr'o dată asemenea scamatorie ? 

Şi ne mai putem mira că zeloşii, oneştii, înflăcă- 

raţii protestanți, cari v'aă ridicat la putere cu încre- 

dinţarea că veţi scurta privilegiile Romano-Catolicilor, 

se uită suptraţi şi murmură, când dv. propuneţi să 

daţi bani publici Romano-Catolicilor ? Ne mai putem 

mira că, de la o margine pînă la cea-l-altă a ţerei, 

toate sînt fierbere şi escitațiune, că petiţiuni, noapte 

după noapte, albesc toate băncile întocmai ca o că- 

dere de zăpadă ? Ne mai putem mira că poporul de 

la porți este exasperat văzând chiar pe oamenii cari, 

când eram noi la putere, votai contra vechiei sume
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acordate seminariului din Maynooth, iar acum sînt 
înpinşi şi înbrânciţi în Cameră de agenţii dv. ca să 
voteze pentru sporirea sumei ? Consequenţele naturale 
urmează. Toate acele spirite turbulente, pe cari le 
ațițaţi ca să ne hârțuiți, fac acum volta şi încep să 
ve sfişie pe dv.  Orangistul înalță strigătul s&u de 
răsboiă ; Exeter Hall scoate sbieretul stă, d-nul Mac- 

neill se cutremură văzând pe masa Reginei un ospăț 

mai sumptuos pregătit pentru preoții lui Baal; şi Lucră- 
torii Protestanţi din Dublin cer, într'o limbă engleză 
afară din cale rea, darea în judecată a miniştrilor. Dar ce 

aşteptaţi >? Credeaţi, când chiemaţi pe diavolul ca să 

vă ajute, că!' va pleca tot aşa de uşor precum a venit? 
Credeaţi când, sesiune după sesiune, înpiedicați şi in- 

sultaţi pe aceia pe cari îi ştiați că au dreptate, şi lingu- 

şeaţi pasiunile cele mai rele ale acelora pe cari îi 

ştiați că nu ai dreptate, că ziua socotelei nu va veni 

nici o dată ? Ea a venit. Şedeţi acolo şi faceţi penitenţă 

pentru ani de nesinceritate. Dacă nu este aşa, ridicaţi-vE 

bărbăteşte, şi purificaţi-vă reputaţia înaintea Camerei 

şi a ţerei. Dovediţi-ne că un principiă statornic a că- 

lăuzit purtarea-vt cu privire la afacerile irlandeze. 

Dovediţi-ne cum, dacă sînteţi oneşti în 1845, aţi pu- 

tut fi oneşti în 1841. Arttaţi-ne pentru ce, după ce 

ați întăritat Irlanda pînă la nebunie ca să vă inbunaţi 

cu Englezii, acum puneţi Englitera în toc ca să ve 

inbunaţi cu Irlandezii. Daţi-ne motive cari să probeze 

că politica ce-urmaţi ca ministri, are drept dea fi 

sprijinită, şi cari să nu probeze de o potrivă că aţi 
fost cea mai facţioasă şi mai lipsită de principii opo- 
siţie ce această ţară a văzut. vr'o dată. 

Dar, Domnule Preşedinte, fiind-că am această cre-
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dință despre purtarea miniştrilor Maiestăţii Sale, trebue 

să urmez sfatul onoralilului representant de Shrewsbury 

şi să votez contra billului d-lor? Nică de cum. Știă 

că soarta acestui bill şi soarta guvernului este în 

mâinile noastre. Dar departe fie de noi ideea de a 

imita meşteşugirile cu cari am fost r&sturnaţi. Prive- 

liştea ce ni s'a dat de pe banca opusă va face destul 

r&ă. Acest r&ă nu va fi micşorat, ci îndoit, dacă din 

această parte a Camerei se va da o privelişte corăspun- 

zătoare de neconsequenţă. Dacă acest bill, după ce a 

fost adus de tori, va fi respins de whigi, amendout 

marile partide din stat se vor discredita de o potrivă. 

Atunci se va întâmpla un vast naufragii al tutulor 

caracterelor publice din ţară. De aceea, hotărindu-mt 

pentru sacrificii, cari nu vor fi lipsite de dureri, ŞI 

înnăbuşind unele simţiminte cari se agită cu vigoare 

în inima mea, voii da din toate puterile sprijinul mei 

în favoarea acestui bill. Da, Domnule Preşedinte, în 

favoarea acestui bill şi în favoarea or cărui bill care 

îmi va părea că întăreşte unirea reală a Marei Brita- 

nii cu Irlanda. Voiii da sprijinul mei, fără să mE preo- 

cup de defăimări, fără să m& gândesc la riscul de a 
pierde scaunul mei în parlament; pentru că am învt- 

țat să consider asemenea defăimări ca o adevărată 

glorie. lar cât pentru scaunul mei, am hotărît să nu 

fie nici o dată ocupat printr'o înfeudare ignominioasă; 

şi sint sigur că nu poate fi pierdut nici o dată pentru 

o causă mai onorabilă.
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DISCURS 

PRONUNŢAT IN 

Camera Comunelor la 23 Aprilie 1845. - 

La 23 Aprilie 1845, după ordinea zilei, trebuia ca legea asupra 
seminariului din Maynooth să fie discutată în Comitet. Când se pro- 
puse ca Preşedintele să 'şi părăsească scaunul, d-nul Ward, represen- 

tantul de Sheffield, propuse următorul amendament : 

«Camera este de părere ca suma destinată pentru billul de faţă să 

„se iea din fondurile întrebuințate pentru scopuri bisericeşti în Irlanda». 

După o desbatere de două nopţi, amendamentul a fost respins cu 

322 de voturi contra 148. In ântâia noapte următorul discurs a fost 

pronunțat. 

Doream, Domnule Preşedinte, să îndreptez privirile dv. 
asupră-mi, pentru că întâmplarea a voit să nu găsesc nici 

o dată o ocasiune mai favorabilă de cât acum pentru a 

expune pe deplin vederile mele asupra importantului 
subiect al bisericei irlandeze. In adevtr, eu nu eram 

în ţară când acest subiect înpinse pentru cât-va timp 

pe toate cele-l-alte în umbră, încurcă toată lumea po- 

litică, produse o schismă în administraţia Lordului 
Grey, şi r&sturnă scurta administraţie a prea onorabi- 

lului Baronet din partidul opus. Moţiunea dinaintea 

noastră deschide, după cum crez eii, cestiunea întreagă.
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Onorabilul mei amic representantul de Sheffield, în 

adevtr, ne cere numai să trecem dou&-zeci şi şease 

de mii de lire sterling pe fie care an de la biserica 
stabilită a Irlandei la seminariul din Maynooth. Dar 

această moţiune, crez, se aseam&nă cu o cerere de ex- 

pulsiune adusă contra unui singur arendaş, pentru a 

se proba dreptul asupra unei moşii mari. Or cine re- 

fuză de a 'şi da asentimentul s&ii la ceea ce se propune 

acum, trebue să fie considerat că profesează părerea 

că proprietatea bisericei irlandeze trebue păstrată nevi- 

olată ; şi eii nu pot crede că va vota cine-va pentru 
ceea ce se propune acum, fără să fie hotărit a merge 

mai departe. Puntul în desbatere dar, după părerea 
mea, este «dacă biserica irlandeză, aşa cum este con- 

stituită acum, trebue or nu să fie mânţinută 2» 

Domnule Preşedinte, când un legiuitor este chiemat 

a decide dacă o instituție trebue mânţinută sai nu, 

mi se pare că el trebue mai ântâiu de toate să exa- 

mineze dacă instituția este bună saii rea. Aceasta poate 
să sune a adevăr banal ; dar, dacă trebue să judec după 
discursurile ce sai făcut, în această ocasiune şi în 

alte ocasiuni anterioare, de către gentlemeni din par- 

tidul opus, nu este un adevăr banal, ci un adevtr 

adînc ascuns. Ei crez, Domnule Preşedinte, că biserica 

stabilită din Irlanda este o instituție rea. Merg mai 

departe. Nu vorbesc cu mânie, sai cu vr'o dorință 
de a escita mânie în alţii; nu vorbesc cu exageraţie 

retorică; exprim cu linişte şi cu reflesiune, cu terminii 

potriviţi, o părere pe care 'mi am format-o acum 

mai mulți ani, pe care aii întărit-o toate observaţiunile 
şi reflesiunile mele, şi pe care sînt gata a o spri- 
jini cu motive, când zic că din toate instituţiunile ce



BISERICA IRLANDEI AȚI 

există astă-zi în lumea civilizată, biserica de stat din 

Irlanda mi se pare că este cea mai absurdă. 

Nu mt pot opri de a cugeta că discursurile acelora 

cari apăra această biserică îmi sînt singure de ajuns 

pentru a dovedi că vederile mele sînt drepte. Căci 

cine a auzit vr”o dată pe cine-va aptrând-o pentru me- 

ritele ei? A aptrat-o vr'un gentleman în această noapte 

pentru meritele ei? Ni sa vorbit de jurămentul ro- 

mano-catolic, ca şi cum acest jurământ, or care ar fi 

înţelesul lui, or care ar fi întinderea îndatoririlor ce 

el pune pe conştiinţa celor ce-l fac, ar putea proba 

că această biserică este o instituţie bună. Ni sa spus 

că Romano-Catolicii de seamă, atât laici cât şi clerici, 

acum cinci-zeci de ani, ai declarat că, dacă vor fi 

uşurați de incapacităţile sub cari se aflaii atună, ei 

vor priimi cu bucurie ca biserica din Irlanda să fie 

în posesiunea tuturor donaţiunilor ei, ca şi cum ceea 

ce a. zis cine-va acum cinci-zeci de ani ne poate scuti 

pe noi de datoria de a face ceea ce este acum mai 

bine pentru ţară. Ni sa vorbit de articolul al cin- 

cilea al Unirii, ca şi cum articolul al cincilea 

ar fi mai sacru de cât al patrulea. De sigur, dacă 

este vrun articol al Unirii care să fie privit ca invi- 

olabil, este al patrulea, care regulează numerul relativ 

de representanţi ce Marea Britanie şi Irlanda trebue 

să trimită în parlament. Cu toate acestea disposiţiile 

articolului al patrulea aii fost schimbate cu învoirea - 

aproape unanimă a tuturor partidelor din stat. Schim- 

barea a fost propusă de nobilul Lord care este acum 

Secretarul Coloniilor. Ea a fost sprijinită de prea ouo- 

rabilul Baronet Secretarul Departamentului din lăun- 

tnt, şi de alți membri ai administraţiei actuale. Şi
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oponenții Billului de: Reformă ai fost aşa de departe 
de a se opune la această violare a Tractatului de 

Unire, în cât eraii dispuşi să meargă şi mai departe. 
Imi aduc bine aminte noaptea în care desbăteam ces- 

tiunea dacă Finsbury, Marylebone, Lambeth şi Tower 

Hamlets trebuia să aibă representanţi. Cu această 

ocasie, torii încercară de a desface pe Reformatorii 
irlandezi de noi, promiţendu-le că Irlanda va avea o 
parte din spoliile districtelor metropolitane. După acea- 

sta, Domnule Preşedinte, mi se pare că este o copilărie 

din partea gentlemenilor oposiţi de a apela la artico- 

lul al cincilea al Unirii. Cu o surprindere şi mai 
mare am auzit pe prea onorabilul gentleman Secreta- 
rul pentru Irlanda zicendu-ne că, de vom priimi acest 

amendament, vom face nesigură or ce proprietate de 
păment și de capital. Mie rușine în adevăr să respunz 
la un asemenea argument. Nimeni nu propune să se 
atingă de un interes întemeiat; şi de sigur nu am 

trebuinţă să atrag luarea aminte a prea onorabilului 
gentleman asupra deosebirei dintre proprietatea asupra 

căreia cine-va are un interes întemeiat, şi proprietatea 
asupra căreia nimeni nu are un interes întemeiat. 
Această deosebire formează o parte din primele ele- 
mente ale ştiinţei politice. Apoi prea onorabilul gen- 
tleman caută pricină discutând asupra formei amenda- 
mentului. In adevăr, Domnule Preşedinte, poate sar 
fi putut alege o formă mai potrivită. Dar oare cu 
subtilități de felul acesta se poate apăra o mare insti- 
tuție ? Şi cine a auzit vr'o dată aptrându-se biserica de 
stat a Irlandei alt-fel de cât cu subtilităţi de acest fel? 
Cine a auzit vro dată pe vrunul din advocaţii ei 
vorbind într'o limbă bărbătească şi de om de stat?
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Cine auzit vr'o dată pe unul din advocaţii ei zicând: 
aapăr această instituție pentru că este o instituţie 

bună; scopurile pentru cari există o biserică de stat 

sînt cutare şi cutare; şi vt& voiii ar&ta că această bi- 

serică atinge acele scopuri»? Nici unul nu vozbeşte 
aşa. Nici unul nu se încumetează să vorbească aşa. Care 

cleric, care teoretic politic care a scris pentru apărarea 
bisericilor de stat, le a apărat vro dată cu argumente 
cu cari ar putea să sprijinească biserica Irlandei? Ce pa- 
negiric s'a pronuţat vr'o dată asupra bisericilor Engli- 

terei şi Scoției care să nu fie o satiră a bisericei Ir- 

landei? Ce călător vine la noi fără să se mire şi să nu 

riză, de biserica Irlandei? Sai ce scriitor strein asupra 

afacerilor britanice, european, american, protestant sai 

catolic, conservator sai liberal, favorabil Engliteri sai 
plin de prejudiţii contra Engliterei, menţionează bise- 
rica Irlandei fără să 'şi exprime uimirea că o aseme- 
nea instituție există la nişte oameni raţionali ? 

Şi aceia cari vorbesc ast-fel despre această biserică 
vorbesc drept. Este ceva care să se asemene cu dînsa? 

Fost-a ceva care să se asemene cu dînsa ? Lumea este 

plină de biserici de stat; dar un monstru ca biserica 
Irlandei nu se poate găsi nică-ieri. Uitaţi-vă de jur 

înprejurul continentului european. Biserici de stat 

de la Marea Albă pînă la Mediterana ; biserici de stat 
de la Volga pînă la Oceanul Atlantic; dar nică-ieri 
biserica unei mici minorităţi care se bucură de o 

recunoaştere esclusivă. Uitaţi-vă la America. Acolo 

aveți toate formele de creştinism, de la mormonism, 

dacă trebue să numim mormonismul creştinism, pînă 

la romanism. In unele locuri, aveţi sistemul volun- 

tarian. In altele aveţi mai multe religiuni unite cu
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statul. In altele aveţi ascendenţa solitară a unei 

singure biserici. Dar nică-ieri, de la Cercul Arctic 
pînă la Capul Horn, nu găsiţi biserica unei mici mi- 

norităţi esclusiv stabilită. Uitaţi-vă de jur înprejur în 

impeziul nosrtu. Avem o biserică stabilită în Engli- 

tera ; ea este biserica majorităţii. Avem o biserică 

stabilită în Scoţia. Când a fost înfiinţată, ea era 

biserica majorităţii. Acum câte-va luni ea era biserica 

majorităţii. Nu sînt încă de tot sigur dacă, chiar după 

ultima ruptură nenorocită, ea este biserica minorităţii. 

In coloniile noastre statul face mult pentru sprijinirea 

religiunii ; dar în nici o colonie, crez, nu sprijinim 

religiunea minorităţii. Chiar în acele părţi ale imperiu- 
lui unde marea masă a populaţiunii se închină la super- 

stiții absurde şi immorale, dv. nu v'aţi făcut vinovaţi 

de nebunia şi nedreptatea de a cere de la dinsa să 

plătească pentru o religie de care nu are nevoie. Noi 

nu am înpărţit Bengalul şi Carnaticul în parochii şi 

n'am înprăştiat rectori creştini, cu stipendii şi moşii, 

între milioanele de păgâni şi de Mohamedani. Intre- 

ținem, în adevăr, o mică biserică creştină, sai mai 

bine trei mici biserici creştine, anglicană, presbyteri- 

ană şi catolică. Dar le întreținem numai pentru creş- 
tinii din serviciile civile şi militare, şi lăsăm neaținse 

veniturile moskeelor şi ale câpiştilor. Intro singură ţară 
se poate vedea priveliştea unei comunităţi de opt mi- 
lioane de ființe omeneşti, cu o biserică care este biserica 
numai a opt sute de mii de inşi. 

S'a zis adesea, şi s'a repeţit în astă seară de onora- 
bilul representant de Radnor, că această biserică, de şi 
coprinde numai a zecea parte din populaţiune, are mai 
mult de cât jumătate din bogăţia Irlandei. Dar este
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oare acesta un argument în favoarea sistemului actual? 
Nu este oare cel mai tare argument ce se poate invoca 

în favoarea unei schimbări complete ? Este adevărat 

că sînt. multe casuri în cari se cuvine ca proprietatea 
să precumpănească asupra numărului. Acele casuri, 

după părerea mea, se pot aşeza în dout clase. O clasă 
consistă din acele casuri în cari păstrarea saă înbună- 

tățirea proprietăţii este scopul ce se are în vedere. 

Ast-fel într'o societate de drumuri de fier, nimic nu 

poate fi mai rațional de cât ca un proprietar de 

cinci sute de acţiuni să aibă mai multă putere de cât 

cinci propietari cari 'aă fie care câte o acțiune. Cea- 

l-altă clasă de casuri în cari proprietatea poate pe 

drept conferi privilegii este unde se cere o inteligenţă 

superioară. Proprietatea este în adevăr o dovadă foarte 

imperfectă de inteligenţă. Dar, când legiferăm pe o 
scară mare, atunci este poate cea mâi bună ce putem 

aplica. Căci unde nu este nici o proprietate, acolo 

poate fi foarte rar o cultură mintală. După acest prin- 

cipiă, juraţii speciali, cari a să judece cause de o 

delicateță particulară, se aleg dintr'o clasă mai bogată 

de cât aceea care procură juraţii obicinuiţi. Dar nu 

poate fi o analogie mai falsă de cât de a conchide 

de la aceste casuri la casul bisericei stabilite. Aşa de 

departe este de a fi adevărat că, în stabilirea unei bi- 

serici, trebue să dăm mal multă însemnâtate unui om 

bogat de cât la cinci oameni săraci, în cât tocmai 

diametralmente opusul este regula sănttoasă. Trebue 

să ţinem seamă mai mult de un vom sărac de cât de 

cinci bogaţi. Pentru-că, mai ântâiii de toate, cultul 

public al unei religiuni este de mai multă importanţă 

pentru sărac de cât pentru bogat. Nu voii să zic că
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un bogat nu poate fi mai bun pentru a asculta pre- 

dici şi a lua parte la rugăciunile publice. Dar aceste 

lucruri nu sînt neapărate pentru dinsul; şi, dacă se 

află întro situaţie care nui permite a le avea, el 

poate găsi compensaţiuni. El are bani ca să. cumpere 

cărți, timp ca să le studieze, inteligență ca să le 

priceapă. In fie care zi el poate comunica cu spiritul 

lui Hooker, al lui Leighton şi al lui Barrow. De aceea 
el are mai puțină nevoie de instrucţiunea orală a 
unui preot de cât un ţ&ran care nu poate citi, saii 
care, dacă poate citi, nu are bani ca să-şi procure 

„cărţi sau timp liber ca să le citească. Un asemenea ţăran, 
dacă nu va fi învăţat cu vorba gurei, nu poate cu- 
noaşte din creştinism mai mult de cât un Hottentot 

sălbatic. Şi aceasta nu este tot. Săracul nu numai are 
mai multă nevoie de ajutorul unui ministru al religi- 
unii de cât bogatul, dar încă este mai puţin în stare 
de a şi-l procura. Dacă nu ar fi nici o biserică stabi- 
lită, atunci oameni de posiţia noastră socială ar putea 
să aibă predicatori după inima lor, cu. cheltueli pe 
cari abia le ar simţi. Dar când un sărac, care abia 
poate da copiilor săi cantitatea îndestulătoare de car- 
tofi, este silit să-şi vânză porcul pentru ca să plăteas- 
că ceva preotului, atunci povara este mare. Acesta 
este, în faptă, motivul cel mai puternic pentru a avea 
O biserică stabilită întro ţară. EI este singurul : cu- 
vânt care mt opreşte de a mt uni cu partizanii siste- 
mului voluntar. Aş considera argumentele d-lor ca 
peremptorii dacă cestiunea ar privi numai clasele de 
sus şi de mijloc. Dacă doresc să păstrez biserica sta- 
bilită a Engliterei, o fac nu pentru lorziă şi baroneţi 
şi nobilimea rurală care are un venit anual de cinci
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mii lire sterling şi pentru bancherii cei bogaţi din 

City, Ştii că aceşti oameni vor avea în tot d'a una 

biserici, ba încă şi catedrale, şi orge, şi bogate vase 

de cuminecătură. Persoana de care mă îngrijesc este 

lucrătorul, omul căruia îi este grei să plătească chiar 
cinci shillingi sai zece shillingi pe an din micile sale 

câştiguri pentru cultul bisericesc. Ce se face el cu 
sistemul voluntarian ? Trebue oare să se lipsească cu 
totul de instrucțiunea religioasă? Aceasta ar fi, o 

credem cu toţii, o mare nenorocire pentru el însu-şi, 

şi o mare nenorocire pentru societate. Trebue oare să 

plătească el din slabele sale mijloace 2 Aceasta ar fi o taxă 

prea mare. 'Trebue oare să aştepte de la liberalitatea 
celor-l-alți? Aceasta este o dependenţă cam precară şi 

cam umilitoare. Prefer, o mărturisesc, acest sistem 

sub care este, în cel mai incult şi mai depărtat dis- 

trict, o casă a lui Dumnezeă, în care cultul” publc se 

face întrun mod acceptabil de toată majoritatea comu- 

nității, şi în care cel mai sărac poate lua parte la or- 

dinanțele religiunii, nu ca o milă, ci ca un drept. Dar 

se aplică oare acest argument la o biserică ca biserica 

Irlandei ? Nu este nevoie să decid cu această ocasi- 

une dacă argumentele în favoarea bisericei de stat 

saii argumentele în favoarea sistemului voluntar sint 

mai puternice. De amendou& părţile sînt motive te- 

meinice. Cumpănindu-le pe cât pot, crez că, în ceea 

ce priveşte Englitera, preponderanţa este de partea 

bisericei de stat, Dar, în ceea ce priveşte Irlanda, 

nu am nevoie să mai cumpănesc. "Toată greutatea 

este de o parte a balanței. Toate argumentele ce ne 

înclină contra bisericei Engliterei, şi toate argumen- 

tele ce ne pleacă în favoarea bisericei  Engliterei,
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sînt de o potrivă argumente contra bisericei Irlandei, 
contra bisericei puţinora, contra biseriei bogatului, 

contra  bisericei care, re&sturnând or ce principii pe 
care trebue să se întemeieze o biserică creştină, în- 

buibează pe bogat cu bunurile ei şi dă afară cu 
mâna goală pe cel flămând. 

Un argument, care a fost expus atât în această 

Cameră cât şi afară dintr'însa asupra bisericei Irlandei, 
pare a merita oare care luare aminte. Se admite, ca 

şi cum unu Sar putea contesta în faptă, că această 

biserică nu 'şi înplineşte îndatoririle ce se aşteapţă or 
unde de altmintrelea de la asemenea instituţiuni, că 
nu învaţă masa poporului, că nu înpărtăşeşte mângâ- 

ierea religioasă la masa poporului. Dar, se zice, tre- 

bue să privim această biserică ca o biserică agresivă, 

o biserică însufleţită de spiritul de proselitism, o bise- 
rică militantă care face progrese în mijlocul inimicilor 
ci. Chiemarea ei este de a răspândi protestantismul 
peste Munster şi Connaught. Imi aduc bine aminte că, 
acum un-spre-zece ani, când guvernul Lordului Grey 
propuse reducerea numtrului episcopiilor irlandeze, sa 
ținut acest limbagiii. Se recunoştea că erai mai mulţi e- 
piscopi de cât cerea numărul persoanelor cari eraă atunci 
în comuniune cu biserica stabilită. Dar ace! număr, ni se 
asigura, nu va fi staționar ; şi de aceea ierarchia trebuia să 
se constituiască întemeiându-se pe milioanele de conver- 
tiţi cari vor cere îndată ministeriul pastorilor protes- 
tanţi. Imi aduc bine aminte energicele cuvinte de cari 
s'a servit atunci onorabilul meă amic, representantul 
Universităţii de Oxford. 'Trebue să recunoaştem, zicea 
d-sa, puterea expansivă a protestantismului. Acum 
căte-va nopți, un nobil lord, pentru care simţ, în co-
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mun cu întreaga Cameră, cel mai mare respect, re- 

presentantul de Dorsetshire 1), vorbea de caracterul 

misionar al bisericei Irlandei. Dacă, Domnule Preşe- 

dinte, un asemenea limbagiă ar fi fost ţinut în ca- 

mera de consilii a reginei Elizabeth, când constitu- 

ţia acestei biserici se desbătea acolo pentru ântâia 
oară, nu am avea de ce să ne mirăm. Sir William 

Cecil sai Sir Nicholas Bacon puteai în modul cel 
mai firesc să zică: «Sînt puţin protestanți acum în 

Irlanda, este adevărat. Dar când ne gândim cât de re- 
pede s'a înprăştiat doctrina protestantă, când ne amin- 

tim că abia a trecut ceva mai mult de patru-zeci 

de ani de când Martin Luther a început a predica 
contra indulgențelor, şi când vedem că o jumâtate 

din Europa este acum emancipată de vechia supersti- 

ţie, putem în mod raţional aştepta ca Irlandezii să urmeze 

îndată exemplul celor-l-alte naţiuni cari ai înbrățişat 

doctrinele Reformei». Cecil, zic, şi colegii sti puteai 

in mod firesc să nutrească aceste speranțe, şi puteai 

fără absurditate să se pregătească pentru un eveni- 
ment pe care ei il priveau probabil in cel mai inalt 

grad. Dar noi, cari am văzut acest sistem în deplină 
activitate de la 1560 pînă la 1845, trebue si fim 

mai bine instruiți, afară numai.dacă nu sîntem inca- 

pabili de a mai învăța. Dout sute şi opt-zeci şi cinci 

de ani această biserică a fost la lucru. Ce se putea 

face pentru dinsa pe calea autorităţii, a privilegiilor, 

2 donaţiunilor, şi nu sa făcut ? Priimit-a alt grup de 

episcopi şi preoţi din lume aşa de mult ca să facă 

aşa de puţin? Nu a priimit vro dată alt grup dee- 

piscopi şi preoţi din lume pe jumătate atâta ca să facă 

1) Lord Ashley.
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de dou& ori atâta? Şi ce avem de arbtat pentru toate 

aceste cheltuieli risipitoare ? Ce alt de cât cea mai ze- 
loasă populaţie romano-catolică de pe suprafaţa pă- 

mâentului ? Unde erați acum o sută de ani, unde eraţi 

acum dou& sute de ani, tot acolo sînteţi şi acum, 

nu ca victorioşi peste domeniul vechiei credinţe, ci 

aptrându-vă cu greutate cu un succes îndoios pro- 

pria voastră frontieră, propriul vostru pământ. Căte o 

dată un desertor vă părăseşte, Altă dată un desertor 

se strecoară la voi. Nu ştiii dacă câştigurile sai pier- 

derile voastre de acest fel sînt mai mari, şi nici nu 

merită să fac o cercetare. Asupra marei mase solide 

a populațiunii romano-catolice maţi făcut absolut nici 

o impresie. Ei sînt, cum erai acum generaţii, zece 

contra unuia în faţa membrilor bisericei voastre sta- 

bilite. Explicaţi-"mi aceasta. V& vorbesc dv., zeloşi 

protestanți de cea-l-altă parte a Camerei. Explicaţi-"mi 
aceasta după principiile protestante. Dacă aş fi roma- 

no-catolic, aş putea uşor să-mi dai seamă de aceste 

fenomene. Dacă aş fi romano-catolic, m'âş mulțumi a 

zice că puternica mână şi întinsul braţ s'aă ridicat, po- 
trivit cu făgăduinţa, pentru apărarea bisericei celei ne- 
supuse la nici o schimbare; că Acela care în vechile 
vremuti a. prefăcut blestemele lui Balaam în bine-cu- 
ventări, şi a bătut oştirea lui Sennacherib, 'şi a bătut 
joc în faţa lumii de meşteşugirile bărbaţilor de stat 
eretici. Dar ce poate zice un protestant? El afirmă 
că, în. cursul acestei lungi lupte, în cursul căreia 
zece generaţiuni de oameni Sai născut şi au murit, 
raţiunea şi Scriptura aă fost de partea bisericei sta- 
bilite. Spuneţi-ne dar, ce să credem despre acest răs- 
boiii straniă, în care raţiunea şi Scriptura, sprijinite
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de bogaţie, de demnitate, de ajutorul puterii civile, 
nu ai fost în stare să lupte contra erorii înpilate şi 
parăsite ? Cu cât este mai deplină convingerea noastră 
că doctrinele voastre sînt drepte, cu atât mai deplină, 
dacă sîntem oameni raționali, trebue să fie convin- 
gerea noastră că tactica noastră a fost greşită, şi că 
am adus mai mult r&ă causei pe care căutam să o 
ajutăm. 

Observaţi: nu numai numărul comparativ al Roma- 
no-Catolicilor şi Protestanţilor ne poate procura mate- 
rie pentru reflesiuni serioase. Calitatea ca şi cantitatea 
romanismului irlandez merită. să fie luate în băgare 
de seamă. Este altă ţară locuită deo populaţie ames- 
tecată din catolici şi protestanți, este altă țară în care 
doctrinele protestante ai fost mult timp propagate în 
libertate de către presă şi de pe anvon, în care spi- 
ritul romano-catolic să fie aşa de tare ca în Irlanda ? Nu 
crez. Belgienii trec în genere de nişte romano-cato- 
lici statornici şi zeloşi. Dar nu crez că ei sînt 'egali 
cu Irlandezii, fie în statornicie fie în zel. Şi acesta 
este fructul a trei veacuri de archiepiscopi, episcopi, 
archidiaconi, decani şi rectori. Şi cu toate acestea unde 
este minunea ? Este această privelişte o minune, di- 
nâintea căreia să r&mânem uimiţi ? Nici de cum. Ea 
este un resultat pe care înțelepciunea omenească tre- 

buia de mult să-l fi prevăzut şi să-l fi evitat. Este 
succesiunea naturală dintre causă şi efect. Dacă nu 

inţelegeţi aceasta, este pentru că nu înţelegeţi ce este 

natura şi acţiunea unei biserici. Sînt părţi în meca- 

nismul unui guvern cari pot fi tot aşa de eficace când 

sînt urîte ca şi când sînt iubite. O armată, o flotă, 

o suprâveghiere vamală, o forță polițienească, îşi 

31
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pot face treaba când simţimântul public este cu dîn- 

sele sai contra lor. Ne place or nu ne place legea 

asupra cerealelor, vămile şi garzii dv. de ţermuri o- 

presc grâul strein. Mulțimea din Manchester nu a fost 

mai puţin real înprăştiată de cavaleria gardei naţio- 

nale, cu toate că amestecul cavaleriei gardei naționale 

escita cea mai amară idignaţie. Acolo scopul era de 

a produce un efect material ; mijloacele materiale erai 

de ajuns; şi nimic mai mult nu se cerea. Dar o bi- 

serică există pentru scopuri morale. O biserică există 

ca să fie iubită, ca să fie respectată, ca să fie ascul- 

tată cu docilitate, ca să domnească asupta inteligenţei 

şi inimei oamenilor. O biserică ce însuflă groază este 

nefolositoare sau mai răi de cât nefolositoare; şi de 

aceea a înquartiera o biserică ostilă în mijlocul unui 

popor cucerit, precum aţi înquartiera o soldăţime, este 

cea mai absurdă dintre greşeli. Această greşală ai să- 

vîrşit-o strămoşii noştri. Ei aă postat o biserică în Îr- 

landa întocmai cum aă postat garnizone în Irlanda. 

Garnizonele "şi ai făcut datoria. Ele eraă urite. Dar 

aceasta nu făcea nimic. Ele aveai fortărețele şi ar- 

mele lor, şi țineaii îngenuchiată rasa aborigenă. Dar bi- 

serica. nu 'şi a ajuns scopul. Pentru această operă dra- 

gostea şi încrederea poporului eraii esenţiale. 

Voiii observa în treacăt că, chiar în nişte înpreju- 

rări mai favorabile, o preoțime parochială nu este un 
instrument nemerit pentru a face proseliți. Biserica 

Romei, or cari ar fi ideile noastre asupra scopurilor ci, 
nu a arttat nici o lipsă de agerime în alegerea mij- 

loacelor, şi ea cunoaşte bine acest adevăr. Când ea face 

o mare mişcare agresivă, — şi multe asemenea miş- 

cări ea le a făcut cu un succes strălucit, — ea între-
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buinţează nu clerul .parochial, ci cu totul alt mecanism. 
Chiemarea preoților ei parochiali este de a apăra şi 
„guverna ceea ce s'a câştigat. Marile ei aquisiţiuni ai 
fost făcute de ordinele religioase, şi în deosebi de Ie- 
suiţi. In Irlanda preoţii vostri parochiali se află sub 
dout mari desavantagie. Ei au fost înzestrați, şi a 
fost odioşi ; aşa de bogat înzestrați, în cât puţini din- 
trînşii Sau gândit să se facă misionari; aşa de amar 
odioşi în cât acei puţini ai avut puţine succese. Ei 
sai mulțumit mult timp a priimi emolumentele ce le 
veneaii de la beneficiile lor, şi nu se îngrijaii de a- 
cele mijloace cărora, în alte părţi ale Europei, pro- 
testantismul datoreşte victoria sa. Este bine cunoscut 
că dintre toate instrumentele întrebuințate de refor- 
matorii din Germania, Englitera, Scoţia, pentru ca să 
lucreze asupra spiritului public, cel mai puternic a fost 
Biblia tradusă în limbele vulgare. In Irlanda, biserica 
protestantă a fost stabilită cu o jumătate de veac a- 
proape înainte de a se tipări Noul Testament în limba 
ersă. Toată Biblia na fost tipărită în limba ersă pînă 
când această biserică n'a existat de mai bine de o sută 
dout-zeci de ani. Şi nici atunci publicaţiunea nu sa 
făcut sub patronagiul leneşei şi bogatei ierarchii. .Chel- 

tuiala s'a făcut de un laic, ilustrul Robert Boyle. Aşa 

trecu veac după veac. Swilt, acum o sută şi mai bine 

de ani, descria pe prelaţii acelei ţeri ca pe nişte oa- 
meni înbuibaţi de bogăţie şi cufundaţi în nepăsare, a 
căror ocupaţie de căpetenie era de a se încovoia şi 
de a face tripotagii la Castel. Singura funcţiune spi- 
rituală, zice el, pe careo înplineaă, era ordinaţiunea ; 

şi, când el vedea la ce persoane dai ordinaţiunea, se 

întreba dacă nu ar fi mai bine ca ei să neglijeze a-
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ceastă funcţiune cum neglija pe toate cele-l-alte. Tră- 

iesc încă, Domnule Preşedinte, aceia cari pot să-şi a- 

ducă bine aminte cum veniturile celui mai bogat 

scaun €epis:opal din Irlanda erau risipite pe malurile 

Mediteranei de un episcop, ale cărui epistole, compo- 

sițiuni foarte deosebite de epistolele Sfîntului Petru sai 

ale Sfintului loan, se pot găsi în corespondența doamnei 

Hamilton. Asemenea abusuri nu provocară nici o plân- 

gere, nici o reprimandă. Şi în tot acest timp adevăra- 

ţii păstori ai poporului, r&i nutriţi şi r&i înbrăcaţi, 

văzuţi r&ă de lege, expuşi la insuliele fie-cărui dom- 

nişor: care se proslăvea în numele de protestant, se 

puteai găsi în colibe miserabile, în murdărie, şi foame, 

şi contagiune, înveţând pe tâner, mângăiând pe ne- 

norocit, ţinând crucifixul înaintea ochilor murindului. 

Este oare stranii ca, în asemenea înprejurări, religiu- 

nea romano-catolică să devină din ce în ce mai scumpă 

unui popor înflăcărat şi simţitor, şi ca biserică voastră 

de stat să cază din ce în ce mai jos şi mai jos în 
stima lor? Neaptrat nu fac r&spunzător pe clerul ac- 
tual al bisericei irlandeze de greşelile predecesorilor 

lui. Să me ferească Dumnezei! A face ast-fel ar fi 
cea mai flagrantă nedreptate. Ştia că o schimbare 

mântuitoare s'a petrecut. Nu am nici un cuvânt dea 

m& îndoi că în învăţătură şi viață morală clerul pro- 

testant din Irlanda este pe acela-şi nivel cu clerul din 

Englitera. Dar pe calea facerii proseliţilor el înaintează 

tot aşa de puţin ca şi predecesorii săi. O vrăşmăşie 
de trei sute de ani desparte națiunea de aceia cari 

trebuia să fie învățătorii ei. In scurt, este învederat 

că spiritul Irlandei 'şi a luat direcțiunea sa, şi nu se 
mai lasă a fi abătut în altă direcţiune, sai, în or
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ce cas, nu se poate abate prin mecanismul vostru 

actual. 

Atunci, bine; această biserică este neputincioasă ca 

instrument de conversiune. Dar mai este alt scop la 

care, după părerea unor bărbaţi eminenţi, o biserică 

poate sluji. Acest scop a fost adesea în mințile poli- 

ticilor practici. Dar cel d'ântâiă politician teoretic care 

a ar&tat limpede acest scop, a fost Hume. După cum se 
putea cine-va aştepta din opiniunile lui cunoscute, Hume 

a tractat cestiunea numai din puntul de vedere al fe- 

ricirii lumeşti a omului ; şi, poate, nu se ştie lămurit 

dacă el avea o părere dreaptă despre modul în care 

chiar. fericirea lumească a omenirii este influenţată de 

restricțiunile şi măngâierile religiunii. El raţiona ast- 

fel: «Este periculos pentru pacea societăţii ca spiritul 

public să fie escitat cu violenţă de subiecte religioase. 

Dacă priimiți sistemul voluntar, spiritul public va fi 

în tot d'a una aţiţat. Căci fie-care predicator, ştiind 

că pâinea sa depinde de popularitatea sa, va aroma- 

tisa tare doctrina sa, şi va întrebuința tot felul de 

mijloace pentru ca să câştige ascendență asupra audi- 

„torilor sti. Dar cănd guvernul plăteşte pe ministrul 

religiunii, atunci el nu are nici un motiv puternic ca 

să înflăcăreze zelul congregaţiunii sale. El îşi va în- 

plini probabil datoriile sale întrun mod cam moale. 

Puterea lui nu va fi prea formidabilă ; şi va fi, pre- 

cum este întrebuințată în sprijinul acelei ordini de lu- 

cruri sub care el se găseşte aşa de bine». Acum, Dom- 

nule Preşedinte, nu este trebuincios să cercetez dacă 

doctrina lui Hume este sănttoasă sai nu. Pentru-că, 

sănttoasă -saă nesăn&toasă, ea nu procură nici un ar- 

gument pe care să puteţi întemeia apărarea - iustitu-
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țiunii de cari ne ocupăm aici. Este învederat că pu- 

nend în Irlanda biserica minorităţii in legătură cu sta- 

tul, dv. -aţi produs, în gradul cel mai înalt, toate a- 

cele nenorociri pe cari Hume le priveşte ca nedespărţite 

de sistemul voluntar. Puteţi străbate toată lumea fâră 

să găsiţi altă țară în care deosebirile religioase să ica 

o formă aşa de primejdioasă pentru pacea societăţii, 
unde poporul de rînd să fie aşa de mult sub influența 

preoților sti, saii unde preoții cari învaţă pe poporul 

de rind să fie aşa de complet instreinaţi de guvernul 
civil. 

Şi acum, Domnule Preşedinte, resum ceea ce am 

zis. Pentru care sfîrşit există biserica Irlandei ? Este 

acest sfîrşit învăţătura şi mângâierea marei mase a 

poporului ? Trebue să admiteţi că biserica Irlandei n'a 

ajuns la acest sfârşit. Este oare scopul pe care-l aveți 

în vedere convertirea marei mase a poporului de la 
religiunea romano-catolică la o formă mai curată de 

creştinism ? Trebue să admiteţi că biserica Irlandei 

n'a atins acest scop. Sai v& propuneţi scopul la care 

a vizat Hume, pacea şi siguranţa societăţii civile ? Tre- 

bue să admiteţi că biserica Irlandei n'a atins acest 

scop. In numele simțului comun dar, spuneţi-ne ce 

scop bun aatins această biserică ; sai suferiţi să con- 

chidem, precum sînt silit ei să conchiz, că este o 
instituţie rea în toată puterea cuventului. 

Nu urmează neapărat, ştii, că, fiind-că o instituţie 
este rea, trebue numai de cât să o nimicim. Câte o 
dată o instituţie rea se înrădăcinează aşa de adînc în 
inimile oamenilor, îşi înpleteşte aşa de tare rădt- 
cinile cu adevăratele temelii ale societăţii, în cât nu 
se poate înlătura fără pericule serioase pentru ordine,
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lege şi proprietate. De exemplu, ei consider poligamia 

ca una din cele mai pernicioase practice ce există în 
lume. Dar dacă Consiliul Legislativ al Indiei ar face 

o lege pentru oprirea poligamiei, aş crede că “şi a eşit 
din. minţi. O asemenea mâsură ar dobori de o dată 

vasta clădire a imperiului nostru indian. Dar avem 

oare vrun motiv similar ca să tractăm cu gingăşie 
biserica de stat a Irlandei ? Această biserică, Domnule 

Preşedinte, nu este una din acele instituţii rele cari 

trebuesc cruţate pentru că sînt populare şi pentru că 

desființarea lor ar prejudiţia nişte instituţii bune. Ea 

este, din potrivă, aşa de odioasă, şi vecinttatea ei 

primejdueşte aşa de tare părți preţioase ale constituției 

noastre, în cât, chiar dacă ar fi în sine o instituție 

bună, am avea motive puternice ca să o desființăm. 

Onorabilul gentleman care vorbi în urmă ne a spus 

că d-sa nu poate atinge această biserică fără să pună 

în pericul Unirea Legislativă. Domnule Preşedinte, 

am dat toată luarea aminte acestui punt important; 

şi am ajuns la o conclusie cu totul deosebită. Cestiu- 

nea de limpezit este aceasta: care este cea mai bună 

cale pentru a păstra unirea politică dintre nişte ţeri 

în cari domnesc religiuni deosebite ? Cu privire la a- 

ceastă întrebare avem, crez, toată lumina pe care ne 

o poate da istoria. Nu este nici un fel de experienţă 

descrisă de Lord Bacon pe care să nu o fi încercat. 

Filosofia înductivă nu este de nici un preţ, dacă nu 

putem avea încredere în înv&țămintele scoase dintro 

experință de mai bine de dout sute de ani. Englitera 

a fost mult timp de aproape unită cu dou țări mai 

puţin puternice de cât ea şi deosebite de ea prin religi- 

une. Poporul scoţian este presbyterian ; poporul irlan-
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dez este romano-catolic. Noi am hotărît să introducem 

cu sila sistemul anglican în amândout ţările. In amân- 

dou& ţările resultatul a fost o mare nemulțumire. In 

cele din urmă Scoţia s'a răsculat. Apoi s'a răsculat 

Irlanda. Răscoalele scoțiană şi irlandeză, întâmplându-se 
întrun timp când spiritul public din Englitera era 

foarte tare şi cu drept cuvânt întărîtat, produseră aici 

Marea Rebeliune şi căderea monarchiei, a bisericei şi 

a aristocrației. După Restauraţiune încercarăm din noă 
cu sistemul cel vechiii. In curs de dou&-zeci şi opt de 

ană stăruirăm în străduinţa de a întroduce cu sila epis- 

copatul în Scoţia, şi urmarea a fost că, în acei dout-zeci 

şi opt de ani, Scoţia a înfăţişat o privelişte înfricoşată 

de miserie şi depravare. Istoria acestui period se com- 

pune din înpilare şi resistenţă, din insurecţiuni, pe- 

depse barbare şi omoruri. Intr'o zi o ceată de ţtrani 

zeloşi se apără cu desperare şi respinge pe dragoni. 
A doua zi dragonii înprăştie şi taie în bucăţi ţerăni- 

mea ce fugea. Înt:'o zi se strivesc în acea blestemată 
cismă oasele piciorului unui nenorocit Covenantar. A 
doua zi Lordul Primat este smuls afară din trăsura sa 
de o bandă de fanatici turbaţi, şi pe când striga ier- 
tare, este măcelărit la picioarele fiicei sale. Aşa se 
petreceaii lucrurile, pînă când în cele din urmă ne veni 
în minte că instituţiile sînt făcute pentru : oameni, nu: 
oamenii pentru instituţii. Un guvern înţelept părăsi 
deşarta încercare de a păstra o biserică de stat episco- 
pală în mijlocul unei naţiuni presbyteriane. Din acest 
moment legătura dintre Englitera şi Scoţia se făcu pe 
fe care an mai strinsă şi maj strinsă. Mai remâneail, 
ce e drept, câte-va cause de amăriciune. Exista o vechie 
antipatie între naţiuni, efectul multor lovituri date şi
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priimite de amândout părţile. Toate nenorocirile cele 

mai mari cari căzuseră asupra Scoției veniră şi asupra 

Engliterei. Cele mai mândre evenimente din istoria 

scoțiană erai victorii câştigate asupra Engliterei. Cu 

toate acestea toate simţimintele de mânie se stinseră 

repede. Unirea naţiunilor ajunse desăvârşită. Cel mai 

b&trân om ce este în viaţă nu 'şi aduce aminte să fi 

fi auzit vrun demagog exprimând vr'o dorinţă de 

separațiune. Credeţi dv. că aceasta Sar fi, întâmplat 

dacă Englitera ar fi stăruit, după Revoluţiune, în 

străduințele ci de a întroduce cu sila haina de chor 

şi Cartea de Rugăciuni între Scoţieni? Vă declar 

că, dacă aţi fi stăruit în nebunul plan de a avea 

o unire religioasă cu Scoţia, nu aţi fi avut nici o dată 

o cordială unire politică cu dînsa. Chiar astă-zi aţi fi 

avut întruniri monstri la miază-noapte de Tweed, şi 

altă Conciliation Hall, şi alt nasture de «repeal» cu 

motto: Nemo me impune lacessit. In adever, Englitera 

mar fi ajuns nici o dată marea putere ce este. Pentru 

că Scoţia ar fi fost nu o adunare la puterea efectivă 

a imperiului, ci o seădere dintrînsa. De câte oriar 

fi fost un răsboiă cu Franţa sati Spania, am fiavut o 

insurecţiune în Scoţia. Țara noastră ar fi scăzut la ran- 

gul unui regat de clasa a doua. O singură biserică 

ca aceea asupra căreia noi desbatem acum este o po- 

vară grea pentru cel mai mare imperiii. Două biserici 

de felul acesta, nică un imperiă nu le ar putea purta. 

Dv. aţi continuat a guverna Irlanda în curs de mai 

multe generațiuni, precum guvernaţi Scoţia pe timpul 

lui Lauderdale şi al lui Dundee. Și iată resultatul. 

Irlanda a r&mas, în adevăr, o parte din imperiul dv. 

Dar ştiţi că ea este mai mult un isvor de slăbiciune
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de cât de tărie. Miseria ei este o învinuire pentru dv. 
Nemulțumirea ei îndoieşte primejdiile unui răsboiu, 
Puteţi dv., cu asemenea fapte înainte-vă, să prege- 
taţi asupra drumului ce trebue să luaţi? Inchipui- 
ți-ve un doctor cu doui paţienți, amândoui afectați 
de aceea-şi boală. El aplică aceleaşi medicamente 
drastice. Amendoui merg mai rtă şi mai răi cu ace- 

„lea-şi simptome inflamatorii. Atunci el îşi schimbă 
tratamentul pentru un cas, şi dă medicamente calmante. 
Paţientul reînviază, merge din zi în zi mai bine, şi 
este readus în cele din urmă la o sănătate perfectă. 
Cel alt paţient continuă a f supus vechiului trata- 
ment şi devine necontenit mai mult şi mai mult sdrunci- 
nat. Cum ar lucra un medic întrun asemenea cas? 
Și nu sînt oare principiile filosofiei experimentale ace- 
lea-'şi în politică ca şi în medicină ? 

De aceea, Domnule Preşedinte, sînt pe deplin pregă- 
tit de a lua măsuri energice față de biserica stabilită 
a Irlandei. Nu este necesar să spun precis cât de de- 
parte aş merge. Sînt convins că ar fi necesar, în acest 
cas ca şi în altele, să consimţim la un compromis. Dar 
cu cât reforma ce se va propune va fi mai completă, 
cu atât mai cordial o voiă sprijini, respectând cu sfin- 
ţenie, precum sînt sigur că vom face, drepturile 
legal dobândite. 

Cum că o reformă se va face, nu mă pot îndoi. 
Intrun timp scurt vom vedea relele, pe cari le am 
descris, îndulcite, dacă nu cu totul înlăturate. O ad- 
ministraţie liberală va face această concesiune Irlandei 
dintr'un simțimânt de dreptate. O administraţie conser- 
vatoare o va face dintr'un simțiment de primejdie. 
Prea onorabilul Baronet a dat Irlandezilor o lecţie care
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va produce roade. Aceasta este o lecţie pe care guver- 
nanţii trebue să o dea încet, pentru că este din acelea 

pe cari popoarele se prea grăbesc a le învăța. Ni sa 

spus de repeţite ori prin fapte, — acum ni se spune 

mai-mai în cuvinte lămurite, — că agitația şi intimidarea 

sînt mijloacele ce trebuesc întrebuințate de aceia cari 

doresc îndreptarea relelor de către aceia cari sînt acum 

la putere. Aşa în adevăr a fost prea mult timp politica 

Engliterei faţă de Irlanda ; dar de sigur nici o dată 

mai "nainte ea n'a fost mărturisită cu o francheţă aşa. 

de indiscretă. Fie care epocă ce se aminteşte cu plă- 

cere de cea-l-altă parte a Canalului St. George coincide 

cu o epocă pe care noi cei de aici o considerăm ca 

desastroasă şi primejdioasă, Răsboiului “american şi vo- 

luntarilor datori parlamentul irlandez independenţa sa. 

Răsboiului cu revoluţiunea franceză datoriră Romano- 

Catolicii irlandezi drepturile lor electorale. În deşert 

toți marii oratori şi bărbați de stat a doue generaţi- 

uni se străduiră a desfiinţa incapacităţile romano-ca- 

tolice, Burke, Fox, Pitt, Windham, Grenville, Grey, 

Plunkett, Wellesley, Grattan, Canning, Wilberforce. 

Argumente şi îndemnuri r&maseră fără fruct. In cele 

din urmă o presiune de o natură mai tare fu aplicată 

cu îndrăzneală şi dibăcie; şi îndată toate greutățile 

periră. Asociaţiunea Catolică, alegerea din Clare, teme- 

rea, de un răsboiu civil, produseră Actul de Emancipare. 

Strigătul de «Jos Papismul» se ridică din noă. Strigă- 

tul îşi avu efectul stă. O facțiune care insultase în 

terminii cel mai amari blânda administraţie a Vice-regi- 

lor whigi, şi care se îndatorase să steargă cu desăvir- 

şire pe Romano-Catolici din lista alegătorilor, ajunse 

la putere. Un şef al acelei facţiuni provocase aplause
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entusiaste prin declamaţiile sale contra fâvoriţilor pa- 

pismului. Altul designase şease milioane de Catolici 

irlandezi ca streini. Al treilea declarase în public con- 

vingerea sa că este aproape timpul când toţi protes- 
tanţii de toate nuanțele vor recunoaşte necesitatea de 

a forma o ligă'contra impietărilor romanismului, De 

la asemenea oameni nu puteam aştepta de cât opre- 

siune şi netoleranţă. Sîntem plăcut amăgiţi să găsim 
că un şir de billuri conciliatorii sa adus înaintea noas- 

tră. Dar, în mijlocul desfătării noastre, nu ne putem 

înfrena de a cere oare cari lămuriri ale acestei schim- 

bări extraordinare. Ni se r&spunde ca replică că întru- 

nirile monstri de la 1843 au fost foarte formidabile, 

şi că relaţiile noastre cu America sînt într'o stare foarte 

nemulțumitoare. Opiniunea publică din Irlanda trebue 

consultată, religiunea Irlandei trebue tractată cu res- 
pect, nu pentru că equitatea şi umanitatea ne impun 

lămurit această cale, căci equitatea şi umanitatea ne 

impuneai' această cale tot aşa de lămurit pe când dv. 

calumniați pe Lord Normanby şi vE grăbeaţi cu billul 

dv. de Registraţiune ; ci pentru-că posiţia dv. între d. 
O'Connell şi d. Polk era foarte grea. Domnule Preşe- 

dinte, cu ruşine, cu întristare şi, voit adauge, cu groază, 

ascult un asemenea limbagii. Ei am desaprobat pină 

acum întrunirile monstri din 1843. Am desaprobat 
modul în care d. O'Connell şi alţi câţi-va represen- 
tanți Irlandezi s'ai retras din această Cameră. Nu 2$ 
alege spre a aplica acestor gentlemeni tocmai vorbele 
de cari s'a servit într'o ocasiune anterioară onorabilul 
şi învețatul representant de Bath. Dar mt unesc cu 
d-sa în substanță. Am considerat ca o onoare înaltă 
pentru prea onorabilii mei amici representanţii de Kil-
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dare, de Roscommon şi al oraşului Waterford, că ai 

avut curagiul moral de a asista serviciul acestei Ca- 
mere şi de a ne da ajutorul foarte prețios pe care d-lor 
sînt, în deosebite chipuri, aşa de bine calificaţi spre a 

ni-l oferi. Dar ce să zic acum? Cum mai pot eă con- 

testa că locul în care gentlemenii Irlandezi pot servi 
foarte bine patria lor este Conciliation Hall? Cum pot 

„ei aştepta ca un Romano-Catolic irlandez să se întris- 

teze aflând că relaţiunile noastre externe se află într'o 

stare alarmantă, sati să se bucure auzind că or ce pri- 

mejdie de răsboiii a trecut? Fac apel la membrii con- 

servatori ai acestei Camere. [i întreb încotro ne gră- 

bim ? Ii întreb apoi care este scopul unei politice al 

cărei principii este dea nu da nimic justiţiei, şi toate 

fricei ? Am fost acuşaţi că ne tirîm dinaintea agita- 

torilor irlandezi. Dar ve desfid să ne arttaţi că am 

făcut vro dată sati că facem acum Irlandei o singură 

concesiune care nu era în strictă conformitate cu prin- 

"cipiile noastre. De aceea puteţi să v& încredeţi în noi, 

când v& spunem că este un punt unde ne vom opri. 

Limbagiul nostru către Irlandeză este acesta: «Dv. 

aţi cerut emancipaţia ; era potrivit cu principiile noas- 

tre ca să o aveţi, şi vam ajutat să o dobândiţi. Aţi 

dorit un sistem municipal, tot aşa de popular ca acela 

ce există în Englitera ; noi am crezut dorinţa dv. 

raţională, şi am făcut tot ce ne a stat în putere ca 

să vo dăruim. Acest dar semiriariului din Maynooth este, 

după părerea noastră, equitabil ; şi vom face tot ce vom 

putea ca să vi-l dobândim, de şi ne va costa popularita- 

tea noastră şi scaunele noastre în parlament. Biserica 

de stat din insula dv., aşa cum este constituită acum, 

este un rtii de care vE plângeţi cu drept cuvânt. Ne
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vom strădui să îndreptam acest răi. Abrogarea Uniunii 
o privim ca fatală imperiului nostru, şi nu vom consimţi 
nici O dată la aceasta; nici o dată, chiar dacă ţara va fi de 
jur înprejur ameninţată de primejdii tot aşa de mari, 

ca acelea ce o ameninţaii când coloniile ei americane, 
şi Franţa, şi Spania, şi Ollanda, se uniseră contra ei, 

şi când neutralitatea armată a puterilor de nord îi 
disputau drepturile ei maritime; nici o dată, chiar 
dacă alt Bonaparte îşi va aşeza lagtrul în faţa caste- 
lului de la Dover ; nici o dată, pînă când cele patru 
continente ale lumii vor fi puse în convulsiune de cea 
din urmă luptă a marelui popor englez pentru locul 
lui între naţiuni». Aceasta este, Domnule Preşedinte, 
adevărata politică. Când dăm, dâm de bună voie. Când 
refuzăm, refuzăm cu hotărire. Atunci ceea ce daţi este 
priimit cu gratitudine ; şi cât despre ceea ce refuzați, 
oamenii, văzând că nu este pentru dînşii o întreprin- 
dere sigură saii uşoară, încetează dea o spera, şi, cu 
timpul, încetează de a o dori. Dar este un mod dea 
refuza ast-fel în cât aţiță numai dorinţă, şi de a da 
ast-fel în cât aţiță numai dispreţ ; şi acest mod mi- 
nistrii actuali Paă descoperit. Imi este oare cu putință 
să me îndoiesc dacă în câte-va luni de aici înainte a- 
ceea-'şi maşinărie care a smuls de la oamenii ce se 
află acum la putere Actul de Emancipaţie, nu va fi 
pusă din noi în mişcare ? Cine ne va spune care va 
fi viitorul sacrificii ? Din parte“mi crez cu tărie că, 
dacă actualii ministri vor mai rămânea cinci ani la 
putere, şi dacă vom avea, — Dumnezeă să ne fereas- 
că! — un răsboiii cu Franţa sat America, biserica sta- 
bilită din Irlanda va fi desființată. Prea onorabilul Ba- 
ronet va veni să ne facă o propunere concepută tot
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în spiritul moţiunilor ce sai făcut în repeţite rînduri 

de onorabilul mei amic representantul de Sheffield. 

D-sa va fi iară-şi părăsit de proprii sti aderenţi şi va 

fi scos iarăşi din dificultăţile sale de oponenții săi. 

Poate că un onest Lord al Tesaureriei se va hotări 

să ?şi dea mai bine demisiunea de cât să desminţă 

toată profesiunea unei vieţe întregi. Dar nu va fi greii 

a găsi un succesor gata a şi schimba toate opiniu- 

nile în dout-spre-zece ore. Poate că ei, susținend din 

inimă billul, m& voi încumeta iară-şi a zice ceva a- 

supra consequenţei şi asupra importanţei de a avea 

cine-va un ideal înalt de moralitate politică. Prea o- 

norabilul Baronet îmi va zice iară-şi că d-sa se preo- 

cupă numai de isbânda mâsurei sale şi că nu "i place 

să r&spunză la sarcasme. Şi prea onorabilul gentleman 

Cancelarul Exchegquerului va scoate pe Hansard, va 

citi Camerei discursul meii din astă-noapte, şi va con- 

chide întrun mod foarte logic câ nu trebue să învi- 

novăţesc pe ministrii de neconsequenţa lor, de oare 

ce ei, din cunoştinţa ce am despre caracterul şi prin- 

cipiile d-lor, am prezis pînă la cel mai mic punt na- 

tura şi întinderea acestei neconsequenţe. 

Domnule Pseşedinte, am crezut de datoria mea de 

a înfiera în termini puternici de mustrare practica de 

a concede, în timp de pericul public, ceea ce s'a refu- 

zat cu înder&tnicie în timp de linişte publică. Sînt 

pregătit, şi m'am pregătit de mult, a acorda mult, foarte 

mult, Irlandei. Dar dacă Asociaţiunea de Abrogare ar fi 

să se desfacă mâine, şi dacă cel d'ântâiii steamer ne ar a- 

duce vestea că toate neînțelegerile noastre cu Statele 

Unite sai aplanat în modul cel mai onorabil şi mai 

amical, nu aş acorda Irlandei nimic mai mult nici mai
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puţin de cât "i aş fi acordat în ajunul unei revoluțiuni 
ca cea din 1789; dacă răsboiul "şi ar exercita turba- 
rea da lungul fruntariei Canadiane, şi dacă trei- 
zeci de corăbii de linie tranceze ar înfrunta flota noa- 
stră în Canalul St. George. Dai votul meiă din toată 
inima şi din tot sufletul meu pentru amendamentul 
onorabilului mei amic. D-sa ne invită să facem Irlan- 
dei o concesiune, care în dreptate trebuia făcută de 
mult, şi care poate fi făcută cu graţie şi demnitate 
chiar acum. Ştiă bine că veţi refuza de a o face a- 
cum. Ştiu tot aşa de bine că o veţi face în urmă. O 
veţi face cum s'a făcut.or ce concesiune Irlandei. O 
veţi tace când efectul ei va fi, nu de a potoli, ci de 
a aţița agitația. O veţi face când ea va fi privită nu 
ca un mare act de justiție naţională, ci ca o mârtu- 
risire de slăbiciune naţională. O veţi face ast-fel şi în- 
tun ast-fel de timp, în cât vom avea prea multe mo- 
tive de a ne îndoi dacă ați făcut mai mult r&ă prin 
îndelungatul dv. refuz, sai prin târziul şi silitul dv. 
consimţiment,
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SCOȚIENE 

DISCURS 

PRONUNȚAT IN 

Camera Comunelor la 9 Iulie 15845. 

La: ici Maiii 1845, Rutherfurd, representant de Leith, priimi 

încuviințarea, de a aduce un bill pentru regularea admisiunii la ca- 

tedrele de studii profane în Universitățile Scoției. In dimineaţa de 6 

Maiă billul fu citit pentru ântâia oară, şi rămase două luni pe 

biuroul Camerei. In cele din urmă a doua citire fu fixată pentru 9 

lulie. Rutherfurd nu putu să fie de faţă în acea zi, şi era de 

trebuință ca unul din amicii să! să-l înlocuiască. În consecinţă, în- 

dată ce se citi ordinea zilei, următorul discurs fu pronunțat. 

La. votare, billul fu respins cu 116 voturi contra 108. Dar, în sta- 

vea în care se uflai atunci pantidele, această învingere a fost în 

genere privită ca o victorie. 

Domnule Președinte, 

Am fost rugat de onorabilul şi învățatul mei amic, 

representantul de Leith, să m presint ca substitutul săi 

în această ocasiune. Regret în adevtr câ este nevoie 

de un substitut. Regret în adevăr că nu este d-sa în- 

32
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tre noi ca să se însărcineze cu acest bill, pe care d-sa 

nu de mult l-a adus cu unul din cele mai convingătoare 

şi mai luminoase discursuri ce am avut plăcerea să auz 

yo dată. Auditoriul sti era restrîns ; dar puţinii cari 

formaă acel auditori nu pot să fi uitat efectul ce aii pro- 

dus argumentele şi eloquența d-sale. Ministrii erai gata 

să se înpotrivească moţiunii d-sale ; dar curagiul i a pă- 

răsit; d-lor pregetară, se consultară între d-lor, şi în cele 

din urmă consimţiră să lase a se aduce billul. In adevtr, 

aşa era limbagiul ce d-lor ținură în această ocasie şi în- 

tr”o ocasie subsequentă, în cât atât onorabilul şi înv- 

țatul meii amic. cât şi eti le dederăm mai multă încre- 

dere de cât meritati. Noi crezurăm în adevăr că d-lor 

se hotăriseră să nu facă nici o oposiţiune unei legi, 

pe care era foarte învederat că d-lor o judecaseră ca 

dreaptă şi bine-făcătoare. Dar am fost amăgiţi. Am fost 

informaţi că toată influenţa guvernului se va exercita 

contra billului nostru. In asemenea înprejurări descu- 

rajătoare mă ridic ca să propun a doua citire. 

Cu toate acestea, Domnule Preşedinte, nu desper 

cu totul de succes. Când mă gândesc ce cuvinte pu- 

ternice, irresistibile avem de invocat, nu crez că e cu 

putinţă ca ordinul celei mai puternice administrații să 

prevaleze contra noastră. Ba încă aş considera vic- 

toria nu numai ca probabilă, ci ca sigură, dacă nu aş 

şti cât de imperfecte sînt informaţiile ce gentlemenii 

englezi ai în general despre cestiunile scoțiene. Fi- 

ind-că ştii aceasta, crez de datoria mea de a mă de- 

părta de practica obicinuită, şi, în loc de a propune 

Simplu a doua citire, de a expune cu oare cari amt- 

nunte principiile pe cari se întemeiază acest bill. M& 

adresez mai ales către acei representanţi englezi cari
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nu ai fost aşa de fericiţi să auză discursul onorabilu- 

lui şi învețatului meii amic, representantul de Leith, 

ca să mt favoriseze cu atenţiunea d-lor. D-lor vor ad- 

mite, crez, că am dreptul de a fi ascultat cu indul- 

genţă. Am fost trimis în această Cameră de un mare 

oraş care a fost o dată capitală, reşedinţa unui suve- 

ran, locul unde Statele unui regat îşi ţineaii şedinţele 

lor. Pentru binele general al imperiului, Edinburgh s'a 

coborit de pe această înaltă eminenţă. Dar, încetând 

de a fi o metropolă politică, el ajunse o metropolă in- 
telectuală. Pentru pierderea unei Curți, a unui consi- 
liă privat, a unui parlament, Edinburgh găsi o com- 
pensaţie în înflorirea şi strălucirea unei Universităţi 

renumită pînă la cele mai depărtate margini ale pă- 

mentului ca scoală de ştiinţa fisică şi morală. Această 

nobilă şi Binefăcătoare instituţie este acum ameninţată 

cu ruina de nesocotința guvernului, şi de violenţa unei 

facţiuni eclesiastice, care este pornită spre prigonire 

fără să aibă miserabila scusă a fanatismului. Și nu 

numai Universitarea din Edinburgh este în primejdie. 

Pledând pentru această Universitate, pledez pentru toate 

marile instituţii academice ale Scoției. Soarta tutulora 

ațirnă de resultatul acestor desbateri ; şi, în numele 

tutulor, reclam atenţiunea fie căruia care doreşte sai 

ştiinţa sau libertatea religioasă. 

Întâia întrebare ce trebue să considerăm este dacă 

principiile billului sînt sănătoase. Ei crez că sint să- 

nătoase, şi sînt sigur că nici unul din cei ce se află 

pe banca ministerială nu se va încumeta să le declare 

de nesânttoase. Nu sună frumos în gurile ministrilor să 

zică că instrucţiunea literară şi instrucțiunea ştiinţifică 

sînt nedespărțit unite cu instrucţiunea religioasă, Nu
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le şeade bine d-lor să rîză de colegiile fără Dumne- 

zeu. Nu le şeade bine d-lor să vorbească cu groază 

de primejdia de a îngădui ca tinerii să asculte la lec- 

țiunile de botanică ale unui profesor Arian saiă la lec- 

ţiunile de chimie ale unui profesor papistaş. D-lor in- 

troduz în acest moment în Irlanda un sistem absolut 

identic cu sistemul ce noi dorim să înființăm în Sco- 

ţia. Numai câte-va ore ati trecut de când d-lor sai 

străduit să dovedească că, într'o ţară în care o mare 

parte a populațiunii din aceia cari aă nevoie de o e- 

ducaţie superioară se abate de la biserica stabilită, este 

de dorit să fie scoli fără jurământ de credinţă. Prea 

onorabilul Baronet din capul guvernului propune ca 

în nouile colegii ce d-sa înființează la Belfast, Cork, 

Limerick şi Galway, profesoratul să fie deschis la oa- 

meni de or ce crez; şi d-sa a aptrat cu energie acea 
parte a planului d-sale contra atacurilor ce veneaii din 

tabăra opusă, contra atacurilor zeloşilor membri ai bi- 

sericei Engliterei şi ale zeloşilor membri qi bisericei 

Romei. Numai alaltă-ieri onorabilul Baronet represen- 

tantul de North Devon 1) se aventură a propune un 
jurământ de credinţă, la care nu se putea face nicio 

obiecțiune, cum nu se poate face ni:i o obiezţiun: lă 

un jurământ de credinţă în general. D-sa cerza numi ca 

profesorii să declare credinţa lor gensrală în divina auto- 

ritate a Vechiului şi Noului Testamsnt. Dar. Primul Lord 

al Tesaureriei se opuse chiar acestui amendament, şi, 

precum crez eu, cu cea mai mare dreptate. D-sa ne spuse 

că era absolut netrebuincios de a înființa o injuisi- 
țiune pentru opiniunile religioase ale unor birbaţi a 

1) Sir Thomas Aclană.



IN UNIVERSITĂȚILE SCOȚIENE ȘOL 

căror chiemare era numai de a propune ştiinţa pro- 
fană, şi că era absurd a ne închipui că un om de şti- 

ință se va desonora şi se va ruina însu-şi predicând 

necredința de pe catedra de limba greacă sai de ma- 

tematică. | 

Câţi-va membri ai acestei Camere ai ţinut fireşte 
limbagii deosebite; dar argumentele d-lor ai făcut tot 

aşa de puţină impresie asupra ministrilor Majestății Sale 
ca şi asupra mea. Ni s'a spus cu cea mal mare serlo- 

sitate că ştiinșa profană, ncînsoțită de o sănttoasă cre- 

dință religioasă şi nesanctificată de simţimântul religios, 
este nu numai nefolositoare, ci de bună seamă vâtă- 

mătoare, un blestem pentru cel ce o are, un blestem 

pentru societate. Simţ cea mai mare. amiciţie personală 

şi respect pentru câţi-va din gentlemenii cari au ținut 

acest limbagiii. Dar d-lor trebue să mă ierte dacă voii 

zice că proposiţiunea ce ai afirmat d-lor, or cât de 

frumos ar suna la urechi pioase când este formulată 

în termini generali, va apărea, îndată ce va: fi apli- 

cată la casuri reale din viaţă, că este prea monstru- 

oasă, prea ridiculă, pentru o combatere serioasă. Susţin 

„d-lor serios că, dacă căpitanul unui vas ce călătoreşte 

la Indii este Socinian, este mai bine pentru dînsul, 

pentru oamenii şi pentru călătorii s&i, ca el să nu ştie 

cum să se slujească de quadranul şi de chronometrele 

sale? Susţin d-lor serios că, dacă un farmacist este 

Swedenborgian, este mai bine pentru dinsul şi pentru 

clienţii sti ca el să nu ştie deosebirea dintre sulfatul 

de magnesie şi acidul oxalic ? O sută de milioane din- 

tre supuşii asiatici ai Reginei sînt mohamedani şi pă- 

gâni. Susţin d-lor serios că este mai de dorit ca ei 

să fie ignoranţi ca locuitorii indigeni din New South



902 JURĂMINTELE DE CONFESIUNE 

Wales, să nu -aibă nici alfabet, să nu aibă nici arit- 

metică, să nu cunoască cum să construiască un “pod, 

cum să sape un puț, cum să irigeze un câmp? Dacă 

ar fi adevărat că ştiinţa profană, nesanctificată este un 

r&ă positiv, toate aceste consequenţe urmează. Dar cu 

toate acestea de sigur ele sint consequențe dinaintea 

cărora or ce minte sănetoasă ar sări înapoi. Este o 

mare nenorocire, fără îndoială, ca un om să fie ere- 

tic sati ateist. Dar eii nu pot pricepe cum această neno- 

rocire se micşorează prin faptul că el nu ştie că pi- 

mântul se învârteşte înprejurul soarelui, că, cu ajutorul 

unei pârghii, o forţă mică va ridica o greutate mare, 

că Virginia este republică saii că Parisul este capitala 

Franţei. | | 

Pe acest temei, Domnule Preşedinte, eii am spri- 

jinit din inimă billul asupra colegiilor irlandeze. Dar 
principiul colegiilor irlandeze şi principiul acestui bill 

pe care-l ţii în mână sînt absolut identice; şi Ca- 

mera şi ţara sînt în drept a şti pentru ce autorii 

billului dinainte se opun billului din urmă. O singură 

deosebire este, admit, între Irlanda şi Scoţia. Este a- 

devărat că în Scoţia nu este nici un strigăt contra U- 
nirii cu Englitera. Este adevărat că în Scoţia niciun 

demagog nu poate dobândi aplause şi bogății cu in- 

sulte şi calumnii contra poporului englez. Este adevt- 

rat că în Scoţia nu este nici un trădător care să în- 

drăznească a zice că el priveşte pe vrăjmaşii statului 

ca pe aliaţii sti. În or ce extremitate națiunea scoțiană 

va fi găsită credincioasă causei comune a imperiului. 

Dar ministrii Maiestăţii Sale nu se vor aventura, crez, 

a zice că acesta este motivul pentru care refuză Sco- 

ției darul ce propun să se confere Irlandei. Şi cu toate
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acestea, dacă motivul d-lor nu este acesta, ce motiv 

putem găsi ? Observaţi cât de strict analoage sînt. ca- 

surile. Dv. dați ca motiv pentru stabilirea colegiilor 

în Irlanda fără profesiune de credinţă faptul că bise- 

rica stabilită din Irlanda este biserica minorităţii. Din 

nenorocire se poate ridica îndoială dacă biserica de 

stat a Scoției nu este şiea acum, mulțumită politicei 

dv., biserica minorităţii. Este adevărat că membrii bi- 

sericii stabilite din Scoţia formează aproape jume&tate 

din populaţiunea Scoției, şi că membrii bisericei sta- 

pilite din Irlanda nu sînt mult mai mulți de cât a 

zecea parte din întreaga populaţie a Irlandei. Dar ces- 

tiunea pe care o desbatem nu priveşte întreaga popu- 

laţiune. Ea priveşte numai clasa care are nevoie de 

cultura academică, şi ei nu preget a zice că, în clasa 

care are nevoie de instrucţiunea academică, în clasa 

pentru care există universităţi, proporţiunea persoane- 

lor cari nu ţin de biserica stabilită este tot aşa de 

mare în Scoţia ca şi în Irlanda. Dv. ne ziceţi că în-. 

v&țământul sectarian în Irlanda este o nenorocire. Este 

el oare mai puţin o nenorocire în Scoţia ? Ne ziceţi 

că este de dorit ca protestanții şi romano-catolici să 

studieze înpreună la Cork. Este oare mai puţin de do- 

it ca fiul unui primogenit din biserica stabilită şi fiul 

unui primogenit din biserica liberă să studieze înpre- 

ună la Edinburgh ? Ne ziceţi că nu este rațional să 

“cerem de la un profesor de astronomie saă de chirur- 

gie din Connaught o declaraţie că crede în Evanghelii. 

Pe ce temeiii, atunci, puteţi dv. crede că este raţio- 

nal să cerem de la un profesor din Scoţia o declara- 

ție că aprobă forma presbyteriană a constituțiunii bi- 

sericeşti ? Ve disâd, cu toată ingeniositatea dv., să
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găsiţi contra billului nostru un argument, un loc co- 
mun retoric care să nu se poată îndrepta cu un efect 

egal contra billului dv. pentru colegiile irlandeze. 

Este oare în sistemul academic al Scoției vro păr- 

ticularitate care face necesarii aceste Jurăminte de cre- 

dință ? De sigur nu. Sistemul academic al Scoției îşi 

are particularităţile -saie ; dar acele particularităţi nu 

sînt în armonie cu aceste jurăminte, ba chiar se opun 

acestor confesiuni de credință Este o eroare să şi 

închipuiască cine-va că, votând acest bill. vom stabili 

un precedent care ne va duce la o schimbare în cons- 

tituțiunea universităţilor de Cambridge şi Oxford. Dacă 
o asemenea schimbare este sai nu de dorit, aceasta 

este o cestiune care trebue resolvată pe motive cu 

totul deosebite de acelea pe cari întemeiăm casul nos- 

tru. Rog pe gentlemenii englezi să nu se lase a fi 

înşelaţi de cuvântul «Universitate». Acest cuvânt însem- 

nează dout lucruri deosebite de cele dou& părți ale riu- 

lui 'Tweed. Autorităţile academice din Cambridge şi 

Oxford stai într'o relațiune părintească cu studentul. 
Ele ieau asupră'şi nu numai sarcina de a-l instrui în 

filologie, geometrie, filosofie naturală, ci şi sarcina de 

a forma opiniunile lui religioase, şi de a supraveghia 

purtarea sa morală. El trcbue crescut în principiile an- 

glicane. La Cambridge nu poate dobândi nici un grad; 

la Oxford, crez, nu poate fi înmatriculat, fără să se 

declare anglican. Colegiul este o familie mare. Studen- 

tul care a ajuns pînă la gradele de jos, locueşte sai 
între zidurile colegiului sai într'o casă particulară, 

„care este autorizată a priimi tineri şi ccndusă de au- 
torităţile academice. El este dator să asiste la cultul 

public după formele bisericei anglicane de mai multe
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ori pe stptemână. Un funcţionar are sarcina de a nota 

absenţa tântrului de la serviciul divin, altul de a în- 

semna lipsirea lui de la masa publică, altul dea raporta 
pe aceia cari se întorc acasă la ore târzii neiertate. 

O poliţie academică străbate stradele noaptea, ca să 

prinză pe câte un nenorocit care poate fi găsit beat 

şaii într'o societate rea. Sînt pedepse pentru deosebite 

grade de neregularități în purtare. Câte o dată delin- 

quentul are a înveţa un capitol din Testamentul gre- 

cesc ; altă dată este oprit în colegiă; altă dată este 

mustrat în public ; pentru abateri grave este. esclus 

provisoriă sai esclus definitiv. Acum, Domnule Preşe- 

dinte, nu voii cerceta dacă acest sistem este bun sai 

re, eficace sati neeficace. Un lucru este învederat, a 

nume că jurămintele religioase sînt în perfectă armo- 

nie cu un asemenea sistem. Christ Church şi King's 

College se însărcinează a instrui pe fie-care tentr care 

se duce la dinsele în doctrinele bisericei anglicane, şi 

a priveghia ca el să iea parte regulat la cultul biseri- 

cei anglicane. Dacă aceasta trebue să fie aşa, o repet, 

nu voii cerceta acum ; dar, de oare ce este aşa, nimic 

nu este mai raţional de cât să cerem de la dirigenții 

institutelor Christ Church şi King's College o declara- 

ție că ei înşii sînt membri ai bisericei anglicane. 

- Caracterul universităților scoțiene este cu totul deo- 

sebit. Aici nu aveţi funcţionari cari seamtnă cu Vice 

Cancelarii şi Proctorii, Directorii de Colegii, Tutorii 

şi Decanii, dinaintea cărora ei îmi scoteam pălăria la 

Cambridge. Aici nu este nici o capelă, nici o autori- 

tate academică în drept de a întreba pe un tâne&r dacă 

se duce la biserica parochială sai la adunarea Quakeri- 

lor, la sinagogă sai la Jeturghie. Universitatea nu are
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nimic a face cu purtarea lui morală. Rectorul şi în- 

tregul senat academic nu pot impune nici o restricţi- 

une sai să dicteze o penalitate unui tânăr pe care l-ar 

vedea beat mort în High Street din Edinburgh. În 

faptă, un student dintr'o universitate scoțiană este în- 

to situaţie de aproape asemenată cu a unui student 

în medicină din Londra. In Londra se află un mare 

număr de tineri cari visitează spitalul St. George sai 

spitalul St. Bartholomeii. Unul din aceşti tineri poate 

să se ducă în Albemarle Street ca să asculte lecţiunile 

d-lui Faraday asupra chimiei, sai în sala Willis ca să 

asculte lecţiunile d-lui Carlyle asupra literaturei ger- 

mane. Duminica se duce, poate, la biserică, poate la 

capela romano-catolică, poate la Tabernacul, poate 

nică-ieri. Nici unul din domnii ale căror lecţiuni le a 

visitat în cursul s&pt&mânii nu are cel mai mic drept 

de a'i spune unde să se roage, saii să-l pedepsească 
pentru că se duce în localurile de joc sai pentru că 

bea în pivnițele unde se vinde cidre. De sigur ar 
trebui să simțim cu toţii că ar fi culmea absurdităţii 

să cerem d-lui Faraday saă d-lui Carlyle să subscrie 

o confesiune de credință înaintea lecţiunii sale ; şi în 

ce se deosibeşte situaţia lor de situaţia profesorului 

scoţian ? | 

De aceea, ei găsesc în caracterul particular al uni- 

versităţilor scoțiene un motiv puternic pentru a vota 

acest bill. Găsesc motive şi mai puternice, dacă mt 
uit la terminii tractatelor ce există între națiunea en- 

glezească şi cea scoțiană. | 

Câţi-va gentlemeni, după cum văz, cred că mt a- 
venturez pe un tărîm primejdios. Ni s'a spus în termini 
asigurători că dacă vom vota acest bill, vom viola
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Tractatul de: Unire şi Actul de Securitate. Cu o egală . 

încredere, şi cu o încredere mult mai bine întemeiată, 

afirm că Tractatul de Unire şi Actul de Securitate 

nu numai nu ne îndatorează să respingem acest bill, 

dar ne îndatorează să votăm acest bill, sai un bill de 

aproape asemănat cu acesta. 

Ministrii par a considera aceâstă proposişie ca parado- 

xală ; dar m& însăcinez să dovedesc aceasta cu argumen- 

tul cel mai limpede şi mai onorabil. Nu voii recurge 

la nici o resucire de texte. Dacă aş crede că siguranța 

comunităţii cere să sacrificăm Tractatul de Unire, Paş 

viola pe faţă şi aş aptra puitarea mea pe temeiul 

necesităţii. Poate că întrun cas extrem datoria noas- 

tră va fi de a rupe tractatele noastre. Nici o dată 

datoria noastră nu va fi de a le elude cu subtilităţi. 

Ceea ce zic este că Tractatul de Uunire, alcătuit nu 

cu subtilitatea advocaţilor de şicană, ci potrivit 

cu spiritul săi, ne obligă să trecem acest bill, sau 

altul asemenat lui | 

Prin Tractatul de Unire s'a stipulat ca nici o per- 

soană să nu fie învtţător sai funcţionar în universi- 

tăţile scoțiene, dacă nu va declara că s'a conformat cu 

cultul şi constituţia bisericei stabilite în Scoţia. Care 

biserică se înţelegea, mai cu deosibire, de partidul 

spre care noi trebue în tot da una să înclinăm, voi 

să zic partidul mai slab? De sigur biserica de stat 

din 1707 când sa fâcut Unirea. Apoi este biserica 

Scoției în acest moment constituită, în toate puntele 

pe cari membrii acestei biserică le cred esenţiale, în- 

tocmai precum era constituită în 1707 ? Foarte sigur 

că nu. , 

Or cine conoaşte ceva din istoria bisericească a Scoției
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ştie că, chiar de la reformă încoa, marea masă a pres- 

byterianilor din această ţară a susținut că congregaţi- 

unile trebue să aibă o parte în numirea preoților lor. 

Acest principii este stabilit foarte lămurit în ântâia 

carte de disciplină bisericească, redactată de John Knox. 
El este stabilit, de şi nu tocmai într'un mod aşa de 

energic, în a doua carte de disciplină, redactată de 
Andrew Melville. Şi eii rog pe gentlemeni, pe gen- 

tlemenii englezi, să observe că în Scoţia acest punt 
nu este privit ca un obiect de simplă cuviinţă. 

Toţi presbyterianii devotați cred că turma este în drept, 

iure divino, de a vota la numirea pastorului, şi că a 

pune cu sila pe un pastor într'o parochie, în care nu 

este iubit, este un păcat oprit de cuvântul lui Dumne- 
zeii, ca idolatria şi sperjuriul. Sînt foarte sigur că nu 
exagerez când zic că cei mai devotați aderenţi ai bi- 

sericei înalte din. Oxford nu pot da mai multă în- 

semnetate guvernului episcopal şi ordinaţiunii episco- 

pale de cât multe mii de scoțieni, bărbaţi înteligenţi, 

bărbaţi respectabili, oameni cari se tem de Dumnezeti 

şi onorează pe Regina, dai acestui drept al poporului. 
Când, pe timpul revoluţiunii, cultul şi disciplina pres- 

byteriană fură stabilite în Scoţia, cestiunea -patrona- 

giului fu resolvată printrun compromis, care era în 
adever departe de a mulțumi oameni de opiniuni ex- 
treme, dar care a fost în genere priimit. O lege, 
votată la Edinburgh în: 1690, trecea ceea ce noi am 
numi în Englitera advowsons (presbyteriile) de la 
„Vechii patroni la consiliile parochiale, compuse din 
primogeniţi şi de proprietari de moşii protestanți. Acest 
sistem, or cât de imperfect ar părea unor covenantari 
rigizi ca Davie Deans şi Gifted Gilfillan, lucră întrun
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mod mulţumitor ; şi. națiunea scoțiană pare a fi fost 

mulțumită cu constituţia ei eclesiastică când Tracta- 

tul de Unire a fost încheiat. Prin acest tractat consti- 

tuția bisericească a Scoției a fost declarată de inalte- 

„abilă. Nimic” prin urmare nu pote fi mai clar de cât 

că parlamentul Britaniei Mari se lega prin cele mai 
sfinte obligaţii de a nu reînvia acele drepturi de patro- 

nagii pe care parlamentul Scoției le desfiinţase. 
Dar, Domnule Preşedinte, Unirea nu ţinuse cinci 

ani, când strămoşii nostri se tăcură vinovaţi de o mare 

violare a credinței publice. Istoria acestei mari greşeli 
şi a urmărilor ei este plină de interes şi de înv&ţă- 
minte. Nedreptatea se săvirşise în pripă şi cu o uşu- 

rinţă ruşinoasă. Vinovaţii erai fără îndoială departe 

de a prevedea că păcatul lor era să fie pedepsit asu- 
pra generațiunii a treia şi a patra, aşa că noi prii- 

mim la 1845 pedeapsa pentru ceea ce ei aii făcut 

la 1712. 

La 1712, Domnule Preşedinte, whigii, cari fuseseră. 

Principalii autori ai Unirii, fură daţi jos de la putere. 
Persecuţiunea lui Sacheverell îi făcuse odioşi în ochii 

naţiunii. Alegerile generale din 1710 eşiră contra lor. 

Bărbaţi de stat tori erai la guvern. Nobili de ţară 

tori formaă mai mult.d= cât cinci din şease pirţi 

ale Camerei. Partidul care era la cârmă credea că En- 

glitera fâcuse la 1707 un tirg răi, un tirg aşa de 

râu, în cât anevoie putea fi considerat ca obligator. 

Garanţia aşa de solemnă dată bisericei din Scoţia era 

obiectul unei plângeri tari şi amare. Ministrii uraă 

această biserică mult ; şi sprijinitorii lor de căpetenie, 

nobilimea de la ţară şi preoţii de la ţară din Anglia, 

o urati şi mai mult. Numeroase insulte mici se oferea
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opiniunilor, sai, dacă vreţi, prejudiţiilor. presbyteria- 

nilor. In cele din urmă ci se hotăriră a merge mai de- 

parte şi a înapoia patronilor acele drepturi ce i se 

luaseră la 1690. Un bill se aduse în Cameră, un bull 

a cărui istorie o puteți urmări în procesele noastre 

verbale. Câte-va pasagie din ele sint foarte semnifica- 

tive. Cu toate remonstranţele ce i se făcură, majori- 

tatea tori nu voi să auză de amânare. Minoritatea 

whigă se luptă bărbăteşte, făcu apel la Actul de U- 

nire şi la Actul de Securitate, şi stărui să se citească 

amendout aceste legi la biuroi. Billul trecu în această 

„ Cameră, cu toate acestea, înainte de a. afla poporul din 

Scoţia că venise în -parlament. Pentru-că atunci nu 

erai nici stenografi nică drumuri de fier; şi o infor- 

maţie de la Westminster punea mai mult timp casă 

ajungă la Cambridge de cât pune acum ca să ajungă 

la Aberdeen. Billul se afla în Camera Lorzilor mai "na- 

inte de a face biserica din Scoţia să ise auză glasul. 

Atunci veni o petiție din partea unui comitet numit 

de Adunarea Generală ca să privighieze asupra intere- 

selor religiunii, pe când Adunarea Generală nu ţinea 

şedinţe. Cel d'ântâii nume semnat în acea petițiune 

este numele rectorului Carstairs, un om care a ţinut 

un loc înalt în stima şi favoarea lui William III, şi 

care a avut o parte de căpetenie în stabilirea biseri- 

cei presbyteriane în Scoţia. Carstairs şi colegii lui 

făcură apel la Actul de Unire, şi rugară pe pairi să 

nu calce acel Act. Dar spiritul de partid precumpâni, 

credinţa publică nu fu luată în seamă, patronagiul fu 
reînfiinţat. Acelei ruperi a Tractatului de Unire trebuesc 

adscrise da dreptul toate schismele cari aă sfişiat de 

atunci biserica Scoției.
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Nu voii ţinea Camera făcendu-i o amănunţită dare 

„de seamă despre acele schisme. Este destul să spun 

că legea patronagiului produse mai ântâii secesiunea 

din 1733 şi înfiinţarea Synodului Asociaţilor, apoi se- 

cesiunea din 1752 şi înființarea Synodului Liberator, 

şi în fine marea secesiune din 1843 şi înființarea Bi- 

sericei Libere. Numai douiani aii trecut de când v&- 

zurăm, cu un amestec de admiraţie şi milă, o prive- 

lişte vrednică de cele mai frumoase zile ale bisericei. 

Patru sute şi şeapte-zeci de ministri renunţară la „ono- 

rariile lor, îşi părăsiră casele parochiale, şi plecară în 

lume, încredinţându-se pe dînşii, femeile, copii lor, în- 

grijirilor Providenţei. Congregaţiunile lor îi urmară 

cu miile şi ascultară zeloase cuventul vieţei în corturi, 

în grânare, saii pe acele coline şi în acele mlaştine, 

unde neclintiții presbyteriani dintr'o generaţie trecută 
se rugaseră şi cântaseră psalmii lor, înfruntând cisma 

lui Lauderdale şi sabia lui Dundee. Bogatul dede cu 

liberalitate din bogăţiile sale. Săracul contribui cu spi- 

ritul aceleia care puse cei doui dinari ai ei pe altarul 

din lerusalem. Intre acestea, în toate bisericile din o- 

raşele mari, din comitate întregi, clerul stabilit predica 

la bănci goale. Şi din aceste secesiuni fie-care poate 

fi limpede urmărită pînă la acea violare a Tractatului 

de Unire ce se săvirşi la 1712. 

Aceasta este, Domnule Preşedinte, adeverata istorie 

a schismelor religioase din Scoţia; şi, de oare ce este 

aşa, cum poate cine-va să aibă fruntea de a invoca 

Tractatul de Unire şi Actul de Securitate în contra a- 

celora cari sînt părtenii cei mai credincioşi ai acelui 

sistem, pe care Tractatul de Unire şi Actul de Securi- 

tate erau chiemate să-l apere, şi cari sînt secesori
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numai pentru că Tractatul de Unire şi Actul de Secu- 

ritate ai fost înfiînte? Rog pe gentlemeni să reflecte 

asupra modului în care d-lor şi părinţii d-lor aă lucrat 

față d= presbyterianii scoțieni. Mai ântâiă dv. v'aţi 

legat prin cele mai solemne obligaţii să păstraţi nes- 

chimbată biserica lor cum era organizată la 1707: 

Cinci ani după aceza schimbaţi constituţia bisericei lor 

asupra unui punt privit de dinşii ca esenţial. Ca ur- 

mare a călcării d-voastră de credinţă, secesiune după se- 

cesiune sai petrecut, pînă când în cele din urmă 

biserica statului încetă de a fi biserica poporului. Apoi 

începeţi să faceţi pe conştiinţioşii. Pe urmă acele arti- 

cule ale Tractatului de Unire pe cari, când erai în 

realitate obligatorii, dv. le aţi violat întrun mod 

ruşinos, acum când nu mai sînt obligatorii, acum când 

nu mai este în puterea d-voastră de a le păstra potri- 

vit cu spiritul, sînt înfăţişate ca inviolabile. Mai ân- 

tâiă, călcându-v& cuvântul, prefaceţi sute de mii de 

aderenţi ai bisericei de stat în nonconformişti, şi apoi 

îi pedepsiţi că sînt nonconformişti, pentru că ztă ! nu 

v'aţi călcat nicio dată cuvântul, Dacă conştiinţele d-voas- 

tră sînt în realitate aşa de delicate, de ce nu abrogaţi 

legea din 1712? De ce nu puneţi din noii biserica 

Scoției în situaţia în care se afla la 1707? Am avut 

mai multe ocasii în cursul acestei sesiuni să admir 

dibăcia casuistică a miniştrilor Maiestăţii Sale. Dar tre- 

bue să declar că chiar scrupulul d-lor asupra zacharului 

cultivat de robi, de şi acest scrupul este rîsul Europei 

şi Americei întregi, merită respect dacă-l comparăm 

cu scrupulul d-lor asupra Tractatului de Unire. Este oare 

cea mai uşoară îndoială că fie care convenţie trebue 

„explicată în înţelesul în care. ai luat-o aceia cari aă
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tăcut-o? Şi: este oare cea mai uşoară îndoială în pri- 
vinţa sensului în care a fost înţeles pactul dintre Engli- 
tera şi Scoţia de către aceia cari l-ai făcut? Presupu- 
neţi că am putea să chiemăm din morminte pe .acei 

gravi preoţi presbyteriani cari şedeaii atunci în Aduna- 
rea, Generală. Presupuneţi că am putea chiema pe 

Carstairs, că am putea chiema pe Boston, autorul 

Statului Quadruplu ; că am putea să-i povestim istoria 

revoluţiunilor bisericeşti ce saă petrecut, de pe timpul 

lor încoa, în Scoţia ; şi că i am putea întreba: «Este 

oare biserica stabilită, saii biserica liberă, identică cu 

biserica ce exista pe timpul Unirii» ? Nu este oare 

foarte sigur care va fi r&spunsul'lor? Că ei ar zice: 

«Biserica noastră, biserica ce aţi fâgăduit să păstraţi 

neschimbată, nu era biserica pe care o protejaţi voi, 

ci biserica pe care voi o înpilaţi. Biserica noastră a 
fost biserica lui Chalmers şi a lui Brewster, nu biserica 

lui Bryce şi Muir». 

Este adevărat, Domnule Preşedinte, că nonconfor- 

miştii presbyteriani nu sînt singurii nonconformişti pe 

cari acest bill voeşte a'i uşura. După sunetul legii, 
aşa cum este astă-zi, toate persoanele cari refuză 

de a da aprobarea lor constituţiei synodale, cu alte cu- 

vinte toate acele persoane cari refuză de a declara că 

privesc constituția episcopală şi ordinaţiunea episco- 

pală cel puţin ca obiecte de tot indiferente, sînt inca- 

pabile de a ocupa funcțiuni academice în Scoţia. Acum, 

Domnule Preşedinte, voi-va vrun gentleman care iu- 

beşte biserica Engliterei să voteze pentru mânţinerea 

acestei legi 2 Dacă în faptă am fi legaţi prin jurăment 

public a mânţinea această lege, admit că nu am 

avea nici-o alegere. Dar am dovedit, afară numai de 
a 
> ic

L]
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nu me înşel foarte tare, că dinsul nu este legat prin 

jurământ public să mânţină această lege. Poate oare 

dînsul să sprijinească pe ministri în astă noapte? 

Dacă votează pentru d-lor, atunci “votează pentru prigo- 

nirea unei biserici pe care dinsul o crede adevtrată. 

El pune înaintea membrilor propriei sale biserici mo- 

meli ca să-i ispitească a renunța la acea biserică şi să se 

unească cu o biserică pe care o consideră mai puţin 

curată. Noi ne putem deosebi în opiniuni dacă este 

nemerit de a impune pedepse şi incapacități eretici- 

lor. Dar de sigur vom fi de acord în credința că 

nu trebue să pedepsim pe nimeni pentru ortodoxie. 

Ştii, Domnule Preşedinte, că sînt mulţi gentlemeni 

cari ur&sc innovaţiunea numai ca innovaţiune, şi ar fi 

bucuroşi în tot d'a una să păstreze lucrurile aşa cum 

sînt acum. Chiar la această clasă de persoane voii 

îndrăzni să fac apel. Le asigur că nu sîntem innova- 

tori. Le asigur că obiectul nostru este de ă păstra 

lucrurile aşa cum sînt şi cum ai fost mult timp. In 

formă, mărturisesc, noi propunem o schimbare ; dar 

în faptă ne înpotrivim schimbării. Cestiunea în reali- 

tate este nu dacă trebue să desființăm vechile jură- 

minte de confesiune, ci dacă trebue să impunem noul 

jurăminte de confesiune. Legea pe care noi căutăm să 
o revocăm a fost mult timp în desuetudine. Jurămin- 

tele de confesiune ai căzutaşa de complet în desuetu- 

dine în cât, numai mai alaltă-ieri, prea onorabilul 

Baronet, secretarul pentru departamentul din lăuntru, 

vorbind în favoarea billului pentru colegiile irlandeze, 

ne spuse că guvernul nu face un experiment pripit. 

«Planul nostru, zise d-sa, a fost încercat în Edinburgh 

şi a isbutit. In Edinburgh jurămintele de confesiune
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aă căzut în desuetudine de acum aproape o sută de 

ani». In ceea ce se atinge de Glasgow, gentlemenii 

din partidul oposit ne pot da informaţiuni depline din 

propria d-lor experienţă. Pentru-că sînt cel puţin trei 
membri în Cabinet cari au fost Lorzi Rectori: Primul 

Lord al Tesaureriei, şi Secretarii pentru departamentul 

din lăuntru şi departamentul colonial. D-lor nu au de- 

pus nici o dată jurămentul de confesiune. D-lor pro- 
babil nu puteai să-l depună, pentru că sînt Episcopali- 

ani. În faptă d-lor fac parte tocmai din acea clasă pe 

care jurământul de confesiune tindea cu deosebire a o 

esclude. Jurămentul nu tindea a esclude pe nonconfor- 
miştii presbyteriani, pentru-că biserica presbyteriană 

nu a fost încă sfişiată de nici o schismă serioasă. Și 

jurământul nu tindea să escludă nici pe Romano-Ca- 
tolici, pentru că în contra Romano-Catolicilor erai deja în 

perfectă siguranţă. Episcopalianul protestant era vrăjma- 

şul contra căruia se credea cu deosebire neapărat, la 

1707, a se lua precauţiuni. Cum că aceste precauţiuni 

ai căzut de mult timp în desuetudine ne pot certifica 

cei trei membri ai Cabinetului pe cari “i am amintit. 
De o dată legea care dormise mult timp un somn 

adinc, a fost deşteptată, înboldită şi pusă într'o acţi- 

une viguroasă, Acele jurăminte înveterate ai să se 

ceară acum, pe cât se pare, cu severitate. Și pentru 

ce? Numai pentru că s'a petrecut un eveniment care 

le face de zece ori mai nedrepte şi mai înpilătoare de 

cât ar fi fost mai "nainte. Ele nu se cereai pe când bi- 

serica stabilită era biserica majorităţii. Se cer acum 

numai pentru că s'a ivit o secesiune care a făcut din 

biserica stabilită biserica minorităţii. Pe cât timp pu- 

tea face puţin râu, ele erai suferite să fie neţinute
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în seamă. Ele vor fi acum puse în vigoare, pentru-că 

a venit un timp în care nu pot fi aplicate fără con- 

sequenţe fatale. 

Imi este peste putință să vorbesc fără indignație 

contra acelora cari aii luat cârma în opera de pri- 

gonire. Cu toate acestea trebue să mărturisesc tă ai 

mare curaj. D-lor ai ales ca obiect al atacurilor d-lor 

un bărbat nu mai mic de cât Sir David Brewster, rec- 

torul universităţii din St. Andrews. Am avut în mână 

libelul, cum se chiamă cu terminul technic, în care 

un presbyteriii al bisericei stabilite cere ca Sir David, 

pentru crima de a adera la acea constituţie biseri- 

cească care a fost garantată ţerei sale prin Actul de 

Unire, să fe «depărtat din oficiul său, şi să fie pe- 

depsit cu o censură sai o pedeapsă precum comandă 

legile bisericei, pentru gloria lui Dumnezeii, siguranța 

bisericei şi prosperitatea Universităţii, şi să îngro- 

“zească pe alţi detentori de asemenea oficii importante 

de a săvirşi asemenea abateri în tot timpul viitor, iar 

cei-l-alți să auză şi să se teamă de primejdia şi detii- 

mentul de a umbla pe căi schismatice». Da; pentru 

gloria lui Dumnezeii, siguranţa bisericei, şi prosperita- 

tea. Universităţii. Ce drept au, Domnule Preşedinte, 

autorii unui asemenea document să ridice vocile lor 

în contra insolenţei şi netoleranţei Vaticanului ? Gloria 

lui Dumnezeii ! Cât despre aceasta, voiă zice numai 

că aceasta nu este ântâia ocasiune în care gloria lui 

Dumnezeii a fost luată ca pretext pentru nedreptatea 

omului. Siguranţa bisericei ! Domnule Preşedinte, dacă, 
ferească Dumnezeii, această biserică este în adevăr 

stăpânită de râul spirit care munceşte acest presby- 

teriii ; dacă. această biserică, după ce a pierdut de cu-



IN UNIVERSITĂȚILE SCOȚIENE 917 

rând sute de ministri capabili şi sute de mii de audi- 

tori devotați, în loc de a încerca prin blândeţe şi prin 

o îngrijire îndoită să recâştige pe aceia pe cari 'şi “i 

a înstreinat, le va da o nouă provocare ; dacă va ascuţi 

în contra lor o lege vechie al cărei tăiş sa ruginit 

de mult; atunci declar zilele acestei biserici numărate, 

In ceea ce priveşte prosperitatea Universităţii, este vre 

un colț al Europei unde oamenii de ştiinţă să nu riză 

auzind că prosperitatea Universităţii din Saint Andrews 

va creşte prin expulsiunea lui Sir David Brewster din 

causa unei certe teologice ? Profesorii din Edinburgh 

ştiii mai bine de cât acest presbyterii cum sporeşte 

prosperitatea unei reşedinţe de ştiinţă. Acolo Senatul 

Academic este aproape unanim în favoarea billului. Și 

în adevăr este de tot sigur că, afară numai dacă acest 

bill sau un bill similar va trece, un noă colegii se 

va înființa, îndată şi înzestrat cu acea magnificenţă de 

care istoria bisericei libere ne dă aşa de multe exem- 

ple. Din ziua în care se va ridica o asemenea uni- 

versitate, vechile universități vor trebui să decline. 

Acum ele sînt în faptă instituții naţionale, iar nu sec- 

tariane, Şi cu toate acestea chiar acum, emolumentele 

profesoratului sînt aşa de mult mai mici de cât acelea 

ce talentul şi stăruința pot dobândi pe alte căi, în cât 

este grei să găsim bărbaţi eminenţi ca să ocupe acele 

catedre, Şi dacă există această greutate acun, când 

studenţi de toate persuasiunile religioase frequentează 

lecţiunile, ce este probabil că se va întâmpla când 

toți membrii bisericei libere se vor duce în altă 

parte pentru instrucțiune? Dacă există această dificul- 

tate când dv. aveţi toată lumea ca să alegeţi profe- 

sori dintrinsa, ce este probabil că se va întâmpla când
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alegerea dv. se va mărgini la mai puţin de cât jumă- 

tate ' Scoţia? Cu cât profesoratul va sărăci mai tare, 

profesorii vor deveni mai puţin competenți. Cu cât 

profesorii vor deveni mai puţin competenţi, clasele se 

vor goli mai tare. Cu cât clasele se vor goli, profesora- 

tul va sărăci iară-şi mai tare. Decăderea va fi repede 

şi impetuoasă. In scurt timp, lecțiunile se vor face în 

nişte săli goale ; iarba, va creşte în curți, şi oameni 

incapabili de a fi dascăli de sate vor ocupa catedrele 

lui Adam Smith şi Dugald Stewart, «ale lui Reid şi 

Black, ale lui Playfaire şi Jamieson. - 

Le place ministrilor Maiestăţii Sale o asemenea per- 

spectivă ? Deja d-lor 'şi aii asigurat,—dacă prin greşala 

sau nenorocul d-lor nu voii cerceta acum,—un loc de 

neinvidat în istoria Scoției. Numele d-lor sînt deja 

nedespărţit asociate cu sfişierea bisericei ei. Sînt oare 

aceste nume predestinate a fi nedespărțit asociate cu 

ruina universităţilor că ? 

Dacă guvernul ar fi consequent în eroare, un oare 

care respect Sar putea amesteca cu desaprobarea noas- 

tră. Dar un guvern care nu este călăuzit de nici un 

principii ; un guvern care, în cele mai grave cestiuni, nu 
ştie singur ce vrea în dou&-zeci şi patru de ore una 

după alta; un guvern care este contra jurămâatului 

de confesiune la Cork şi pentru jurăminte la Glasgow, 
în contra jurămintelor la Belfast şi pentru jurăminte 

la Edinburgh, contra jurămintelor Luni, pentru ele Mier- 

curi, şi iară în contra lor Joi, — cum poate un ase- 

menea guvern însufla stimă sau încredere? Cum se 

pot mira ministrii că liberalitatea lor nesigură şi ca- 

piițioasă nu isbuteşte a câştiga aplausele partidului li- 

beral ? Ce drept ai d-lor de a se plânge dacă pierd în-
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crederea unei jumătăţi din naţiune fără să câştige în- 

crederea celei-l-alte jumătăţi ? 

Dar nu vorbesc guvernului. Vorbesc Camerei. Fac 

apel la aceia cari, Lunia trecută, ai votat cu ministrii 

contra jurământului de confesiune propus de onorabi- 

lul Baronet representantul de North Devon. Ştiu ce 

datoreste cine-va legăturilor de partid. Dar este un 

nomol aşa de negru şi aşa de adînc, în: cât nici un 

şef nu are dreptul să tirască pe aderențţii sti printr'în- 

sul. Sînt numai patru-zeci şi opt de ore de când o- 

norabilii gentlemeni ai fost aduşi în Cameră ca să 

voteze contra necesităţii de a se cere de la profesorii 

din colegiile irlandeze să facă o declaraţie de credinţă 

în Evangelie; şi acum aceia-şi gentlemeni sint invitaţi 

să vie ca să voteze că nimeni nu poate fi profesor 

întPun  colegiii scoţian dacă nu va declara că 

este calvinist şi presbyterian. Or cât de flagrantă ar 

fi nedreptatea cu care ministrii ai tractat Sco- 

ţia cu această ocasiune, nedreptatea cu care ci ai 

tractat pe  sprinitorii d-lor proprii este încă şi 

“mai flagrantă. Fac apel la: toţi aceia cari ai votat 

Luni cu guvernul să cugete dacă pot în mod con- 

sequent şi onorabil să voteze cu guvernul în noap- 

tea aceasta ; fac apel la toţi membrii bisericei Englite- 

rei să cumpănească bine, înainte de a face ca aderenţa 

cut-va la biserica Engliterei să fie un ce penal ; 

şi, în fine, fac apel la or ce om din or ce sectă şi 

partid care iubeşte ştiinţa, şi literele, care se preocupă 

de liniştea publică, care respectă credința publică, să 

fie de partea noastră în această luptă învierşunată, ca să 

depărtăm ruina ce amenință Universitățile Scoției. Pro- 

pun ca acest bill să se citească acum pentru a doua oară. 
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DISCURS 

PRONUNȚAT ÎN 

Edinburgh la 2 Decembre 1345. 

Următorul discurs a fost pronunțat ia o întrunire publică ţinută 
în Edinburgh la 2 Decembre 1845, pentru a cere de la Maiestatea 
Sa să deschiză porturile Regatului Unit intrării libere a grâului și 

- altor comestibile, 

Lord Primar şi Gentlemeni, 

Veţi crede, sper, că sînt adînc simţitor la amabili- 
tatea cu care m'aţi priimit. V& rog numai să conti- 
nuaţi a 'mi acorda indulgența dv., dacă vocea me va 
părăsi în încercarea mea de a v& vorbi. Am crezut 
de datoria mea de a r&spunde invitaţiei dv., de şi nu, 
sînt tocmai la înălțimea exigenţelor de a vorbi în 
public, şi de şi m& aflu întro asemenea situaţie :că nu 
pot petrece de cât puţine ore în mijlocul dv. Dar mi 
s'a părut că aceasta nu este o întrunire ordinară sai 
O criză ordinară. Mi. sa părut că o eră mare a
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sosit, şi că, într'o asemenea conjunctură, dv. sînteţi 

în drept să cunoasteţi opiniunile şi intenţiile unuia 

care are onoarea de a fi representantul dv. 

În ceea ce priveşte trecutul, Gentlemeni, am poate 

ceva de lămurit, dar de sigur nimic de care să m& 

căiesc sai pe care să-l retractez. Opiniunile mele, din 

ziua în care am intrat în viața publică, nu aii variat 

nici o dată, Am considerat în tot da una principiul 

de protecţiune pentru agricultură ca un principii vițios. 

Am crezut în tot d'a una că acest principii vIţios 

a luat o formă cu deosebire viţioasă în legea de 

„la 1828 şi în legea de la 1842. Aceasta am declarat-o 

acum doui-spre-zece ani, când am representat oraşul 

Leeds ; aceasta am declarat-o în Maiiui 1839, când m'am 

înfățişat pentru ântâia oară înaintea dv. ; şi când, cu câte- 

va luni mai târzii, Lord Melbourne m'a invitat să fac 

parte din guvernul stă, i am spus limpede că, în gu- 

vern sai afară din guvern, trebue să votez pentru to- 

tala abrogare a legilor asupra cerealelor. 

Dar în anul 1841 isbucni o criză specială. Era un 

motiv de a spera că se va putea face un compromis, 

care nu va înlătura de tot relele nedespărțite de un 

sistem de protecţiune, dar care le va îndulci mult. 

Erau oare cari înprejurări în situaţia îinanţiară a erei 

cari 'îndemnai pe aceia cari eraă atunci consilierii Co- 

roanei să spere că vor fi în stare să scape de scara 

mobilă şi să substitue în locu-i o taxă fixă moderată. 

Noi propuserăm 0 taxă de opt shillingi pe quarterul 

de grâii. Parlamentul refuză chiar de a lua în consi- 

deraţie planul nostru. Maiestatea Sa făcu apel la po- 

por. Ei me presentaiii înaintea dv., şi dv. veţi măr- 

turisi câ nu am ascuns nimic. Eu ziseiii: «sînt pentru
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un comerţ absolut liber cu grâul; însă crez că, în sta- 

rea în care ne aflăm, am face bine să consimţim la 

un compromis. Dv. aveţi să hotărîţi dacă, în aceşti 

termini, vE pot representa or nu». Dv. aţi fost de 

acord cu mine ; m'aţi trimis înapoiîn Camera Comu- 

nelor cu înţelegerea lămurită că voiă vota pentru pla- 

nul propus de guvernul din care făceam parte. Îndată 

ce noul parlament se întruni, o schimbare de admi- 
nistrație se petrecu. Dar mi se părea că era datoria 

mea de a sprijini, de şi afară din Cabinet, acea propo- 

siție la care luasem parte când eram în guvern. De 

aceea nu m'am crezut în drept de a vota pentru un 

comerţ absolut liber, pînă când parlamentul nu va ho- 

tări contra taxei noastre fixe şi în favoarea nouci 

scări mobile a lui Sir Robert Peel. Indată ce sa pro- 

nunțat hotărirea, am înţeles că nu mai eram legat de 

terminii compromisului ce consimţisem, cu multe te- 

meri, a oferi agricultorilor, și pe care agricultorii re- 

„ fuzaseră de a-l priimi. De atunci am votat în tot da 

una în favoarea or cărei moţiuni care a fost făcută 

pentru totala desființare a taxelor asupia cerealelor. 
„A fost, este adevtrat, oare care deosebire de Opl- 

niuni între mine şi câţi-va dintre dv. Noi tăceam parte 

din aceea-'şi tabără, dar nu ne înțelegeam pe deplin asu- 

pra modului de a purta răsboiul. Ei vedeam nemărgi- 
nita putere de interese ce se aşezaseră în linie de 
bătaie contra noastră. Vedeam că monopolul cereale- 
lor va ţinea în vecii vecilor dacă aceia cari îl aperail 
ar fi tost uniți, pe când aceia cari îi dat asalt eraii 
desbinaţi. Vedeam că mulţi bărbaţi de talente şi un 
patriotism distins, ca Lord John Russel, Lord Howick, 
Lord Morpeth, nu voiaii să părăsească or ce speranţă
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că cestiunea. se poate deslega printrun compromis ca 

acela ce se propusese la 1841. Mi se părea că ajuto- 

rul acestor bărbaţi ne era indispensabil şi că, dacă vom 

depărta de noi nişte aliaţi aşa de prețioşi, nu vom 

fi în stare să ne luptăm contra vrăjmaşului - comun. 

Câţi-va dintre dv. credeai că eram fricos, iar alții că 

eram amăgit de spiritul de partid saii de amiciţii 

personale. Ei crez şi acum că am judecat drept. Dar nu 

voiii argumenta acum cestiunea. Ea a fost limpezită pen- 

tru tot da una, şi în chipul cel mai bun. Nu este neape- 

fat să cercetăm ce relaţiuni trebue să întreținem cu par- 

tidul care este pentru o taxă fixă moderată. Acel partid 

a dispărut. Timpul şi reflesiunea şi discusiunea ai produs 

efectele lor fireşti asupra unor spirite eminamente in- 

teligente şi candide. Acum nu mai există umbre inter- 

mediare de păreri. Nu mai este lumină crepusculară. 

Lumina sa despărțit de întuneric, Cele dou& partide 

Sai aşezat în linie de bătaie unul contra celui-l-alt. 

Acolo este steagul monopolului. Aici este steagul liber- 

tăţii comerţului, şi sub steagul libertăţii comerțului 

me leg să stau neclintit. 

Gentlemeni, mi-s'a pus în mână O resoluțiune pe 

care o voii propune cu cea mai mare plăcere. Această 

resoluțiune stabileşte întrun limbagii energic un ade- 

ver de cea mai mare însemnetate, a nume, că actuala 

lege asupra cerealelor apasă cu o asprime specială a- 

supra săracului. Era un timp, Gentlemeni, când poli- 

ticiani nu se ruşinaii de a apăra legea asupra cereale- 

lor numai ca o invenţiune pentru a pune banii mul- 

tora în buzunarele puţinora. Trebue, — aşa raționait 

acei oameni, — să avem o clasă puternică. şi opulentă 

de magnați ; pentru ca să putem avea asemenea mag-
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naţi, trebue să păstrăm neatinsă renta pământului ; şi 
pentru ca renta pămentului să se păstreze n6atinsă, 
trebue să păstrăm preţul pâinii. Poate să mai fie încă 
Oameni cari cred aşa ; dar ei păstrează înţelepţeşte 
credinţele lor pentru dînşii. Nimeni nu se mai încume- 
tează acum a zice în public că zece mii de familii trebue 
puse la rațiuni mici de hrană pentru ca un singur om 
să aibă, un grajdiă frumos şi o frumoasă galerie de 
tablouri. Monopoliştii noştri 'şi aă schimbat temelia. 
Ei aă părăsit vechiul lor argument pentru un argu- 
ment noi mult mai puțin odios, dar, după părerea mea, 
mult mai absurd. S'ai transformat în filantropi. Ini- 
mele lor sângerează pentru miseria strmanului munci- 
tor. Ei ne spun întruna că strigătul contra legii ce- 
realelor a fost ridicat de capitalişti ; că aceşti din urmă 

„doresc să se înbogăţească pe sine în paguba atâta 
nobilului de la țară cât şi a poporului muncitor; că 
or ce scădere în preţul hranci trebue să fie urmată de 

„O scădere a salariilor, şi că, dacă pâinea va costa nu- 
mai jumătate din ceea ce costă acum, ţăranul şi lucrăto- 
rul vor cădea în miserie şi degradare, şi singurii cari 
vor câştiga vor fi milionarii şi banchierii. Acest non-sens 
a fost spus nu numai de proprietară, nu numai de 
tori. .L'am auzit de la oameni de o clasă cu totul 
deosebită, de la demagogi cari doresc să păstreze legea 
asupra cerealelor, numai pentru ca legea cerealelor să 
facă pe popor miSerabil, şi pentru ca miseria să facă 
pe popor turbulent. Dv. ştiţi cu câtă stăruință ai lu- 
crat aceşti vrăjmaşi ai or cărei ordini şi ai or cărei 
proprietăți, ca să înşele pe lucrători pentru ai face să 
crează că pâinea ieftină ar fi pentru ei un blestem. 
Şi nu ai lucrat în deşert. Ve aduceți aminte că o
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. 
dată, chiar în acest oraş mare şi luminat, o întrunire 

publică convocată pentru ca să se ocupe de legea asu- 
pra cerealelor a fost turburată de o ceată amăgită. 
Acum, întru cât me& priveşte, or de câte ori auz tomba- 

tere cari se înpotrivesc la or ce reformă, şi anarchişti 

cari sînt porniţi către o destrucţiune universală, unindu-se 

în acela-şi strigăt, sînt sigur că este un strigăt ab- 

surd şi vătămător ; şi de sigur n'a fost nici o dată 

un strigăt aşa de absurd şi aşa de vătămător ca acest 

strigăt contra pâinilor ieftine. Se pare stranii ca con- 

servatorii, oameni cari profesează că ai groază de 

mouile teorii, oameni cari ne vorbesc în tot da una 

de înţelepciunea străbunilor noştri, să stăruiască ca noi 

să priimim ca adevtruri neîndoioase un paradox stra- 

niii neauzit nici o dată de la facerea lumii pînă în 

secolul al nou&-spre-zecelea. Incepeţi cu cea mai vechie 

carte ce există, cartea Genesci, şi coboriţi-vă pînă la 

desbaterile parlamentare din 1815; şi me încumetez a 

zice că veţi găsi că, asupra acestui punt, partidul care 

afectează o profundă reverență pentru vechime şi pres- 

cripțiune are în contra sa vocea unanimă a  trei-zeci 

şi trei de veacuri. Dacă este vrun lucru în care toate 

popoarele, naţiunile şi limbile, Ebrei, Greci, Romani, 

Italieni, Francezi, Englezi, ai fost de acord, este că 

scumpetea hranei este o mare nenorocire pentru sărac. 

De sigur, argumentele cari contra-cumpănesc 0 aseme- 

nea masă de autoritate trebue să fie ponderoase. Cari 

sînt dar acele argumente? Cunosc numai unul. Dacă 

vrun gentleman mai cunoaşte altul, aş dori să ni-l 

comunice ; şi mă& îndatorez că va avea în mine un 

auditor onest şi deplin. Singurul argument ce cunosc 

este că sint unele ţări pe lume unde hrana este mai
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ieitină de cât în Englitera şi unde poporul este mai 
miserabil de cât în Englitera. Bengalul a fost menţionat. 

Dar Polonia este casul favorit. Or de câte ori între- 

băm de ce să nu fie un comerţ liber între Vistula şi 

Thames, r&spunsul este acesta: «Doriţi ca lucrătorii 
noştri să fie reduşi la condiţia ţeranilor de la Vistula»? 

Auzitu-sa vr'o dată mai "nainte un asemenea raționa- 

ment ? Vedeţi cât de grabnic se poate întoarce în con- 

tra acelora cari se slujesc de el. 'Grâul este mai ieftin 

la Cincinnati de cât aici; dar: salariile lucrătorilor sînt 

mult mai urcate la Cincinnati de cât aici; prin urmare, 
cu cât preţul hranei este mai mic, cu atât salariile sînt 

mai urcate. Acest raţionament este tot aşa de bun ca 

al adversarilor noştri; adică nu este bun de nimic. 

Nu o singură causă face naţiunile prospere sai mise- 

rabile. Nici un amic al libertăţii comerțului nu este 

aşa de idiot în cât să zică că libertatea comerţului 

este singurul lucru preţios în lume ; că religiunea, guver- 

nul, poliția, educaţia, administraţia justiţiei, finanţele, 

relațiunile cu strein&tatea, nu au întru nimic a face 

cu buna stare a naţiunilor; că un popor cufundat în 

superstiție, robie, barbarie, trebue să fie fericit din 

momentul ce are hrana ieftină. Aceşti gentlemeni ieaii 

țara cea mai nenorocită din lume, o ţară care, pe când 
avea un guvern independent, avea pe cel mai rii 
dintre guvernele indepentente ; suveranul o fantas- 
mă ; nobilii provocându-se şi certându-se între dînşii; 
marea masă a populațiunii în stare de servitute; nici 
o clasă de mijloc ; nici o fabrică ; abia puţin comerţ 
Şi acela în mâinile colpotorilor ebrei. Aşa era Polonia 
pe când forma un regat în parte. Dar năvălitori stre- 
ini sai năpustit asupra ei. Ea fu cucerită, recucerită,
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înpărțită, iară-şi înpărțită ; ea se află acum sub un 

guvern asupra căruia nu mă încumetez să vorbesc. 

Aceasta este ţara în care acei gentlemeni se duc să 

studieze efectul preţurilor scăzute. Când vor să se 

asigure de efectul prețurilor urcate, atunci ieai ţara 

noastră ; o ţară care a fost în curs de mai multe gene- 

raţii cea mai bine guvernată din Europa ; 0 ţară unde 

robia personală a fost necunoscută în curs de veacuri; 

o ţară care se bucură de bine- cuvântările unei religi- 

uni curate, de libertate, de ordine; o ţară de mult 

asigurată prin mare contra năvălirii streine ; o ţară în 

care cel mai bătrân dintre oamenii în viaţă n'a văzut un 

steag srein de cât ca trofeul. Filosofii noştri politici sta- 

tornicesc o comparaţie între aceste două ţări. Ei găsesc 

pe Britan mai bine de câtpe Polonez ; şi ajung immediat 

la conclusia că Britanul stă aşa de bine pentru că pâinea 

lui e scumpă, şi Polonezul aşa de rii pentru că pâi- 

nea lui e ieftină. Apoi este un singur bine pe qare 

cu chipul acesta să nu-l pot dovedi că este răi, sau 

un Singur r&ă pe care să nu-l pot dovedi că este 

bine ? Luaţi schiopăţenia. VE voiă proba că cel mai 

bun lucru din lume este dea fi schiop, pentru că ve 

pot argta oameni cari sînt schiopi, şi cu toate acestea 

mult mai fericiţi de cât mulți oameni cari se pot 

servi pe deplin de amândout picioarele. V& voiii proba 

că sănstatea este o nenorocire. Pentru-că pot găsi u- 

şor oameni cu O Sănătate escelentă a căror avere s'a rui- 

nat, a căror reputaţie este nimicită şi cari sînt mai 

miserabili de cât mulți invalizi. Dar oare aceasta este 

calea pe care raţionează un om întreg la minte ? Nu; 

cestiunea este aceasta : N'ar fi fost schiopul mai feri- 

cit dacă i star fi redat usul picioarelor ? N'ar fi fost
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omul săntos mai miserabil dacă ar fi avut podagră 

şi reumatism ca adaus la toate cele-l-alte nenorociri 

ale lui ? N'ar sta Englezul mai bine dacă hrana ar fi 

fost tot aşa de ieftină ca în Polonia? N'ar fi Polone- 

zul mai miserabil dacă hrana ar fi în Polonia tot aşa 

de scumpă ca aici ? Mai miserabil în adevăr nu ar pu- 

tea fi, căci ar muri într'o lună. 

Este învederat că adevărata cale pentru a deslega 

cestiunea de care ne ocupăm, este de a compara sta- 

rea unei societăți când hrana este ieftină cu starea 

aceleia-şi societăți când hrana este scumpă ; şi această 

comparațiune o putem face uşor. Nu avem de cât să 

ne aducem aminte ce am văzut noi înşine în cei din 

urmă zece ani. Luaţi anul 1835. Hrana era atunci iet- 

tină ; şi capitalistul progresa tare. Dar era oare lucrătorul 

miserabil ? Din potrivă, este notorii că lucrul era în 

abundanţă, că salariile erai ridicate, că poporul de rînd 

mergea bine şi era mulțumit. Atunci veni o schimbare 

ca aceea din visul lui Faraon. Spicele seci nimiciră 

pe cele pline ; vacile slabe înghiţiră pe cele grase; 
zilele de belşug trecură şi zilele de scumpete sosiră. 

In 1841 capitalistul mergea răi - fără îndoială. Dar 

zice-va cine-va că numai capitalistul suferea sai sufe- 

rea mai mult de cât toți ? Uitat-am care era condițiu- 
nea poporului muncitor în acel an nefericit? Aşa de 

învederată era miseria -oraşelor industriale în cât un 

om de inimă nu putea să treacă prin ele. Or unde 

găsea murdărie şi goliciune, şi glasuri plângătoare, şi 

forme istovite şi chipuri slăbite. Politiciani pe cari nu 

i ar fi crezut cine-va nici o dată alarmişti începură a 

tremura chiar pentru temeliile societății. Mai ântâii 

fabricele înpuţinară timpul de lucru, Apoi încetară cu
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totul de a lucra. Atunci se puse amanet săraca pro- 
prietate a lucrătorului: ântâiă micile lui obiecte de 

lux, apoi conforturile, în fine necesariile. Colibele fură 
despuiate pînă când ajunseră toi aşa de goale ca wig- 

wamul unui Indian eu coastele ca de câine. In mijlocul 

miseriei generale prospera numai prăvălia cu trei ghiu- 

lele de aur, şi era plină din pivniță pînă în pod cu 

ceasoarnicele, şi mesele, şi căldările, şi plăpumele, şi 

Bibliile săracului. Imi aduc bine aminte efectul ce se 

produse în Londra de priveliştea neobicinuită a mari- 

lor piese de tunuri: ce se duceai spre nord ca să ţină 

în frâi populaţia Mămândă din Lancashire. Acele zile 

rele trecură. De atunci am avut iar pâinea ieftină. 

Capitalistul a câştigat. Era drept şi bine că a câştigat. 

Dar oare numai el a câştigat? Incumeta-se-vor aceia 

cari ne spun întruna că muncitorul polonez stă mai 

ră de cât muncitorul englez să ne spună că lucrăto- 

rul englez sta mai r&i în 1844 de câtîn 1841 ? Nam 

vezut noi pretutindeni că obiectele săracului se întor- 

ceai de la prăvălia înprumutătorului pe amanet 2 Nam 

văzut în casa lucrătorului, în înbrăcămintea lui, în 

privirea lui chiar când trecea pe lângă noi pe stradă, 

că era o ființă mai fericită? Cât pentru plăcerile lui, 

şi în deosebi pentru cele mai nevinovate, cele mai 

mântuitoare din plăcerile lui, întrebaţi pe foarte inteli- 

gentul şi foarte folositorul dv. concetăţean, pe d. Ro- 

bert Chambers, ce vânzare a avut cărţile populare în 

anul 1841, şi ce vânzare aii avut în anul trecut. Sînt 

convins că, întro singură s&ptemână din 1845, suma 

plătită în salarii la dout-zeci de mile de jur înprejurul 

oraşului Manchester a întrecut cu un milion şi jum&tate 

sumele plătite în s&ptemâna corespunzttoare din 1841. 

4
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Gentlemeni, atât capitalistul cât şi lucrătorul ai 
câştigat, precum trebuia să câştige, prin scăderea 

prețului pâinii. Dar este al treilea partid, care nu 
trebuia să câştige prin acea scădere, şi cu toate aces- 

tea a câştigat forte mult printr'însa ; şi acest partid 
este guvernul actual al Maiestăţii Sale. Este în intere- 

sul guvernanţilor ca aceia pe cari ei îi guvernează să 

fie prosperi. Dar prosperitatea de care ne am bucurat 
de curând era o prosperitate pe care nu o datoram 

guvernanţilor noştri. Ea a venit fără voia lor. Eaa 
fost produsă prin ieftinătatea acelui-obiect pe care d-lor 

s'aă străduit să-l facă scump. Sub pretext dea ne face 
independenţi de aprovisionările streine, d-lor ai stabi- 

lit un sistem care ne face dependenţi în chipul cel 

mai r&ă posibil. Precum prea nemerit a zis stimatul 

meii amic, Lordul Primar 1), este o dependenţă mutu- 

ală între naţiuni de care nu putem scăpa. Cum că 
Providența a asigurat deosebite producțiuni la deose- 

bite clime, acesta este un adevăr cu care fie cine este 

familiar. Dar aceasta nu este tot. Chiar în aceea-şi 

climă diferite producţiuni sînt proprii la deosebite 

stadii de civilizaţie. Precum o latitudine este priinci- 

oasă viței şi alta trestiei de zachar, tot aşa, pe aceea-şi 

latitudine, există o stare de societate în care este de 

dorit ca activitatea omului să fie mai-mai cu totul în- 
dreptată asupra culturei pământului, şi altă stare de 
societate în care este de dorit ca o mare parte a popu- 
laţiunii să fie întrebuințată în fabrici. Nici o depen- 
denţă nu se poate închipui mai firească, mai mântui- 
toare, mai liberă de or ce degradare de cât dependenţa 

1) Adam Black.



  

LEGILE CEREALILOR Ș31 

reciprocă -ce există între o naţiune care posedă o în- 

tindere nemărginită de pământ roditor, şi o naţiune 

care posedă o bogăţie nemărginită de maşini; între 

o naţiune a cărei îndeletnicire este de a preface pus- 

tiile în câmpuri de bucate, şi între o naţiune a cărei 

îndeletnicire este de a înzeci prin procedeuri ingenioase 

valoarea lânei şi a fierului brut. Chiar dacă această 

dependenţă ar fi mai puţin bine-tăcătoare de cât este, 

totuși trebue să ne supunem ci, pentru-că este inevi- 

abilă. Să facem or ce legi vom voi, trebue să fim 

dependenţi de alte ţări pentru o mare parte din hrana 

noastră. Acest punt a fost hotărît când Englitera încetă 

de a fi o ţară exportătoare. Pentru-că, Gentlemeni, se 

poate dovedi că numai o ţară care expoartă de ordi- 

nar comestibile poate fi independentă de provisiunile 

streine. Dacă un fabricant se hotăreşte a produce zece 

mii de părechi de ciorapi, va produce zece mii, şi nu 

mai mult nici mai puţin. Dar un agricultor nu se poate 

hotări să producă zece mii de quarteti de grâii, şi nu 

mai mult sati mai puţin. Pentru ca să poată fi sigur 

că va avea zece mii de quarteri întrun an rti, el tre- 

bue să semene 0 aşa întindere de păment în cât va 

avea mult mai mult de cât zece mii de quarteri în- 

tPun an bun. Este învederat că, dacă insula noastră 

nu produce în anii ordinari mult. mai mulți quarteri 

de cât ne trebuesc, în anii ri va, produce mai puţini 

quarteri de cât ne trebuesc. Şi este de asemenea în- 

vederat că agricultorii noştri nu vor produce mai mulţi 

quarteri de cereale de cât ne trebuesc, dacă nu vor . 

putea să expoarte prisosul cu folos. Nimeni nu se poate 

aventura a ne spune că Britania Mare poate fi de 

ordinar o ţară exportătoare. Urmează dar că trebue să
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fim dependenţi ; şi toata întrebarea este care este cel 

mai bun mod de dependență? La această întrebare nu 

este greii să r&spundem. Duceţi-ve în Lancashire ; ve- 

deţi acea mulțime de oraşe, dintre cari unele sînt egale 

în mărime. cu capitalele unor regate mari. Priviţi 

magaziile cu mărfuri, maşinăria, canalele, drumurile 

de fier, dockurile. Vedeţi mişcarea acestui stup de ființe 

omeneşti activ ocupate cu lucrarea, înpachetarea. în- 

cărcarea de stofe cari vor fi purtate în Canada şi Cat- 

freria, în Chili şi Java. VE întrebaţi fireşte cum se 

poate hrăni această imensă populaţie, adunată pe o 

suprafață care nu produce bucate pentru a zecea parte 

dintrînsa ? Dar schimbaţi scena. Duceţi-vă dincolo de 

Ohio, şi veţi vedea acolo alte feluri de industrii, tot 

aşa de întinse şi tot aşa de înfloritoare. Veţi vedea 

selbăticia retrăgendu-se repede dinaintea valurilor de 
viață şi civilizație, vaste recolte legănându-se de jur în- 

prejurul negrelor smârcuri unde cu puţine luni mai 

"nainte era o pădure fără poteci, şi case de ţară, maga- 

zii de grâne, mori, ridicându-se în mijlocul vizuinelor 

de lupi şi de urşi. Aici este grâu mai mult de cât 

trebue pentru a hrăni pe lucrătorii des populatei noas- 

tre insule ; şi cultivatorul acestor grâne le va schimba 

foarte bucuros pe un cuţit: din Sheffield, o lingură din 

Birmingham, o haină caldă de lână din Leeds, un 
costum uşor din Manchester. Dar guvernanţii noştri 

opresc acest schimb. Ei zic populaţiunii noastre lucră- 
toare : «Voi vreţi bucuros să ţeseţi haina pentiu lo- 
cuitorii din America, şi ei vor bucuros să semene 
grâu pentru voi; dar noi oprim acest schimb. Noi 
osindim atât răsboaiele voastre de ţesut cât şi plugu- 
rile lor la inacţiune. V& vom sili să plătiți preţuri mari
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pentru o rațiune de făină. Vom sili pe aceia cari ar 
voi bucuros să fie furnisorii şi clienţii voştri să fie ri- 

valii voştri. li vom sili să se iacă fabricanți ca să se 

apere; şi când, imitându-ne de aproape pe noi, ei vor 

“impune taxe mari asupra mărfurilor britanice, noi, în 

discursurile şi depeşile noastre, ne vom exprima mira- 

rea şi mila noastră despre strania lor ignoranță de e- 

conomie politică». 

Aşa a fost politica ministrilor Maiestăţii Sale; dar 

ca ma resistat la o probă mai serioasă. Recolte bune 

au oprit legi rele de a produce deplinul lor efect. 

Guvernul a avut noroc întruna ; şi observatori vul- 

gari aii luat norocul drept înţelepciune. Dar asemenea 

noroace nu ţin pentru vecie. Providența nu va trimite 

în.tot Wa una ploaia şi arşiţa soarelui tocmai la tim- 

pul trebuincios şi în catitatea trebuincioasă, ca să mân- 

tuiască reputaţia unor bărbați de stat scurţi la vedere. 

Avem multe cuvinte pentru a crede că zilele rele se 

apropiă. Intr'un asemenea subiect este o datorie sfintă 

de.a ne feri de exageraţie; şi voii face aşa. Observ 

că scriitorii, — scriitori nenorociţi, — cari susțin ad- 

ministraţia actuală, afirmă că nu este nici o probabili- 

tate de o urcare considerabilă în preţul provisiunilor, 

şi că whigii şi Liga contra legii cerealelor se ocupă 

cu mare rîvnă sprea pune în circulație ştiri false pen- 

tru nemernicul scop de a înprăştia panica, Gentlemeni, 

nu va fi nimeni în Stare să arunce asupră'mi o ase- 

menea învinuire ; pentru că voii descrie prevederile 

noastre chiar cu vorbele ministrilor. Ţiă în mână 0 

"scrisoare în care Sir Thomas Freemantle, Secretarul 

Irlandei, cere informaţiuni asupra recoltei cartofilor în 

acea ţară. Cuvintele sale sint acestea : «Guvernul Ma-
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iestăţii Sale doreşte să afle părerea cunoscătorilor şi 

a persoanelor bine informate din or care parte a Ir- 

landei, ca să ştie dacă este probabil că provisiunile vor 

ajunge pentru întreţinerea poporului în cursul iernei 

şi primăverei viitoare, pentru ca să iea seama la pâs- 

trarea cantităţii ce se află şi să facă economie în con- 

sumarea ei». Aici, veţi observa, se admite ca sigur 

că provisiunile nu sînt de ajuns pentru consumarea 

unui an; se admite ca sigur că, fără grijă şi econo- 

mie, provisiunile nu vor ajunge pînă la sfîrşitul pri- 

măverei; şi se exprimă o îndoială dacă, cu grijă şi 

economie, provisiunile vor ajunge chiar pe iarnă. În 

această, scrisoare ministrii Coroanei ne spun că foame- 

tea bate la poartă; şi cu toate acestea, când această 

scrisoare a fost scrisă, taxa asupra cerealelor streine 

era de şeapte-spre-zece shillingi pe quarter. Este oare 

de trebuinţă să mai vorbesc asupra meritelor balanței 

mobile ? Ni se spunea cu sigurauță că această maşină 

minunată ne va asigura contra or cărei primejdii de 
lipsă. Dar din nenorocire maşina are o meteahnă; 

scara mobilă nu vrea să se mai mişce ; miniştrii strigă 

«foamete», pe când arttătorul pe care l-ai născocit ei 
înşii arată încă «belşug». 

Şi ast-fel, Domnule Preşedinte, m& întorc la reso- 

luţiunea pe care o ţiă în mână. Un an de scumpete 

este înaintea noastră. Preţul făinei este deja, crez, cu 

o jumătate mai urcat de cum era acum câte-va luni. 

Sîntem, din nenorocire, din noi siliți să punem la 

proba faptelor doctrina că scumpetea hranei este folo- 

sitoare lucrătorului şi păgubitoare numai capitalistului.: 
Preţul hranei se urcă. Se urcă oare şi salariile? Din 

potrivă, ele scad. In numeroase districte se zăresc deja.
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simptome de miserie. Fabricanţii încep deja să scur- 

teze timpul de lucru. Inv&ţaţi prin experienţe repeţite, 
ei ştiii bine ce va veni, şi aşteaptă ca 1846 să fie 

un al douilea 1841. 

Dacă aceste fapte nu ne vor învăţa minte, atunci 

sîntem incapabili de a mai învăţa ceva. De două ori 

în zece ani am văzut prețul cerealelor urcându-se ; şi, 

îndată ce Sa urcat, salariile claselor muncitoare ati 

scăzut. De dout ori în acela-şi period am vezut pre- 

țul cerealelor scăzend; şi, îndată ce ati scăzut, salariile 

claselor muncitoare sai urcat. De sigur, nişte experi- 

mente ca acestea ar fi în or ce ştiinţă privite ca ho- 

taritoare. 

Perspectiva, Gentlemeni, este fără îndoială posomo- 

rită. Cu toate acestea îşi are şi partea ci luminoasă. 

Vam felicitat deja de importantul fapt că Lord John 

Russel şi aceia cari pînă acum aă lucrat asupra ace- 

stui subiect în unire cu dînsul, ai renunțat la or 

ce idei de taxă fixă. Am a vă felicita de un fapt nu 

mai puţin important. Sînt sigur că lucrătorii din dis- 

trictele manufacturare ai ajuns în fine să înţeleagă a- 

ceastă cestiune. Aspra înveţătură ce ai priimit a pro- 

dus acest efect bun, că nu vor mai asculta pe un 

orator care va avea neruşinarea de a le spune că sa- 

ariile lor se ridică şi scad cu preţul pâinii. Ast-fel ne 

vom duce la luptă cu nişte şefi şi cu o trupă cum 

nu Sa vezut nici o dată. Cea mai bună parte a aris- 

tocrației va fi în fruntea noastră. Milioane de lucră- 

tori, cari ai fost despărțiți de noi prin meşteşugirile 

înşelătorilor, vor forma arri&re-garda noastră. Ast-fel 

conduşi şi ast-fel sprijiniți, putem, crez, să aşteptăm 

isbânda, dacă nu în acesta, cel puţin în viitorul par-
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lament. Dar, fie triumful nostru apropiat sai depărtat, 
vă asigur că nu voii lipsi, în această cestiune, de a 

fi adevtratul dv. representant. Voi pune acum, Mi- 
lord, în mâinele dv. această resoluţiune: «Actuala 

lege asupra cerealelor apasă cu mai multă asprime a- 

supra claselor sărace».
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DISCURS 

PRONUNȚAT IN 

Camera Comunelor Ja 22 Maiit 1846. 

La 29 Aprilie 1846, d. Fielden, representant de Oldham, pro- 

puse a doua citire a billului pentra mărginirea muncei copiilor din 

fabrici la zece ore pe zi. Desbaterea a fost amânată, şi a fost de 

repeţite osă reluată după intervale lungi. In cele din urmă la 22 

Maiii billul fuse respins cu 203 voturi contra 193. In acea zi ur- 

mătorul discurs fu pronunțat. : 

Imi este cu neputinţă, Domnule Preşedinte, să pă- 

strez tăcerea: după apelul ce mi sa făcut întrun mod 

aşa de semnificativ de onorabilul mei amic represen- 

tantul de Sheffield 1). Şi, chiar de nu mi sar fi făcut 

acest apel, aş fi fost foarte doritor de a avea 0 oca- 

siune ca să expun motivele pe: temeiul cărora voii 

vota pentru a doua citire a acestui bill. 

Nu este neapărat, crez, să asigur pe onorabilul mei 

amic că desaprob cu totul acele calumnii ce sai a- 

1) Ward.
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tuncat, atât în această Cameră cât şi afară dintr'însa, 

asupra proprietarilor de fabrici. Pentru această clasă 

prețioasă nu pot avea de cât simţiminte de respect şi 

bună-voinţă. Sînt convins că interesele acestei întregi 

comunităţi, şi în deosebi ale claselor muncitoare, sint 

nedespărțit legate de ale lor. Pot dar în perfectă sin- 
ceritate să declar că votul pe care-l voiii da astă noapte 
nu va fi un vot facțios. În nici o înprejurare în a- 

dever nu voiu crede că legile ostilităţii politice îmi 
permit de a tracta această cestiune ca o cestiune de 

partid. Dar în momentul de faţă sînt mai înclinat a 

întări de cât a slăbi mâinile ministrilor Maiestăţii Sale. 

Nu "mi e cu nici un chip plăcut să fiii sub necesita- 

tea de a le face oposițiune. [i asigur, şi asigur pea- 

micii mei din această parte a Camerei de cari am ne- 

norocirea de a diferi, şi mai ales pe onorabilul meă 
amic representantul de Sheffield care a vorbit, trebue 
să o spun, mai mult pe un ton prea acusator, că nu 
am nici o dorință de a dobândi renumele de umani- 

tate în paguba d-lor. Crez pe deplin că simţimintele 

d-lor pentru lucrători sint tot aşa de bine-voitoare ca 

şi ale mele. Nu este nici o deosebire între noi asupra 

scopului, ci o onestă deosebire asupra mijloacelor, şi 

noi. ar trebui de sigur să fim în stare a discuta pun- 

tele asupra cărora ne deosebim fără vro emoţiune de 

mânie sai vr'o vorbă acrimonioasă. | 

Amenuntele billului, Domnule Preşedinte, vor fi 

discutate mult mai cuviicios şi mai regulat când le 
vom examina în Comitet. Preocuparea noastră de o 
cam dată este principiul, şi principiul, ni s'a zis de 
mai mulţi gentlemeni cu mare autoritate, este nesă- 
netos. După părerea d-lor, nici acest bill, nică alt bill
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care ar regula orele de lucru, nu poate fi apărat. A- 

cesta, zic d-lor, este unul din acele subiecte asupra 

cărora noi nu trebue să legiferăm nici de cum; unul 

din acele subiecte cari se întomesc de sine mai bine 

de cât le poate întocmi vr'un guvern. Este foarte im- 

portant ca acest punt să fie pe deplin limpezit. Noi nu 

trebue de sigur să usurpăm funcțiuni cari la adică nu 

ne privesc ; dar, pe de altă parte, nu trebue să renun- 

țăm la funcțiuni cari ne privesc de aproape. Nu ştii 

care este cel mai mare blestem pentru o societate, 

un guvern părintesc, adică un guvern care şi viră 

nasul în toate, care se amestecă într'una în treburile 

altora, care se bagă în fe care parte a vieţei ome- 

neşti, şi care crede că poate face or ce pentru or cine 

mai bine de cât poate face or cine or ce pentru sine 

însu-şi ; sati un guvern nepăsător, un guvern de gută- 

cască, care sufere rele, pe cari le ar putea înlătura de 

o dată, să crească şi să se înmulțească, şi care la or 

ce plângere şi remonstranţă are numai un răspuns: «Tre- 

bue să lăsăm lucrurile în voia lor, trebue să lăsăm 

lucrurile să *şi iea drumul lor, trebue să lăsăm lucru- 

rile să 'şi găsească singure equilibrul». Nu este o pro- 

blemă mai importantă în ştiinţa politică de cât de a 

găsi calea de mijloc între aceste dou& extreme foarte 

primejdioase, de a trage cu corectitudine linia ce des- 

parte acele casuri în cari este o datorie pentru stat de 

a interveni de acele casuri în cari este datoria statu- 

lui de a se absţinea de la or ce interferență. In tim- 

purile vechi păcatul statornic al guvernanţilor era fără 

îndoială o disposiţiune escesivă de a se amesteca. Le- 

giuitorul spunea în tot da una poporului cum să-şi 

țină prăvăliile, cum să "şi lucreze câmpurile, cum să
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“şi crească copii, câte feluri de bucate să aibă pe masă, 

câţi coţi de materie să pună pentru haine. El încerca 

în tot d'a una să vindece nişte boale cari la dreptul- 

dreptului nu cădeai în sfera sa; şi urmarea, era căel 

mărea boalele pe cari încerca să le vindece. El era aşa 

de tare isbit de miseria nedespărţită de lipsă în cât 
făcea statute contra venzării anticipate şi a precupe- 

țici, şi ast-fel prefăcea lipsa în foamete. El era aşa de 

tare isbit de viclenia şi lipsa de inimă a cămâtarilor 

în cât făcea legi contra cametei; şi urmarea -era că 

dacă cel ce se înprumuta găsea, când era neocrotit, 

bani cu zece la sută, abia putea, când era ocrotit, să 

găsească cu cincă-spre-zece la sută. Câţi-va eminenţi fi- 

losofi politici din secolul trecut ai expus cu mult îa- 
lent nebunia unei asemenea legislații, şi, făcând ast-fel, 

aii adus mari servicii omenirii. A venit o reacțiune, 

o reacțiune care a produs fără îndoială mult bine, dar 
care, ca cele mai multe reacţiunii, nua fost fără rele 

şi fără primejdii. Bărbaţii nostri de stat de astă-zi nu 
pot fi acusaţi că se amestecă în toate. Dar me tem că, 

chiar în unii “din cei mai talentați şi mai drepți din- 

tre dinşii, este o tendinţă către greşala opusă. Voiii 

da un exemplu de ceea ce citez. Acum cinci-spre-zece 

ani se făcu invederat că drumurile de fier vor întrece 

în or ce parte a regatului pe o mare întindere vechile 

drumuri mari. Lucrarea nouilor drumuri cari aveai să 

unească toate oraşele de căpetenie, porturi şi arsena- 

luri navale din insulă, era un obiect de cea mai înaltă 

însemnâtate naţională. Dar, din nenorocire, aceia cari 
trebuia să lucreze pentru naţiune refuzară de a se 4- 
mesteca. Prin urmare numeroase cestiuni cari erai în 
realitate publice, cestiuni cari priveaii comunicaţia pu-
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blică, prosperitatea publică, securitatea publică, ai fost 
tractate ca cestiuni private. Se părea că s'a uitat cum 
că întreaga societate se interesa să aibă un bun sis- 

tem de comunicaţie internă. Speculantul care avea 

nevoie de mari dividende pentru acţiunile lui, pro- 
prictarul de pământ care dorea un preţ mare pen- 

tru pogoanele lui, fură pe deplin ascultați. Dar nimeni 

nu se strădui a fi ascultat pentru folosul comunităţii. 

Efectele acestei mari greşeli le simțim, şi nu vom în- 

ceta îndată a le simţi. Afară numai dacă nu me înşel 

tare, sîntem în pericul de a săvirşi în astă noapte o 

greşală de acela-şi fel. Onorabilul representant de Mon- 

trose 1) şi onorabilul mei amic representantul de Shef- 

field cred că cestiunea ce desbatem este numai o ces- 

tiune între vechile şi nouile teorii de comerț. D-lor 

nu pot înţelege cum un amic al libertății comerţului 

poate cere ca legislatura să intervină între capitalist 

şi lucrător. D-lor zic: «Nu fac o lege ca să fixez pre- 

țul mânuşilor, sai materia mânuşilor, sait lungimea 

creditului ce fabricantul de mânuşi trebue să acoarde. 

Lăsaţi-l pe el să hotărască dacă va pune preţuri mari 

sati mici, dacă va întrebuința'materie trainică saă proa- 

stă, dacă va da pe credit saă pe bani gata. Dv. recu- 

noaşteţi că acestea sînt obiecte pe cari elare să le re-: 

guleze cu clienţii săi şi că noi nu trebue să ne ame- 

stecăm. Se poate ca el să-şi ducă prăvălia rtii. Dar este 

sigur că noi i o vom duce r&ă. Pentru acelea-şi mo- 

tive pentru cari lăsaţi pe vânzătorul de mânuşi şi pe 

cumperătorul de mânuşi să şi facă ei singuri contrac- 

tul, trebue să lăsaţi: pe vânzătorul de muncă şi pe cum- 

*) Hume.
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perătorul de muncă să 'şi facă ei singuri contractul». 

Am mare respect, Domnule Preşedinte, pentru aceia 

cari raţionează ast-fel ; dar nu pot vedea acest obiect 

în lumina în care se arată d-lor; şi de şi nu mt pot 

încrede pe deplin în judecata mea, totu-şi trebue să 

m& conduc de dinsa. Ţiă, crez, tot aşa de tare caor 

care din membrii acestei Camere la principiul libertă- 

ţii comerţului bine înţeles. Comerţul, considerat ca 

simplu comerţ, considerat cu privire la interesul pecu- 

niar al părţilor contractante, nu poate să fie îndestul 

de liber. Dar sînt o mulțime de comerţuri cari nu pot 

fi considerate numai ca simple comerţuri, şi cari ating 

interese mai mari de cât cele pecuniare. Şi a zice că 

guvernul nu trebue nici o dată să reguleze asemenea 

comerțuri este o proposiţiune monstruoasă, o propo- 

siţiune de care Adam Smith sar fi îngrozit. Noi im- 
punem oare cari restricțiuni comerţului pentru scopuri 

de poliţie. Ast-fel, noi nu îngăduim ca or cine are 

trăsură şi un cal să facă pe birjarul pe stradele Lon- 

drei. Nu lăsăm ca preţul curselor să fie determinat după 

legea ofertei şi cererii. Nu dăm voie unui birjar să jea 

O guinee pentru o jumttate de milă 1) pe o zi de ploaie 

când nu este altă trăsură la staţiune. Impunem restric- 

ţiuni comerţului în favoarea veniturilor statului. Ast-fel 

oprim pe un arendaş de a cultiva tutun pe pământul 

săi. Impunem restricțiuni comerţului în favoarea apt- 

rării naţionale. Ast-fel silim pe un om care ar voi mai 
bine să are sai să țeasă să între în armată; şi "i hotă- 

rîim solda ce va priimi, fără să "1 cerem consimţimen- 
tul. Şi în toate acestea nu este nimic care să fie în 

n) 0 milă englezească este ceva mai mult de un kilometru și 600 de 
metri ; iar o guinee, ceva mai mult de 25 lei,
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contradicție cu cea mai sănttoasă economie politică. 

Pentru că ştiinţa economiei politice ne învaţă numai 

că nu trebue din motive comerciale să ne amestecăm 

în libertatea comerțului; şi, în casurile pe cari le am 

produs, noi ne amestecăm în libertatea comerțului pen- 

tru motive mai înalte de cât comerciale. 

Şi acum, Domnule Preşedinte, ca să m& apropiiii de 

casul ce ne preocupă, zic, mai ântâii, că or unde este 

vorba de sănttatea coriunităţii, poate fi datoria statu- 

lui de a se amesteca în contractele indivizilor; şi cu 

această proposiţiune sînt de tot sigur că se va învoi 
şi guvernul Maiestăţii Sale. Am citit chiar acum un 

raport foarte interesant semnat de doui membri ai aces- 

tui guvern, Ducele de Buccleuch, şi nobilul conte care 

a fost mai "nainte Şef Commissionar al Pădurilor, şi 

care este acum Secretar pentru Irlanda 1); şi de când 

acest raport a fost depus pe biuroul Camerei, nobilul 

conte însu-'şi, cu aprobarea Cabinetului, a adus un bili 

pentru protecțiunea sănătăţii publice. Prin acest bill se 

prevede ca nimeni să nu fie îngăduit a zidi o casă pe 

propriul s&ă păment întrun oraş mare fără să dea de 

ştire la anumiţi funcționari. Nimeni nu poate săpa o 

pivniţă fără aprobarea acelor funcţionari. Zidurile casei 

nu pot avea mai puţin de cât grosimea prescrisă. Nici 

O casă nouă nu trebue să se clădească fără să aibă 

canale de scurgere. Dacă o casă vechie nu are canal, 

funcționarii pot să dea ordin proprietarului să facă canal. 

Dacă. refuză, funcţionarii fac canalul în locul lui şi i 

trimit socoteala. Ei pot să  poruncească a 'şi spoi casa. 

Dacă refuză, ei trimit oameni cu bidinele şi găleți ca 

5 Contele de Lincoln.
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să "1 o spoiască în socoteala lui. Acum presupuneţi că 

un proprietar de case din Leeds sai Manchester ar în- 

vinui pe guvern în terminii în care guvernul a învinuit 

pe sprijinitorii acestui bill pentru regularea orelor de 

lucru din fabrică. Presupuneţi că el ar zice nobilului 

conte : «Dv. profesaţi că sînteţi amicul libertății comerțu- 

lui. Doctrina dv. este că fie care este liber de a cumpăra 

ieftin şi de a vinde scump. Atunci de ce să nu pot 

eii clădi o casă pe atât de ieftin pe cât pot, şi să în- 

'chiriez camerele mele cât de scump pot? Dv. nu vă plac 

casele fâră canalizare. Atunci nu luaţi nici una de la 

mine, Dv. credeţi că odăile mele de dormit sînt mur- 

dare. Nimeni nu v& sileşte să dormiţi în ele. Folosiţi-vă 

de libertatea dv., nu restringeţi pe a aproapelui dv. 

Ei pot găsi multe familii cari sint bucuroase să plă- 

tească un shilling pe s&ptemână ca să le las să doarmă 

în ceea ce dv. numiți o şandrama. Şi de ce să nu prii- 

mesc eii bucuros un shilling pe care ele mi-l dai bucu- 

roase ? Şi de ce ele să nu aibă adăpostul pe care lil 

pot oferi pentru un shilling? De ce aţi trimis fără 

consimţimentul mei să-mi curețe casa şi apoi să me 

siliți să plătesc ce n'am comandat nici o dată? Chiriaşii 

mei găsesc casa destul de curată pentru ei, sai alt- 
mintrelea n'ar fi chiriaşii mei, şi dacă ei şi eu sîn- 

tem mulţumiţi, pentru ce, călcând toate principiile liber- 

tății comerțului, interveniţi între noi 2» Acest raționa- 

ment, Domnule Preşedinte, este din aceea-'şi bucată cu 

raţionamentul onorabilului representant de Montrose, 

şi cu al onorabilului mei amic representantul de Shet- 

field. Dacă nobilul lord îmi va permite să fac o aptrare 

în locul d-sale, ei crez că d-sa ar r&spunde ast-fel la 

această obiecţiune: «Susţiii, va zice d-sa, doctrina să-
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n&toasă a libertăţii comerţului. Dar doctrina d-le de- 

spre libertatea. comerţului este o exageraţie, o carica- 

tură a doctrinei săn&toase; şi expunând o asemenea 

caricatură . d-ta discreditezi doctrina cea sănttoasă. Noi 

nu ne am amesteca în contractele dintre d-ta şi chi- 

riaşii d-le, dacă aceste contracte ar privi numai inte- 

resele pecuniare. Dar interese mai înalte de cât cele 

pecuniare sînt în joc. Este -interesul binelui public ca 

marea masă a poporului să nu trăiască întrun chip 

care vatămă şi scurtează sănttatea, care slăbeşte cor- 

pul şi strică mintea. Dacă, trăind în case cari seamEnă 

cu nişte cocine de porci, un mare numtr dintre com- 

patrioții noştri ai contractat gusturile porcilor, dacă 

ei sai deprins întru atâta cu murdăria şi putoarea şi 

contagiunea, în cât se tîrăsc fără scârbă în găuri cari 

ar întoarce maţele unui om de deprinderi curate, a- 

ceasta este numai o dovadă mai mult că ne am ne- 

glijat prea mult timp datoriile, şi un cuvent mai mult 

ca să le înplinim acum». 

Al doilea, zic că unde este vorba de moralitatea pu- 

blică poate fi datoria statului de a se amesteca în con- 

tractele indivizilor. Luaţi comerţul cu cărţi şi tablouri 

licenţioase. Contesta-va cine-va că statul poate, cu drept 

cuvânt, interzice acest negoţ? Saă casul lotăriilor. Am, 

presupun, o moşie pentru care doresc să ieai dout- 

zeci de mii de lire sterling. Anunţ intenţiunea mea, 

de a scoate o mie de bilete a dout-zeci de lire ster- 

ling unul. Detentorul numărului care va fi scos ântâiii 

trebue să aibă moşia. Dar magistratul intervine ; con- 

tractul dintre mine şi cumpărătorii losurilor mele este 

anulat; şi eă sînt silit să plătesc o amendă mare pen-, 

tru că ăm făcut un asemenea contract. Apelez la prin- 

35
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cipiul libertăţii comerțului, aşa cum l-a expus onora- 

bilii gentlemeni representanţi de Montrose şi Sheffield. 

Zic legiuitorilor cari aă restrins libertatea mea: «Ce 
treabă aveţi dv. să vă amestecați între cumpărător 

şi vânzător ? Dacă credeţi că speculaţia este rea, 

nu luaţi bilete. Dar nu opriţi lumea cea-l-altă de a 

judeca ea însă-'şi». De sigur dv. aţi r&spunde: «Ai a- 

vea dreptate dacă ar fi o simplă cestiune de comerţ; 

dar aici este o cestiune de moralitate. Noi te oprim 

de a dispune de proprietatea d-le în acest mod parti- 

cular, pentru-că este un mod care tinde a încuraja 

cea mai pernicioasă deprindere a minţii, o deprindere 

a minții incompatibilă cu toate calităţile de cari de- 

pinde buna stare a indivizilor şi a naţiunilor». 

Atunci trebue, crez, să se admită că, unde este vorba 

de sănătate şi unde este vorba de moralitate, statul 

este.în drept de a se amesteca în contractele indivizi- 

lor. Şi, dacă se admite aceasta, atunci urmează că ces- 

tiunea de care ne ocupăm aici este o cestiune de 

interferenţă, 

Se va contesta oare că sănttatea unei mari părți din 
generaţia ce se ridică poate fi serios atinsă de contrac- 
tele pe cari acest bill tinde a le regula ? Poate cine-va 
care a citit declaraţiile marturilor oculari, declaraţii ce 
se află înaintea noastră ; poate cine-va care a observat 

vr'o dată tinerimea ; poate cine-va care "şi aminteşte 

propriile sale sensaţii de când .era tânăr, — poate a se 
îndoi că o muncă de două-spre-zece ore pe zi într'o fabrică 
este prea mult pentru un băiat de irei-spre-zece ani ? 

Sai se poate contesta că aceasta este o sestiune în 
„care se află în joc moralitatea publică ? Se poate îndoi 
cine-va, — sînt sigur că nici unul dintre amicii din-
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prejurul meă nu se îndoeşte, — că educaţia este o cesti- 

une de cea mai înaltă importanţă pentru virtutea şi 

fericirea unui popor? Ştim că nu poate fi nici o edu- 

cație fără repaus. Este învederat că, după ce aţi scăzut 

dintr'o zi dou&-spre-zece ore de muncă într'o fabrică, 

şi orele adiționale trebuincioase pentru exerciţiii, recrea- 

țiune şi repaus, nu va r&mânea destul timp pentru 

educaţie. 

Am arttat, crez, că acest bill este în principiii inataca- 
bil; şi cu toate acestea nu am atins partea cea mai 

tare a casului nostru. Am dovedit că, unde este în 

cestiune sănstatea publică, şi unde este în cestiune 

moralitatea publică, statul poate fi în drept de a regula 

chiar contractele adulţilor. Dar noi propunem să regu- 

lim numai contractele minorilor. Apoi fost-a vr'o dată 

o societate civilizată, în care contractele minorilor nu 

ai fost supuse unui control? Este un singur membru 

al acestei Camere care să susțină că un minor bogat de 

trei-spre-zece ani trebue să fie absolut liber de a face 

o transmisiune a moşiei sale, sai de a da un înscris 

de cinci-zeci de mii lire sterling ? Dacă ar fi cine-va 

destul de absurd să zică: «Ce are a face Legislatura 

cu acest obiect? Cum puteţi dv. să nu lăsaţi comer- 

țul liber? Pentru ce pretindeţi a înţelege interesul 

băiatului mai bine de cât îl înţelege el» ?— dv. aţi 

răspunde : «Când va fi mare, poate risipi averea lui 

cum îi va plăcea ; dar acum statul este supraveghieto- 

rul lui; şi: el nu se va ruina pînă când nu va fi des- 

tul de în virstă ca să ştie ce este pe cale a face». Minorii 

pe cari noi dorim să-i protegem nu aă întradevăr 

avere mare de risipit ; dar nu sînt maj puţin pupilii noş- 

tri. Singura lor moştenire, singurul capital de la care



548 BILLUL DE ZECE ORB 

trebue să aştepte subsistenţa lor în cursul vieţei, este 

mintea sănătoasă în corp sănătos. Şi nu este oare 

datoria noastră de a "i opri să 'şi nimicească această 

bogăţie foarte prețioasă înainte de a 'i cunoaşte preţul? 

Dar, Sa zis, acel bill, de şi mărginește întrun mod 

direct. numai lucrul minorilor, va mărgini, printr'o ope- 

rație indirectă, şi munca adulților. De şi, Domnule 

Preşedinte, nu sînt pregătit a vota pentru un bill care 

ar mărgini direct munca adulților, voii declara pe față 

că nu crez că limitarea muncei adulților va produce 

neaptrat toate acele urmări înfricoşate pe cari le am 
auzit prezicendu-le. Dv. strigaţi la mine cu nişte tonuri 

foarte triumfătoare, ca şi cum aş fi exprimat un para- 

dox monstruos. Rogu-vă, nu-i vine nimenui în minte 

dintre dv. că munca adulţilor este acum limitată în 

această ţară? Nu ştiţi dv. că trăiţi într'o societate în 

care munca adulților este limitată la şease zile din 

şeapte ? Dv., nu ei, susţineți un paradox opus păreri- 

lor şi practicelor tutulor naţiunilor şi tutulor virstelor. 

Auzit-ați dv. vr'o dată de un sigur stat civilizat de 

la începutul lumii, în careo porţiune de timp să nu 

fie pusă la o parte pentru odihna şi recreaţiunea adulți- 

lor prin autoritate publică ? In general, această dispo- 

sițiune a tost sfinţită de religiune. Egiptenii, Ebreii, 

Grecii, Romanii, aii avut zilele lor de repaus ; Îndia- 

nul are zilele lui de repaus ; Musulmanul are zilele lui 
de repaus; sînt zile de repaus în biserica greacă, zile 
de repaus în biserica Romei, zile de repaus în biserica 

Engliterei. Nu este oare amusant să auzi un genleman 

declarând cu încredere că o legislaţie care limitează 
munca adulţilor trebue să producă urmări fatale pen- 
tru societate, fără să “şi amintească o singură dată că
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în societatea în care trăieşte, şi în or care societate 

care există, sait a existat vr'o dată, a fost o asemenea 

legislaţie fără vro consequenţă rea ? Este adevărat că 

un guvern puritan în Englitera, şi un guvern atheist 

în Franţa, ati desființat vechile zile de repaus ca super- 

stițioase. Dar acele guverne aii simţit că este neaperat 

trebuincios să înfiinţeze noui zile de repaus. Strbătorile 

civile ai înlocuit s&rbătorile religioase. Veţi găsi prin- 

tre ordonanţele Lungului Parlament o lege care dispu- 

nea ca, în schimbul zilelor de repaus şi de petrecere 

de cari poporul obicinuia a se bucura la Paşti, la Ru- 

salii şi la Crăciun, să se dea lucrătoruluia doua Marţi 

din fie care lună, şi ca or ce ucenic care va fi silit 

să lucreze a doua Marţi dintro lună să traducă pe 

stăpinul s&ă dinaintea magistratului. Jacobinii francezi 

ai decretat ca Dumineca să nu mai fie o zi de repaus; 

dar ai înființat altă zi de repaus, Decada. Ei au şters 

serbătorile bisericei romano-catolice; dar ai instituit 

alt şir de sărbători, Sans-culottidele, dintre cari una era 

închinată geniului, alta industriei, alta opiniunii şi aşa 

mai încolo. De aceea zic că practica de a limita prin 

lege timpul de muncă al adulţilor este aşa de departe 

de a fi, precum par a crede câți-va gentlemeni, o 

practică neauzită şi monstruoasă, în cât este o practică 

tot aşa de universală ca gătirea bucatelor, ca purtarea 

de haine şi ca usul animalelor domestice. 

Şi probatu-s'a prin experienţă că această practică este 

_vătămătoare ? Să luăm exemplul cu care sintem mai 

familiari. Să cercetăm care a fost efectul acelor legi 

cari, în propria noastră ţară, limitează munca adulți- 

lor la şease zile din şeapte. Este cu totul netrebuin- 

cios să discutăm dacă creştinii sînt or nu legaţi prin
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o poruncă dumnezeiască a păzi Dumineca. Pentru-că 
este învederat că, or va fi repausul nostru s&ptemânal 

o instituţie divină or va fi o instituţie omenească, e- 

fectul săi asupra intereselor timporale ale societăţii este 

absolut acela-'şi. Ei bine, este oare în tot discursul 

onorabilului meă amic representantul de Sheffield un 

Singur argument care să nu vorbească exact tot aşa 

de tare contra legilor cari ne comandă păzirea Du- 
minecii ca în contra billului de pe biuroul nostru? 

De sigur, dacă raţionamentul d-sale este bun pentru 
ore, trebue să fie tot aşa de bun pentru zile. 

D-sa zice: «Dacă această limitaţiune este bună pen- 

tru lucrători, atunci aveţi încredere întrinşii că ci vor 

găsi singuri aceasta şi că o vor stabili ei înşii fără 

vr'o lege». De ce să nu raționăm în acela-'şi chip a- 

supra Duminecii ? De ce să nu zicem : «Dacă este bine 

pentru oamenii din Londra să închiză prăvăliile o zi 
la şeapte, ei vor descoperi singuri aceasta, şi vor în- 
chide prăvăliile fără vr'o lege». Domnule Preşedinte, 
r&spunsul este aproape de mintea omului. Nu mă în- 
doiesc că, dacă aţi pune pe stăpînii de prăvălii din 
Londra să, voteze, veţi găsi o imensă majoritate, pro- 
babil o sută la unu, în favoarea închiderii prăvăliilor 
Dumineca, şi cu toate acestea este de neaptrată tre- 
buinţă să daţi dorinţei majorităţii sancţiunea unei legi; 
pentru-că, dacă n'ar fi o asemenea lege, minoritatea, 
deschizend prăvăliile, ar sili îndată pe majoritate să 
facă acela-'şi lucru. 

Dar, zice onorabilul mei amic, nu puteţi limita lu- 
crul adulţilor fără să fixaţi salariile. D-sa repetă ade- 
sea această proposiţiune, ne asigură că este incontes- 
tabilă, şi în adevăr pare a o crede învederată de sine,
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pentru-că d-sa nu 'şi a dat nici o osteneală dea o demon- 

stra. Domnule Preşedinte, răspunsul mei va fi foarte 

scurt. Noi am limitat, în curs de mai multe veacuri, 

lucrul adulţilor la şease zile din şeapte ; şi cu toate ace- 

stea n'am fixat salariile. 

Dar, se zice, nu puteţi legifera pentru toate felurile 

de negoţ, şi de aceea aţi face mai bine să nu legife- 

raţi pentru nici unul. Uitaţi-ve la sermana cusătoreasă. 

Ea lucrează mult mai mult şi mai greă de cât copi- 

Jul din fabrică. Câte o dată ea nu lasa acul din mână 

cincă-spre-zece, şease-spre-zece ore în dout-zeci şi patru. 

Vedeţi câte servitoare lucrează, în picioare de la şease 

ore de dimineaţă, suind şi scoborînd scările pînă aproape 

de miezul nopţii. Dv. mărturisiţi că nu puteți face 

nimic pentru cusătoreasă şi servitoare. Atunci de ce 

ve mai băteţi capul cu copilul din fabrică ? Luaţi seama 

ca nu cum-va protejând o clasă să nu îngreuiaţi sufe- 

rințele claselor pe cari nu le puteţi protege. Apoi, 

Domnule Preşedinte, toate acestea nu se pot zice vorbă 

cu vorbă contra legilor cari comandă păzirea Dumine- 

cei ? Sînt clase de oameni pe cari nu le puteţi opri 

de a lucra Dumineca. Sint clase de oameni pe cari, 

dacă aţi putea, nu ar trebui să le opriți dea lucra 

Dumineca. Luaţi cusătoreasa, despre care sa vorbit aşa 

de mult. Dv. nu o puteţi opri de a coase şi a face 

tigheluri toată Dumineca în mansarda ei. Dar'nu credeţi că 

este un motiv ca Covent Garden Market !), şi Leaden- 

hall Market 2), şi Simithfield Market 3), şi toate prăvâ- 

iile de la Mile End pînă la Hyde Park să fie deschise 

1) Piaţa de căpetenie din Londra pentru flori, fructe și legume. 

2) Piaţa pentru păsări şi venat, 

2) Marea piaţă pentra carne.
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toată Dumineca. Da; aceste fabrici asupra cărora des- 
batem, — propune cine-va ca ele să fie îngăduite a lucra 
toată Dumineca ? Vedeţi dar cât de neconsequenţi 
sînteţi. Dv. credeți nedrept a limita lucrul copilului 
din fabrică la zece ore pe zi, pentru că nu puteţi limita 
lucrul cusătoresei. Și cu toate acestea nu vedeţi nici 
o nedreptate întru a limita lucrul copilului din fabrică, 
ba încă şial omului din fabrică, la şease zile pe săpti- 
mână, de şi nu puteţi limita lucrul cusătoresei. 

Dar, ziceţi, protejând o clasă noi vom îngreuia sufe- 
rinţele tutulor claselor. pe cari nu le putem protege. 
Dv. ziceţi aceasta, dar nu o probaţi, şi toată experienţa 
probează contrariul. Noi intervenim ca să închidem 
prăvăliile Dumineca. Nu intervenim în lucrul servitoa- 
rej. Dar sînt oare servitoarele din Londra mai aspru 
muncite Dumineca de cât în cele-l-alte zile? Faptul 
notorii este invers. Pentru-că legislaţia dv. ţine simţimân- 
tul public într'o stare dreaptă, şi ast-fel protege indi- 
rect pe aceia pe cari nu % poate protege în mod direct. 

Susţinea-va onorabilul meă amic representantul de 
Sheffield că legea care limitează numtrul zilelor de lucru 
a fost o lege vătămătoare pentru populaţia munci- 
toare ? Sînt sigur că nu. Atunci cum poate d-sa aştepta 
de la mine să: crez că o lege care limitează numerul 
orelor de lucru trebue neaptrat să fie vătămătoare 
populațiunii muncitoare ? Cu toate acestea d-sa şi aceia 
cari sînt de acord cu d-sa par a se mira de simplicita- 
tea noastră că nu admitem numai de cât adevarul 
doctrinei ce d-lor propun asupra acestui subiect. D-lor 
raţionează ast-fel. Nu putem reduce numtrul orelor 
de lucru în fabrici fără să reducem cantitatea produc- 
țiunii. Nu putem reduce cantitatea producţiunii fără să
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reducem remuneraţia lucrătorului. Intre acestea streinii, 

cari sînt liberi a lucra pînă cad morţi pe răsboiale lor 
de ţesut, ne vor goni de pe toate pieţele lumii. Sa- 

lariele vor scădea îndată. Condiţiunea claselor noastre 

muncitoare va fi cu mult mai rea de cât acum; şi 

neînţeleapta noastră interferenţă, ca neînţeleapta interte- 

rență a strămoşilor noştri în treburile samsarilor de 

cereale şi ale cămătarilor, va spori miseria tocmai a ace- 

lei clase pe care dorim să o uşurâăm. 

Acum, Domnule Preşedinte, admit pe deplin că poate 

să fie o limitaţie a orelor de lucru care să producă 

relele urmări cu cari sîntem ameninţaţi ; şi acesta, fără 

îndoială, este un cuvânt foarte puternic ca să legife- 

Tăm cu mare precauțiune, ca să pipăim drumul şi să 

fim cu mare luare aminte asupra am&nuntelor acestui 

bill. Dar de sigur nu este adevărat că or ce limitaţie 

a orelor de lucru trebue să producă acele consequenţe. 

Şi ei sînt surprins, trebue să o spun, când aud oameni 

de un talent distins şi de cunoştinţe întinse stabilind 

proposițiunea că micşorarea timpului de lucru trebue 

să fie urmată de o micşorare a salariilor de lucru, ca 

o proposițiune universal adevărată, ca o proposițiune 

capabilă de a fi strict demonstrată, ca o proposițiune 

asupra căreia nu poate fi mai multă îndoială de cât 

asupra unei teoreme din Euclides. Domnule Preşedinte, 

contest adevărul proposiţiunii, şi pentru acest cuvânt 

simplu. Noi am redus deja mult, prin lege, timpul de 

lucru în fabrici. Acum treă-zeci de ani, reposatul Sir 

Robert Peel spunea Camerei că era o practică comună. 

de a pune să muncească copii de opt ani în fabrici 

cinci-spre-zece ore pe zi. De atunci s'a făcut o lege 

care opreşte persoanele mai mici de opt-spre-zece ani
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de a lucra în fabrici mai mult de dou&-spre-zece ore 

pe zi. Această lege a fost combătută întocmai cu ace- 
lea-şi motive cu care este combătut billul dinaintea 

noastră. S'a spus parlamentului atunci, ca şi acum, că 
de o dată cu timpul de lucru va, scădea şi cantitatea 

de producțiune, că fabricele noastre nu vor fi în stare 

să se lupte cu fabricele streine, şi că condiția popu- 

laţiei muncitoare în loc de a se înbunătăţi prin inter- 

ferenţa legislaturei se va face mai rea. Citiţi acele des- 
bateri, şi v& veţi putea închipui că citiți desbaterea 

din seara aceasta. Parlamentul nu ţinu seamă de 

acele profeţii. Timpul de lucru a fost limitat. Scă- 
zut-aii salariile ? Părăsit-a comerţul de bumbac Man- 

chester ca să se ducă îri Franţa or în Germania ? Deve- 

nit-a mai miserabilă condiţia populaţiunii muncitoare? 
Nu este oare universalmente recunoscut că nenorocirile 

ce ni se preziceaii cu atâta încredere nu s'a întâmplat? 
Inţelegeţi-m& bine. Eu nu susțiii că, fiind-că o lege 

care a redus orele de lucru pe zi de la cinci-spre-zece 

la două&-spre-zece nu a scăzut salariile, o lege care ar 

reduce acele ore la zece sai la un-spre-zece nu poate 
să nu reducă salariile. O asemenea conclusie nu este 
neaperată, Ceea ce zic este că, de oare ce o lege care 
a redus orele de lucru pe zi de la cinci-spre-zece la 
două-spre-zece nu a redus salariile, proposiţiunea că or 
ce reducere a orelor de lucru trebue neapărat să re- 
ducă salariile este o proposiţiune falsă. Este învederat 
O lacună în această demonstraţie pe care onorabilul 
meu amic o crede desăvirşită ; şi în ce constă această 
lacună vom descoperi poate dacă vom privi la casul 
analog la care m'am referit aşa de des. 

Domnule Preşedinte, tocmai trei sute de ani acum»
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mari schimbări religioase sai petrecut în Englitera. 
Multe s'aii zis şi S'ai scris, în acea epocă de cerce- 

tare şi innovaţiune, asupra cestiunii dacă creştinii sînt 

sub o îndatorire religioasă de a înceta lucrul o zi 

pe s&ptămână ; şi este bine ştiut că principalii retor- 

matoră, atât aici cât şi pe continent tăgăduiaii existenţa 

unei asemenea obligaţiuni. Presupuneţi dar că, în 1546, 

parlamentul ar fi făcut o lege ca de atunci înainte 

să nu mai fie nici o deosebire între Duminecă şi altă 

zi. Acum, Domnule Preşedinte, oponenții noştri, dacă 

ar fi consequenţi, ar trebui să susțină că o asemenea 

lege ar fi sporit imens avuţia erei şi remuneraţia lucră- 

torului. Ce efect, dacă principiile d-lor ar fi săne&toase, 

Sar fi produs prin adaugerea de una a şeasea la tim- 

pul de lucru ! Ce creştere de producţiune ! Ce ridi- 

care de salarii! Cât de absolut incapabil ar fi fost 

meseriaşul strein, care păzea încă zilele lui de s&rbă- 

toare şi de repaus, de a ţinea concurență cu un po- 

por ale cărui prăvălii erai deschise, ale cărui pieţe 

gemeai de lume, ale cărui sape, şi topoare, şi rin- 

dele, şi albii, şi nicovale, şi răsboaie de ţesut erai 

la lucru de dimineaţă pînă noapte trei sute şease-zeci 

şi cinci de zilepe an! Duminecile a trei sute de ani tac 

cincizeci de ani de zilede lucru. Ştim cu toţii ce poate 

face munca a cinci-zeci de ani. Ştim ce minuni a făcut mun- 

ca celor cinci-zeci de ani din urmă. Argumentele: onorabi- 

lului mei amic ne duc în mod iresistibil la conclusia că, da- 

că în cursul celor trei veacuri din urmă, Dumineca nu ar fi 

fost observată ca zi de odihnă, noi am fi un popor mult mai 

bogat, mult mai civilizat de cât sîntem acum, şi în deosebi 

clasa muncitoare ar fistat cu mult mai bine de cât acum. 

Dar crede d-sa, crede serios vre unul din membrii Came-
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rei, că ar fi fost aşa ? Cât pentru mine, ei nu am cea. 

mai mică îndoială că, dacă noi şi strămoşii noştri am 

fi lucrat, în cursul celor din urmă trei veacuri, tot 

aşa de activ Duminecile ca în cele-l-alte zile ale s&ptt- 

mânei, am fi fost în acest moment un popor mai sărac 

şi mai puţin civilizat de cât sîntem; căar fi fost mai 

puţină producțiune de cât a fost, că salariul lucrătoru- 

lui ar fi fost mai mic de cât este, şi căaltă naţiune 

ar fi făcut acum stofele de bumbac şi stofele de lână 

şi cuţitâria pentru lumea întreagă. 

Fireşte, Domnule Preşedinte, nu voii să zic că un 

om nu va produce mai mult într'o s&ptemână lucrând 
şeapte zile de cât lucrând şease zile. Dar m& îndoiesc 
foarte mult dacă, la sfîrşitul unui an, el va fi produs 

mai mult lucrând şeapte zile pe s&ptemână de câtlu- 
crând şease zile pe s&ptemână ; şi ei crez cu tăriecă, 

la. sfîrşitul a dou&-zeci de ani, va fi produs mult mai 
puţin lucrând şeapte zile pe septemână de cât lucrând 

şease zile pe săptămână. De asemenea nu contest că 

un copil din fabrică va produce mai mult, într'o sin- 

gură zi, lucrând dout-spre-zece ore de cât lucrând zece 

ore, şi lucrând cinci-spre-zece ore de cât lucrând zece 

„ore. Dar contest că o mare societate în care copii lu- 

crează cinci-spre-zece, saii dou&-spre-zece ore pe zi, va 
produce, în timp de o generaţie, tot aşa de mult ca 

şi când acei copii ar fi lucrat mai puţin. Dacă privim 
pe om numai din puntul de vedere comercial, dacă îl 

considerăm numai ca o maşină pentru producțiunea: 

madapolamului şi firului tors, atunci să nu uităm ce 
piesă de mecanism este, cât de delicat şi admirabil 
făcută. Noi nu tractăm un cal bun sati un câine inteli- 
gent întocmai cum tractăm o maşină de to:s. Nici chiar
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un stăpîn de robi, careare destulă minte ca să 'şi cu- 

noască propriul s&i interes, nu tractează vitele sale 

omeneşti întocmai precum tractează caii şi câinii săi. 

Şi veţi tracta dv. pe lucrătorii liberi din Englitera ca 

pe o roată saă un scripete? Fiţi încredinţați că acea 

muncă întinsă, care începe prea de timpurii în viață, 

continuată prea mult în fie care zi, care înpiedică 
creşterea corpului, care înpiedică desvoltarea minţii, 

care nu lasă nici un timp pentru exerciţii sânttoase, 

care nu lasă nici un timp pentru cultura intelectuală, 

va, vătăma toate acele calități înalte cari ai făcut mări- 

rea ţerei noastre. Copii dv. prea înpovăraţi de lucru 

vor ajunge o rasă de oameni slabă şi ignobilă, părinții 

unei progenituri mai slabe şi mai ignobile; şi nu va 

trece mult, si deteriorarea lucrătorului va vătăma chiar 

acele interese pentru cari sai jertfit energiile lui fisice 

şi morale. Pe de altă parte, o zi de repaus venind pe 

fie care s&ptemână, dout sau trei ore de odihnă, de exer- 

cițiă, de distracţii nevinovate sai studii folositor, venind 

în fe care zi, vor ameliora întregul om, fisiceşte, 

moraliceşte, intelectualiceşte ; şi ameliorarea omului va 

ameliora tat ce omul produce. Pentru-ce, Domule Preşe- 

dinte, țesătorul indian de bumbac, lângă poarta căruia 

creşte bumbacul,-nu poate, pe piaţa propriului stii oraş, 

susținea concurenţă cu fabricantul englez de bumbac, 

care trebue să trimeaţă la mii de mile după material 

brut, şi care apoi trebue să trimeaţă materialul lucrat 

l mii de mile ca să-l vânză? Veţi zice că aceasta se 

daroreşte escelenţei maşinelor noastre. Dar cui se dato- 

reşte escelenţa maşinelor noastre ? Cât din înbunctă- 

țirile ce s'au făcut în maşinele noastre nu se datoreşte 

ingeniosităţii şi gândirii paţiente a lucrătorului ? Adam
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Smith ne spune, în primul capitul al marei sale opere, 

că nu vă puteţi duce întro fabrică fără să vedeţi 

câte o maşină foarte drăguță, — aceasta este expresia 

lui, — inventată de un lucrător. Hargraves, inventato- 

rul maşinei de tors, era un lucrător de rînd. Cromp- 

ton, inventatorul maşinei de a trage firul pe mosoare, 

era un lucrător. Câte ore de muncă de copii ar face 
pentru fabricele noastre atâta cât a făcut una din 

acele înbunătăţiri ? Și în care fel de societate este 

probabil că se pot face asemenea înbunătăţiri ? De si- 

gur într'o societate în care facultăţile lucrătorului sînt 

desyoltate prin educaţie. Cât timp trebue să aşteptaţi 
ca un negru, lucrând sub biciă în Luisiana, să năs- 

cocească o maşină mai bună pentru tescuirea trestiei 
de zachar ? Onorabilul meă amic îmi pare că, în toate 

raționamentele d-sale asupra prosperității comerciale a 

națiunilor, uită causa de căpetenie de care atîrnă a- 
ceastă prosperitate. Ce face, Domnule Preşedinte, ma- 
rea deosebire dintre ţară şi ţară? Nu exuberanța pă- 

mentului, nu dulceața climei, nu minele, nu porturile, 

nu rîurile. Aceste lucruri sînt în adevăr preţioase când 

inteligența omenească le adaptează trebuinţelor sale ; 
dar inteligența omenească poate face mult fără ele, şi 

ele fără inteligenţa omenească nu pot face nimic. Ele 
există în cel mai înalt grad în ţări ai căror locuitori 
sint puţini, şi murdari, şi barbari, şi goi, şi flămânzi; 
pe când pe stânci sterpe, în mijlocul smîrcurilor ne- 
sănătoase, şi sub ceruri inclemente, se pot găsi popu- 
laţiuni imense, cu hrană bună, cu locuinţe bune, cu 
vestminte bune, cu un guvern bun. Natura a destinat 
Egiptul şi Sicilia să fie grădinile lumii. O dată ele 
erai aşa. Este ceva în pămînt saă în aer care face
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Scoţia mai înfloritoare de cât Egiptul, care face Ol- 
landa mai înfloritoare de cât Sicilia ? Nu; Scoţianul a 

făcut Scoţia ; Ollandezul a făcut Ollanda. Uitaţi-vă la 

America de Nord. Acum dou& veacuri, locurile pe cari 

se înalță acum fabrici, şi oteluri, şi bănci, şi colegii, 

şi biserici, şi edificiile Senatului unei comunităţi inflo- 

ritoare, eraii nişte pustii lăsate pe seama panterei şi 
a ursului. Cine a făcut schimbarea ? Bogatul păment 
vegetal sau rîurile cele redundante ? Nu; câmpiile erai 
tot aşa de roditoare, Ohio şi Hudson eraă tot aşa de 

late şi de pline ca şi acum. Fost-a înbunstăţirea efec- 

tul vre unei transportări mari de capital din lumea 

vechie în lumea nouă ? Nu; emigranții în general du- 

ceai cu dînşil numai o zestre slabă ; dar purtaă ini- 

ma, şi capul, şi braţul englezesc; şi inima şi capul 

şi braţul englezesc aii prefăcut sălbăticia în câmpuri 

de cereale şi într'o grădină, şi uriaşii copaci ai pădu- 

rilor de veacuri în oraşe şi flote. Omul, omul este 

marele instrument care produce: bogăţia. Deosebirea 

naturală dintre Campania şi Spitzberg este o secătură 

de o vom compara cu deosebirea dintre o ţară locuită 

de oameni plini de vigoare trupească şi mintală, şi o 

țară locuită de oameni căzuţi în decrepitudine trupească 

şi mintală. Noi nu sîntem mai săraci ci mai bogaţi, 

de şi în curs de mai multe generaţii, am încetat de 

la lucrul nostru o zi la şeapte. Această zi nu este 

pierdută. Pe cât timp activitatea este suspendată, pe 

cât timp plugul zace în brazdă, pe cât timp bursa tace, 

pe cât timp fumul nu se ridică din fabrici, se mişcă 

un proces tot aşa de important pentru avuţia națiu- 

nilor ca şi procesul ce se înplineşte în zilele de acti- 

vitate. Omul, maşina maşinelor, mașina în comparaţie
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cu care toate invenţiunile Wattilor 1) şi Arkwrighti- 
lor 2) nu ai nică un preţ, se repară şi câştigă o nouă elasti- 

citate, aşa în cât se întoarce la lucrul sii de Luni cu 

o inteligență mai limpede, cu un spirit mai animat, 

cu o reînnoită vigoare corporală. Nici o dată nu voii 
crede că ceea ce face o populaţie mai puternică, şi mai 

săn&toasă, şi mai înţeleaptă, şi mai bună, o poate face 

în cele din urmă mai săracă. Dv. încercaţi să ne spe- 

riaţi spunându-ne că, în unele fabrici germane, tinerii 

lucrează şeapte-spre-zece ore în dou&-zeci şi patru, că 
lucrează aşa de îndesat în cât între o mie de inşinu 

este unul singur care să ajungă la statura trebuincioasă 
pentru ca să fie admis în oştire; şi dv. întrebaţi dacă, 

votând acest bill, ne vom putea susţinea contra unei a- 

semenea concurenţe ? Domnule Preşedinte, ci riz la 

idea unei asemenea concurenţe. Dacă vr'o dată vom fi 

nevoiţi să cedăm ântâiul loc între naţiunile comerciale, 

îl vom ceda nu unei rase de stirpituri, ci unui po- 

por cu deosebire viguros la corp şi minte. 

Pentru aceste motive, Domnule Preşedinte, aprob 

principiul acestui bill, şi voiă vota, fără a mai sta pe 

gânduri, a doua citire. Pînă la cât trebue să reducem 

orele de lucru este o întrebare de mai multă dificul- 

tate. Eă crez că ne aflăm în situaţia unui medic care 

sa convins că există o boală, şi că este un medica 

ment specific pentru boală, dar care nu este sigur de 

cantitatea de medicament ce constituţia paţientului va 
răbda. Un asemenea medic va administra după toată 

probabilitatea remediul stă în dose mici, şi va ob- 

*) John Watt amelioră maşina cu abur şi inventă condensatorul. 
2) Sir Richard Arkwright, 1732—1792, îndrumat de invenţiunea, lui 

Hargraves, construi maşina de tors la 1768,
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serva cu grijă efectele lui. Nu mt pot opri de a crede 
că, reducând de o dată orele de lucru de la dout-spre- 
zece la zece, ne am hazarda prea mult. Schimbarea 

este mare, şi ar trebui făcută cu precauţiune şi gra- 
“dat. Inchipuiţi-v& că ar urma o.scădere immediată de 
salarii, ceea ce nu este imposibil. Nu poate veni a- 
tunci o reacțiune violentă? Nu poate oare publicul 
să crează că legislaţia noastră a fost greşită în prin- 
cipiă, de şi, în realitate, greşala noastră poate să 

fi fost o greşală nu de principiă, ci numai de grad? 
Nu poate oare parlamentul fi nevoit a se întoarce pe 

urmele sale? Nu poate oare să fie greii de a mân- 

ținea chiar limitaţia actuală ? Cea mai înţeleaptă cale 

ar fi, după părerea mea, de a se reduce orele de lu- 

cru de la dou&-spre-zece la un-spre-zece, de a observa 
efectele acestui experiment, şi dacă, precum sper şi 

crez, resultatul va fi mulțumitor, atunci să facem. o 

reducere mai departe de la un-spre-zece la zece. A- 
ceasta este însă o întrebare, care va fi considerată cu 

mai mult folos când vom fi în comitet. 

Incă o vorbă, Domnule Preşedinte, înainte de a m& 

aşeza, ca r&spuns la nobilul meă amic de lângă mine 1). 
D-sa pare a crede că billul nu a venit la timpul stă. 

Mărturisesc că nu pot fi de acord cu d-sa. Noi am 

trimis Lunia trecută la bara Lorzilor un bill care des- 

ființează cea mai odioasă şi mai vătămătoare restric- 

țiune ce s'a pus vr'o dată asupra comerțului. Nimic 

nu poate fi mai nemerit de cât de a aplica, în aceea-şi 

s&ptemână, un remedii la un rii de o natură diame- 

tralmente opusă. Ca legiuitori, avem două mari gre- 

1) Lord Morpeth. 

36
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şeli de mărturisit şi de îndreptat. Am făcut ceea ce nu: 

trebuia să facem. Am lăsat nefăcut ceea ce trebuia Să 

facem. Am regulat ceea ce ar fi trebuit să lăsăm să 

se reguleze de sine. Am lăsat neregulat ceea ce eram 

datori să regulăm noi. Am dat la unele ramuri de indus- 

trie o protecțiune care Sa probat că e ruina lor. Am 

refuzat sănttăţii publice şi moralității publice protec- 

țiunea ce le datoram. Am oprit pe lucrător de a “şi 

cumptra pâinea de unde putea să-şi o iea foarte ief- 

tină ; dar nu l-am oprit de a-şi ruina corpul şi min- 

tea printro muncă prematură şi necumpetată, Sper că 

am văzut cele din urmă zile ale sistemului viţios de 

interferenţă şi ale sistemului viţios de neinterferenţă, 

şi că compatrioții noştri mai săraci nu vor mai avea 

de aici înainte nici un cuvânt de a atribui suferinţele 

lor ingerenţei sai nepăsării noastre. -
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DISCURS 

PRONUNŢAT LA 

Deschiderea Institutului filosofic din Ediuburgh 
la 4 Noembre 1546. 

V& mulţumesc, Gentlemeni, de această priimire cor- 

dială. Am crezut de cuviință a lua puţin timp din dato- 

rii nu neimportante pentru ca să dau sprijinul mei 

unei întreprinderi care, precum crez, este menită a 

ridica creditul şi a favoriza interesele cele mai scumpe 
ale unui oraş ce are aşa de multe titluri la recunoş- 

tința mea. 

Directorii Institutului nostru m'aiă invitat sa vă pro- 

pun ca toast Literatura Britaniei. Nu puteai să "mi 

încredințeze o onoare mai plăcută. Obiectul de căpe- 

tenie al acestui Institut este, precum înţeleg, de a 

răspândi ştiinţa prin mijlocirea propriei noastre limbi. 

Edinburgh este deja bogat în biblioteci vrednice de 

renumele stii ca sedii de literatură şi ca sediii de juris-



Ș 6 4 LITERATURA BRITANIEI . 

prudenţă. Un om de litere poate dobândi aici acces la 

deposite pline de înţelepciunea mai multor, generaţii 

şi mai multor naţiuni. Dar ceva lipsea încă. Aveam 

nevoie de o bibllotecă deschisă acelei clase mari, im- 

portante, respectabile, care, de şi nelipsită cu nici un 

preț de curiositate nobilă saii de sensibilitate pentru 

plăcerile literare, este totu-şi silită să se mulțumească 

cu ceea ce sa scris în propria noastră limbă. Pentru 

această clasă în deosebi, nu zic în mod esclusiv, este 

destinată această bibliotecă. Directorii noştri, sper, nu 

se vor mulțumi, ei, ca membru, nu voii fi mulţumit, 

pînă când nu vom poseda o colecţie nobilă şi com- 

pletă de cărţi englezeşti, pînă când nu va fi imposibil 

a căuta în deşert în rafturile noastre o singură carte 

englezească de valoare, fie din puntul de vedere al 

materiei, fie din puntul de vedere al formei, care să a- 

runce oare care lumină asupra istoriei noastre civile, 

bisericeşti, intelectuale saii sociale, care, în scurt săne 

poată da sati o învăţătură folositoare saă o distracţie 

nevinovată. 

De la o asemenea colecţie, pusă la disposiţia acelei 

clase mari şi preţioase pe care am menţionat-o, sînt 

înclinat a aştepta mult bine. Şi când zic aceasta, nu 

m& gândesc la acele casuri rare la cari stimatul mei 
amic, Lordul Primar 1), a făcut o alusiune așa de noro- 

cită. Nu este în adever imposibil ca un om de genii 

care ar putea înbogăţi literatura noastră cu discursuri şi 
poesii neperitoare, saii care ar putea întinde imperiul rasei 

noastre asupra materiei, să nu aibă conştiinţă, în sala 

noastră de lectură, de puteri încă nedesvoltate. Nueste 

1) Adam Black.
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imposibil ca volumele noastre să suggereze ântâia idee 
de ceva mare unui viitor Burns, saă Watt, sai Ark- 

wright. Dar et nu vorbesc de aceste casuri extraordi- 

nare. Ceea ce prevă&z cu încredere este că, în toată 

clasa al cărei folos îl avem mai ales în vedere, se va 

opera o amelioraţie morală şi intelectuală; că multe 

ore, cari altmintrelea se pot pierde în nebunie şi viţiă, 

vot fi întrebuințate în ocupaţii cari, pe când aduc cele 

maj înalte şi mai durabile plăceri, sînt nu numai ne- 
vinovate, ci purifică şi înalță. Experienţa mea proprie, 

observaţia mea proprie, m& autorizează să nutresc a- 

ceastă speranţă. Am avut ocasiuni, atât în această ţară 

cât şi în altele, să-mi fac o idee despre efectul ce poate 
produce o bună colecţie de cărți asupra unei societăţi 

de tineri. Nu există, m& încumetez a zice, nici un 

comandant inteligent de regiment care să nu vE spună 

că vecinttatea unei librării de valoare înbunetăţeşte 

întrun mod simţitor întregul caracter al unui corp de 

ofiţerii. -Am cunoscut bine un eminent funcţionar mili- 

tar al Companiei Indiene, un om cu mari şi variate 

cunoştinţe, un om distins cu onoare atât în răsboiii 

cât şi în diplomaţie, un om care se bucura de încrede- 

rea a câtor-va din cei mai mari generali şi bărbaţi de 

stat ai timpului nostru. Când l-am întrebat cum, lăsân- 

du-'şi ţara încă de pe când era băiat şi petrecându-'şi 

tinereţea în staţiunile militare din India, a fost în stare 

să se educe, răspunsul sti a fost că a fost staționat 

în vecinătatea unei escelente librării, că i se permisese 

acces liber la cărți, şi că ele au hotărît, în cel mal 

critic timp al vieţei lui, caracterul lui şi l-ai scăpat 

de a fi un simplu fumător, un jucător de cărți, un 

oțios b&utor de punch.
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Câte-va din obiecţiunile ce sai făcut la institute 

ca al nostru aă fost combătute aşa de complet şi cu 

atâta norocire de către -amicul meă Lordul Primar, 

şi de către Prea Reverendul Prelat care ne a onorat 

cu presenţa sa astă seară 1), în cât ar fi de prisos să 

zic din noi ceea ce s'a zis aşa de bine. Cu toate aces- 

tea este o obiecțiune pe care, cu permisiunea d-lor, 

vă voii face-o cunoscută. Unii oameni, despre cari do- 

resc să vorbesc cu mare respect, sînt coprinşi, pe cât 

mi se pare, de o frică neraţională de ceea ce dînşii 

numesc ştiinţa superficială. Ştiinţa, zic dînşii, care merită 

în realitate acest nume, esteo mare bine bine-cuven- 

tare pentru omenire, este aliata virtuţii, înainte-mergă- 

toarea libertăţii. Dar o asemenea ştiinţă trebue să fie 

profundă. O ceată de oameni cari ai o spoială de mate- 

matici, o spoială de astronomie, o spoială de chimie, 

cari aii citit puţină posesie şi puţină istorie, este pri- 

mejdioasă pentru comunitate. O' asemenea semi-ştiință 

este mai rea de cât ignoranţa. ȘI apoi se invoacă au- 

toritatea lui Pope: «Bea adînc sai nu gusta ; sorbi: 
turile uşoare înbată ; bea din belşug, şi atunci vei fi 

treaz». 'Trebue să mărturisesc că primejdia ce alarmează 

pe aceşti gentlemeni, nu mi sa părut nici o dată seri- 

oasă ; şi cuventul meii este că n'am putut nici o dată 

să fac pe o asemenea persoană care declară ştiinţa super- 

ficială un blestem, şi ştiinţa profundă o bine-cuvântare, 

să-mi spună care este mesura profundităţii. Argumen- 

tul purcede de la suposițiunea că există o linie de 

demarcațiune între ştiinţa profundă şi ştiinţa superfici- 

ală ca aceea care desparte adeverul de falsitate. Eu 

1) Archiepiscopul Whateley.
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unul nu cunosc o asemenea linie. Când vorbim de oa- 

meni de ştiinţă profundă, înţelegem noi că ei aii mers 

pînă în fundul saă aproape de fundul ştiinţei ? Inţele- 

gem oare că ei ştii tot ce se poate şti? Inţelegem. 

măcar că ştii, chiar în specialitatea lor, tot ce semi- 

docții din generaţia viitoare vor şti? Apoi, de vom 

compara puţinul adevăr ce cunoaştem cu infinita masă de 
adevăr ce nu cunoaştem, atunci sîntem cu toţii superfi- 

ciali ; şi cei mai mari filosofi ce ai trăit vr'o dată ar fi cei 

d'ântâiii cari ar mărturisi superficialitatea lor. Dacă am 

putea evoca pe cea d'ântâiii dintre ființele omeneşti, dacă 

am putea evoca pe Newton, şi l-am întreba dacă, chiar 

în acele ştiinţe în cari el nu avea nici un rival, se con- 

sidera ca adînc ştiutor, el ne ar declara că era un simplu 

superficial ca noi înşii, şi că deosebirea dintre ştiinţa 

lui şi a noastră piere, de o vom compara cu cantitatea 

de adevăr încă nedescoperit, întocmai precum distanţa 

dintre o persoană de la poalele muntelui Ben Lomond 

şi virful muntelui Ben Lomond dispare de o vom 

compara cu distanţa pînă la stelele fixe. 

Este dar învederat că aceia cari se sperie de ştiinţa 

superficială nu înţeleg prin ştiinţă superficială ştiinţa care 

este superficială când o comparăm cu cantitatea de adever 

ce se poate şti. Pentru că, în acest sens, toată ştiinţa 

omenească este, şi a fost în tot d'a una, şi va fi în tot d'a 

una, superficială. Atunci care este norma ? Este ea oare 

aceea-? şi în doui ani în aceea- 'Şi ţară ? Este oare aceea- Şi, 

în acelaşi moment, şi în două țări? Nu este oare notorii 

că profunditatea unei epoce este superficialitate pentru 

cea viitoare ; că profunditatea unei naţiuni este super- 

ficialitate pentru o naţiune vecină ? Ramohun Roy !) 

1) Saii Ram Mahun Roy, născut în 1774 la Radhnagar în Bengalia din-



$68 LIPERATURA BRITANIEI 

trecea, între Indieni, de un om cu profundă învețătură 

apusană ; dar el ar f& fost numai un membru foarte 

superficial al acestui institut. Strabo era cu drept cu- 

vEnt, acum opt-spre-zece sute de ani, considerat ca un 

geograf profund. Dar un învățător de geografie, care 

mar fi auzit nici o dată de America, ar fi luat în rîs 

de fetele dintro scoală elementară. Ce s'ar crede acum 

despre cel mai mare chimist din 1746, sai de cel mai 

mare geolog din 1746? Adevărul este că, în toate şti- 

inţele experimentale, omenirea a înaintat necontenit 

întrun mod necesar. Fie care generaţie, fireşte, îşi 

are avant-garda şi arritre-garda sa ; dar arriere-garda 

generaţiei următoare ocupă locul pe care-l ocupase 

avant-garda generaţiei anterioare. 

Vă aduceţi aminte de aventurile lui Gulliver. Ântâii 

el face naufragiu într'o ţară de oameni mici ; şi el este 

un colos în mijlocul lor. El pâşeşte peste zidurile capita- 

lei lor, este mai înalt de căt cupola templului lor, 

trage după sine o flotă regală ; îşi desface picioarele, 

şi o armată regală, bătând tobele şi filfiind drapelele, 

trece pe sub uriaşiul arc; înghite o magazie de grâu 

la dejun, mănâncă o turmă de vite la cină, şi-şi udă 

mâncarea cu toate buţiile dintr'o pivniţă. In călttoria 

sa următoare el este între oameni înalți de şease-zeci 

de picioare. El care; în Lilliput, avea obiceiii de ridica 

oamenii în mână ca să “i poată auzi, este însu-şi luat 

în mână şi ţinut la urechile stăpânilor sti. Tot ce poate 

face este de a se apăra cu cuțitul de vânătoare contra 

ghierlanilor şi şoarecilor. Damele de la curte fac haz 
Fi 

vezându-l că se bate cu viespile şi broaştele; maimuța 

tr'o familie brahmanică bogată, este întemeietorul Societăţii Adoratorilor 
(Brahma-Samagi) pentru purificarea religiunii indiene.
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aleargă cu el pe verful coşului casei ; piticul îl aruncă 

în castronul cu lapte şi-l lasă să "nnoate ca să 'şi scape 

viaţa? Acum, era Gulliver un om înalt or scurt? In 

casa lui din Rotherhithe, el era considerat ca un om 

de statură mijlocie. Duceţi-l la Lilliput, şi el este Quin- 

bus Flestrin, Omul Munte. Duceţi-l la Brobdingnag, şi 

este Grildrig, micul Omuleţ. Tot aşa este şi în ştiinţă. 

Pigmeii unei societăţi vor trece de uriaşi în alta. 

Ar fi amusanta face o comparaţie între unul dintre 

Oamenii adînc învăţaţi ai veacului al trei-spre-zecelea 

şi unul dintre cititorii care va visita biblioteca noastră. 

Luaţi pe marele filosof 1) de pe timpul lui Enric III 

al Engliterei, sai Alexandru [II al Scoției, pe omul 

renumit în toată insula, şi chiar în Italia şi Spania, 

ca cel dW'ântâiă dintre astronomi şi chimişti. Ce este 

astronomia lui ? EL crede cu tărie în sistemul lui Pto- 

lemei. Na auzit nici o dată de legea gravitaţiunii. 

Spuneţi-i că succesiunea zilei şi nopţii este produsă 

de învârtirea pământului înprejurul axei sale. Spuneţi-i 

că, din causa acestei mişcări, diametrul polar al pă- 

mântului este mai scurt de cât diametrul equatorial. 

Spuneţi-"i că succesiunea verei şi a iernei este causată 

de revoluţiunea pământului înprejurul soarelui. Dacă 

nu vă va lua drept un idiot, el va depune o acusaţie 

contra dv. şi vă va arde ca eretic. Ca să-i facem cu 

toate acestea dreptate, dacă el este r&ă instruit asu- 

pra acestor punte, apoi sînt altele asupra cărora New- 

ton şi Laplace eraii numai nişte copii față de dînsul. 

El ve poate fixa nativitatea, Ştie ce se va întâmpla 

când Saturn va fi în Casa Vieţei, şi ce se va int&mpla 

1) Oratorul se gândește poate la călugărul Roget Bacon, 1214 — 1292.
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când Marte va fi în conjuncţiune cu Coada Dragonu- 

lui. Poate citi în stele dacă o expediţie va fi norocită, 

dacă recolta viitoare va fi abundantă, care din *opii 

dv. va fi fericit în căsătorie şi care se va pierde pe 

mare. Fericit statul, fericită familia, care este condusă 

de sfaturile unui om aşa de adînc! Și ce putem aş- 

tepta de cât nenorocire, publică şi privată, de la te- 
meritatea şi gărgăunii semi-învăţaţilor cari nu ştiii a- 

supra corpurilor cereşti de cât ceea ce aii înv&ţat din 

frumosul mic volum al lui Sir John Herschel. Dar, ca 

să vorbim serios, nu este mai bine puţin adevăr de 

cât o mate cantitate de falsitate>? Nu este oare omul 

care, în serile a dou& s&ptemâni, a dobândit o noţiune 

corectă despre sistemul solar, un astronom mult mai 

profund de cât un om carea petrecut trei-zeci de ani 

citind despre primum mobile, sai desemnând scheme de 

oroscopuri ? 

Sai luaţi chimia. Filosoful nostru din veacul al trei- 

spre-zecelea va fi, dacă voiţi, un geniii universal, chi- 

mist tot aşa de bun ca şi astronom. Poate că a mers 

aşa de departe în cât ştie că, dacă amestecă cărbune 

de lemn şi silitră în anumite proporţiuni şi apoi le dă 
foc, atunci se va întâmpla o explosie care va sgudui 
toate retortele şi vasele lui de sublimare ; şi el e mân- 
dru că ştie ceea ce într'o epocă de mai târziă va fi 
familiar la toţi băieții leneşi din regat. Dar sînt de- 
partameute de ştiinţă în cari nu se teme de rivalita- 
tea lui Black, or a lui Lavoisier, or a lut Cavendish, 
or al lui Davy. El este înflăcărat pentru căutarea pie- 
trei filosofale, a pietrei care îi va da avuţie, sănttate 
ŞI viaţă lungă. Are un şir lung de vase cu forme 
stranii, umplute cu uleiă roşu şi cu uleiă alb, ce fierb
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intruna. Momentul transformării este aproape ; şi în- 

dată toate căldările şi grătarele lui se vor preface în 

aur.curat, Strmanul profesor Faraday nu poate face 

nimic de felul acesta. V'aş înşela dacă aş naşte cea 

mai mică speranţă în dv. că el va putea vro dată 

preface piesele dv. de o jumătate de penny în sove- 

reign-i. Dar, dacă îl puteţi hotărî să facă în Institutul 

nostru un şir de lecţiuni aşa cum l-am auzit o dată 

făcând la Institutul Regal la copii în s&rbătorile Cră- 

ciunului, vă promit că veţi şti mai mult asupra efec- 

telor produse asupra corpurilor de căldură şi fierbere 

de cât ştiau mulți alchimişti cari, în evul de mijloc, 

at fost considerați vrednici de patronagiul regilor. 

Cum a fost în ştiinţă tot aşa a fost şi în litera- 

tură. Comparaţi cunoştinţele literare ale marilor oa- 

meni din veacul al trei-spre-zecelea cu acelea ce vor 

fi la disposiţiunea multora cari vor visita sala noa- 

stră de lectură. In ceea ce priveşte limba greacă, o- 

mul profund din veacul al trei-spre-zecelea era abso- 

lut egal cu omul superficial din a] nou&-spre-zecelea. 

In limbile moderne, nu era, acum şease sute de ani, 

un singur volum care să fie citit acum. Biblioteca 

profundului: nostru înveţat trebue să fi constat nu- 

mai din cărţi latinești. Să presupunem că el avea o 

colecțiune atât mare cât şi aleasă. Să-i concedem trei- 

zeci, ba chiar patru-zeci de manuscripte, şi între ele 

un Virgil, un Terenţii, un Lucan, un Ovidiu, un Sta- 

ţii, o mare parte din Liviu, şi o mare parte din Ci- 

cerone. Concedându-i tote acestea, ne am purtat foarte 

liberal cu dinsul; căci este mult mai probabil că raf- 

turile lui erau pline cu tractate asupra teologiei şi a 

dreptului canonic, compuse de scriitori ale căror nume
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lumea a fost foarte cu minte de lea uitat. Dar, chiar 

de vom presupune că el poseda toate câte sînt de cea 
mai mare valoare în literatura Romei, zic cu perfectă 

încredere că, atât în privinţa ameliorării intelectuale, 

cât şi în privinţa plăcerilor intelectuale, el se afla în- 
tr'o situaţie mult mai puţin favorabilă de cât un om 

care acum, cunoscând numai limba engleză, are un 

dulap plin cu cele mai bune cărți englezeşti. Marele 

nostru om din evul de mijloc nu putea să-şi formeze 

o idee de o tragedie care să se apropie de Macbeih 
saii de Lear, saii de o comedie egală cn Enric IV sai 
A doui-spre-ecea Noapte (întitulată şi Cum vă place). 

Cea mai bună poemă epică ce ela citit era cu mult 

inferioară Paradisului Pierdut ; şi toate tomurile filoso- 

flor sti nu eraii vrednice de o pagină din Novum 

Organum. 

Este adevărat că persoanele cari ştii numai engle- 

zeşte trebue să citească Novum Organum într'o tradu- 
cere ; şi aceasta îmi aduce aminte un mare avantagiii 

ce asemenea persoane vor avea din instituţiunea noa- 

stră. In biblioteca noastră, ele vor fi în stare să facă 

cunoştinţă cu spiritele cele mai mari ale. epocelor ce- 

lor mai depărtate şi ale trilor streine. O mare parte 
din ceea ce este mai vrednic de cunoscut în vechia 

literatură, şi în literatura Franţei, Italiei, Germaniei 

şi Spaniei, sa tradus în limba noastră. Este imposibil 

ca traducerea unei cărți de cel mai înalt rang să fie 

egală cu originalul. Dar, de şi nuanțele mai delicate 

se pot pierde în traducere, totu-şi marile trăsuri fun- 
damentale vor rămânea. Un Englez care n'a văzut nici 
o dată frescurile Vaticanului poate totu-şi, după gra- 
vuri, să-şi facă o idee de perfecta graţiea lui Rafael,
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şi de sublimitatea şi energia lui Michel Angelo. Tot 

aşa geniul lui Homer se vede în cea mai săracă ver- 

siune a Iliadei ; geniul lui Cervantes se poate vedea 

în cea mai săracă traducere a lui Don Quixote. Să 

nu credeţi că doresc să îndemn pe cine-va de a nu 

studia limbile vechi sau limbile Europei moderne. De- 

parte de aceasta. Ei preţuesc foarte mult chieile ştiin- 

țel; şi crez că nică un om care are timp de a studia 

nu trebue să se mulțumească pînă nu va poseda mai 

multe dintr'însele. In tot da una am admirat mult o 

vorbă a înperatului Carol Quintu. «Când înveţ o limbă 

nouă, zicea el, simţ că dobândesc un suflet noă». Dar 

doresc să consolez pe aceia cari nu ai timp de a se 

face linguiştă asigurându-i că, cu ajutorul limbei lor 

materne, vor putea dobândi acces uşor la nemărginite 

comori intelectuale, la comori pe cari le ar fi invidiat 

cei mai mari linguişti din epoca lui Carol Quintu, la 

comori cari întrec pe cele ce le poseda Aldus, Erasm 

şi Melanchthon. 

Şi aşa m'am întors la puntul de unde am pornit. 

Am fost rugat să vE invita ve umplea pacharele pen- 

tru Literatura  Britaniei ; pentru acea literatură, cea 

mai strălucitoare, cea mai curată, cea mai trainică 

dintre toate gloriile trei noastre; pentru acea litera- 

tură, aşa de bogată în adeveruri preţioase şi în fic- 

țiuni preţioase ; pentru acea literatură care se făleşte 

cu principele tutulor poeţilor!) şi cu principele tutulor 

filosofilor 2); pentru acea literatură care a exercitat o 

influenţă mai vastă de cât a comerţului nostru, şi mai 

puternică de cât a armelor noastre; pentru acea lite- 

1) Shakespeare. 

2) Francis Bacon Lord de Verulan. 

s
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ratură care a înv&ţat Franţa principiile de libertate, şi 

a dat Germaniei modele de artă ; pentru acea litera- 

tură care formează o legătură mai strînsă de cât le- 

gătura de -consanguinitate dintre noi şi comunitățile 
din valea rîului Mississippi ; pentru acea literatură di- 

naintea luminei căreia aă luat repede fuga impiile şi 

crudele superstițiuni de pe malurile Gangelui; pentru 
acea literatură care, în virstele viitoare, va instrui şi 

desfăta nenăscutele milioane cari vor preface deşertele 
Australasiane şi Caffreriane în oraşe şi grădini. Pen- 
tru Literatura Britaniei dar! Şi or unde se va înprăş- 
tia literatura britanică, fie ca ea să însoţească virtu- 
tea britanică şi libertatea britanică !



INSTRUCȚIA 

DISCURS 

PRONUNȚAT IN 

Camera Comunelor la 19 Aprilie 184%. 

Pină la 1832, când parlamentul acordă pentru ântâia oară două-zeci 

de mii de lire sterling, instrucţiunea poporului era lăsată la bună- 

voinţa persoanelor private ; nici guvernul nică biserica de siat nu 

făcea nimic pentru dinsa. Inpărţirea acestor sume fu încredinţată la 

1839 unul comitet special. Sir Robert Peel ridică acel ajutor la o 

sută de mii de lire steling (2.5000.000 let). La 1847, guvernul, din 

care Macaulay făcea parte ca Tesaurar general al armatei şi al 

flotei, hotărî înfiinţarea unui sistem de inspecţiune şi formarea de 

seminarişti şi învăţători. Când Lord John Russel desvoltă la 29 A- 

prilie planul guvernului şi ceru să i se acoarde suma, Thomas Dun- 

combe, representant de Finsbury, propuse un amendament «de a se 

alege un comitet, ca să cerceteze planul şi probabilele cheltueli ce 

va necesita, şi de a cerceta asemenea dacă disposiţiunile acelul 

plan nu vor mări întrun mod necuviincios influenţa Coroanel şi nu 

vor impieta asupra funeţiunilor constituţionale ale parlamentului, şi 

nu vor da guvernului prilej de a se amesteca în convicţiunile reli- 

gioase şi în drepturile politice ale supuşilor Maiestăţil Sale». 

In oposiţiune cu acest amendament se pronunţă următorul discurs. 

După o desbatere de trei nopți, Thomas Duncombe obținu permisiu- 

nea de a retrage partea din urmă a amendamentului săi. Antâia 

parte fu pusă la vot şi respinsă cu 372 ae voturi: contra 47.
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Să nu v& miraţi, Domnule Preşedinte, că doresc a 

atrage astă seară privirile dv. asupra mea. Antâia dato- 
rie ce "mi am înplinit, ca membru al Comitetului de 

Consilii care este însărcinat cu superintendenţa instruc- 

țiunii publice, a fost de a da asentimentul mei cor- 

dial la planul pe care, după invitarea onorabilului re- 

presentant de Finsbury, Camera ar trebui să-l condamne. 

Sînt unul din aceia cari aii fost acusaţi în toate părțile 

regatului, şi cari acum sînt acusaţi în parlament, că 

tind, sub pretexte specioase, a lovi în libertăţile civile 
şi religioase ale poporului. Este dar natural să profit 

de cea d'ântâiii ocasiune spre a me& apăra de o acu- 

saţie aşa de gravă. 

Onorabilul representant de Finsbury m& va scusa 

dacă, în observaţiile ce voii presenta Camerei, nu voiii 

urma prea de aproape ordinea discursului d-sale. Adevt- 
rul este că un simplu r&spuns la discursul d-sale nu va 
fi o aperare pentru mine sau pentru colegii mei. Sînt 

surprins, o mărturisesc, că un bărbat de agerimea şi 
talentele d-sale a pronunţat, într'o asemenea ocasiune, 

un asemenea discurs. "Ţara este escitată de la o mar- 

gine pină la cea-l-altă de o mare cestiune de princi- 

piă. În această cestiune guvernul a luat o parte. Ono- 
rabilul representant înaintează ca ales şi înputernicit 

campion al unui mare partid care ocupă cea-l-altă 
parte. Noi ne aşteptam să auzim de la d-sa o exposi- 
ție deplină a vederilor acelora în numele cărora d-sa 
vorbeşte. Dar, spre mirarea noastră, d-sa n'a făcut nici 
măcar alusiune la controversa care a desbinat națiunea în- 
treagă. D-sa ne a întreţinut cu sarcasme şi anecdote 
personale ; ne a vorbit multe de cestiuni de simple 
amenunte ; dar trebue să spun că, după ce am ascultat
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cu o atenţiune încordată tot ce a zis d-sa, sînt absolut 

incapabil de a descoperi dacă, asupra singurului punt 
important ce e în desbatere, d-sa este de acord cu noi 

saii cu acel mare şi activ corp al nonconformiştilor 

cari sînt diametralmente opuşi nouă. D-sa s'a aşezat 

jos fără să scoaţă o singură vorbă din care să ne fie 

cu putință a descoperi dacă d-sa crede că instrucțiunea 

este or nu un obiect în care statul trebue să inter- 

vină. Cu toate acestea, aceasta este cestiunea asupra 

căreia națiunea întreagă, în curs de mai multe săptă- 
Mâni, a scris, a citit, a vorbit, a auzit, a gândit, a 

petiţionat, şi asupra căreia este acum datoria parla- 

mentului să pronunţe o hotărire. Dacă vom limpezi o 

dată această cestiune, atunci ne va remânea puţin câmp 

de dispuţă. Dacă statul nu este în drept-a interveni în 

instrucția poporului, modul de interferență recomandat 

de Comitetul Consiliului trebue fireşte condemnat. Dacă 

este dreptul şi datoria statului de a se îngriji de edu- 

caţia poporului, atunci obiecţiunile făcute proiectului 

nostru, în foarte puţine vorbe, se vor dovedi frivole. 

“Voi lua o cale foarte deosebită de aceea pe care 

a luat-o onorabilul gentleman. Voi expune în modul 

cel mai limpede părerea mea asupra acestei mari ces- 

tiuni de principii, care a fost cu îngrijire înlăturată ; 

şi pentru părerea mea voii da motive cari mi se par 

peremptorii. 

Crez, Domnule Preşedinte, că este dreptul şi datoria 

Statului de a lua măsuri pentru educaţia poporului de 

rînd. Această proposițiune mi se pare că este implicată 

în or ce definițiune care sa dat pină acum asupra 

funcţiunilor guvernului. Asupra întinderii acestor func- 

țiuni a fost multă deosebire de păreri. între oameni 

37
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îngenioşi. Unii au susţinut că este de competenţa gu- 

“vernului de a se amesteca în orce parte a sistemului 

vieţei omeneşti, de a regula comerţul prin recompense 

şi probhibiţiuni, de a regula cheltuielile prin legi sump- 

tuare, de a regula literatura prin censură, de a regula 

religiunea prin inquisițiune. Alţii merg în extremul 

opus, şi hotăresc guvernului o sferă de acţiune foarte 

restrinsă. Dar sfera cea mai restrînsă ce s'a acordat 

vo dată guvernelor de vro scoală de filosofie politică 

este destul de spațioasă pentru scopul mei. Asupra 

unui punt toţi disputanţii sînt de acord. Ei recunosc 

în unanimitate că datoria or cărui guvern este dea se 

îngriji să dea siguranță persoanelor şi proprietăţii 

membrilor comunităţii. 

Admiţând aceasta, se poate oare contesta că educaţia 

poporului de rînd este un mijloc foarte eficace de a 

asigura persoanele noastre şi proprietatea noastră ? Să 

respunză Adam Smith la această cestiune în locul mei. 

Autoritatea sa, în tot da una înaltă, are, asupra aces- 

tui subiect, drept la un respect deosibit, pentru-că lui 

nu-i plăcea guvernele indiscrete, guvernele ce se a- 

mestecă şi intervin în afacerile guvernaţilor. EL era de 

părere de a se lăsa literatura, artele, ştiinţele, să în- 

grijească ele singure de dinsele. Nu era amic al aşeză- 

mintelor bisericeşti. EL era de părere că statul nu trebue 

să se amestece în educaţia bogatului. Dar ne a spus 

a nume că trebue făcută o deosebire, mai ales într'o 

societate comercială şi înalt civilizată, între educaţia 

bogatului şi educaţia săracului. Educaţia săracului, zice 

el, este un obiect care priveşte de aproape comunita- 

tea. Precum magistratul este. dator să intervină ca să 

înpiedice lepra de a se înprăştia în mijlocul poporului,



INSTRUCŢIUNEA 579 

tot aşa el trebue să intervină ca să oprească progre- 

sul boalelor morale cari sînt nedeslipite de ignoranță. 
Această datorie nu se poate neglija fără primejdie pen- 
tru pacea publică. Dacă lăsați mulțimea neinstruită, 
este mare pericul că animosităţile religioase vor pro- 
duce cele mai înfricoşate desordini. Cele mai înfricoşate 

desordini ! Acestea sînt cuvintele lui Adam Smith ; şi 

profetice cuvinte fură. Abia pronunţă această profeție 

guvernanţilor noştri, când predicțiunea lui se înplini 
întrun mod ce nu se va uita nici o dată. Vorbesc de 

strigătele «Jos Papismul !» de la 1780 1). Nu ştii dacă 
aş putea găsi în toată istoria o dovadă mai puternică 

a proposiţiunii, că ignoranţa poporului de rînd face 

proprietatea, membrele, vieţele tutulor claselor nesi- 

gure. Fără umbra unei nemulțumiri, după îndemnul 

unui nebun, o sută de mii de oameni isbucniră în 

insurecţiune. În curs de o săptemână întreagă, domni 

anarchia în cel mai mare şi mai bogat din oraşele 

europene. Parlamentul fu asediat. Predecesorul dv. şe- 

dea tremurând pe scaunul săi, şi aştepta să vază la or 

ce moment porţile sfărimate de r&ă-fâcătorii ale căror 

urlete le auzea înprejurul Camerei. Pairii sînt smulşi 

din trăsurile lor. Episcopii în veştmintele lor de paradă 

sînt siliți să fugă pe dasupra acoperişului. Capelele 

ambasadorilor streini, clădiri sanctificate prin dreptul 

internaţional, sînt derîmate. Casa Judecătorului Suprem 

este derîmată. Micii copii ai Primului Ministru sint 

luaţi din paturile lor şi puşi în vestmintele lor de noapte 

pe masa din carera gardei, singurul asil sigur contra 

furiei mulţimei. Inchisorile se deschiseră. Hoţi de dru- 

1) Veză nota 1 de la pag. 46 şi nota de la pag. 313.
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mul mare, spărgttori de case, omorîtori, năvălesc afară - 

ca să sporească plebea, de care ai fost puși în liber- 

tate. Trei-zeci şi şease de incendii îşi înalță deo 

dată facările în Londra. Apoi veni ziua r&splătiriă. 

Numeraţi pe toţi nenorociţii cari au fost înpuşcaţi, 

cari au fost spînzurați, cari au fost striviţi, cari 

aă beut pînă ai murit din riurile de rachii ce 

curgeaii de pe Colina Holborn ; şi veţi găsi că bătă- 

lil Sai pierdut şi câştigat cu mai puţină jertfă de viaţă. 

Şi care a fost causa acestei calamităţi, calamităţi care, 

în istoria Londrei, stă pe aceca-şi linie cu ciuma ceâ 

mare şi cu focul cel mare? 1) Causa a fost ignoranța 

unei populațiuni care a fost îngăduită, în vecinătatea 

palatelor, a teatrelor, a templelor, să crească incultă şi 

stupidă ca un trib de canibali tatovaţi din Noua Zelanda, 

aş putea zice ca o turmă de vite din Smithfield Market. 

Exemplul este isbitor; dar nu este singuratic. La 

aceea-şi causă trebuesc adscrise răscoalele din Not- 

tingham, jăfuirea Bristolului, toate crimele din Ludd, 

Swing şi Rebecca, frumoase şi costisitoare maşini rupte 

în bucăţi în Yorkshire, magasine de grâne şi clăi de 

fen arse în Kent, înprejmuiri şi clădiri d&rîmate la păment 

în Wales. Se puteaii face asemenea lucruri într'o țară 

în care mintea lucrătorului sa deschis prin educaţie, 

în care el a fost înveţat a găsi plăcere în exerciţiul 

intelectului stă, învăţat să respecte pe Creatorul sti, 

învăţat să respecte autoritatea legitimă, şi învăţat în 

acela-şi timp să caute îndreptarea releior sale reale 

prin mijloace pacinice şi constituţionale? 

Argumentul meă dar este acesta, Este datoria guver- 

1) Ciuma din 1666 ucise 100.000 de oameni în șease luni ; iar focul de 
la 2 Septembre acela-'şi an nimici 1.300 de case şi 90 de biserici.
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nului de a protege persoanele şi proprietatea noastră con- 

tra primejdiei. Ignoranța crasă a poporului de rînd 

este causa de căpetenie a primejdiei ce ameninţă per- 

soanele şi proprietatea noastră. De aceea, este datoria 

guvernului de a îngriji ca poporul de rind să nu fie 

cu totul ignorant. 

Şi care este alternativa ? Se recunoaşte pretutindeni 

că guvernul trebue să protege, prin oare cari mijloace, 

persoanele şi proprietatea noastră. Dacă scoateţi edu- 

caţia, ce mijloace lăsaţi ? Aveţi mijloace de acelea pe 

cari numai nevoia le justifică, mijloace cari imprimă. O 

cantitate infricoşată de durere, nu numai vinovatului, 

ci şi nevinovatului care este în legătură cu vinova- 

tul. Vs r&mân tunurile şi baionetele, nuielele şi pos- 

turile de biciuit, tread-morile, celulele solitare, colo- 

niile penale, spînzurătorile. Vedeţi dar cum stă casul. 

Aici avem un scop pe care, precum toți sintem de 

acord, guvernele sînt ținute să-l atingă. Nu sînt de 

cât două căl pentru atingerea lui. Una din aceste câi 

constă întru a face pe oameni mai buni, şi mai în- 

țelepți, şi mai fericiți. Cea-l-altă cale este de a'i face 

infami şi miserabili. Poate fi oare îndoială ce cale tre- 

bue să preferim? Nu este oare stranii, nu este oare 

aproape de necrezut, ca nişte oameni pioşi şi bine-voi- 

tori să propună doctrina că magistratul este ținut să 

pedepsească şi în acela-şi timp este ţinut să nu înveţe ? 

Mie mi se pare foarte limpede că or cine are dreptul 

de a spînzura are dreptul de a educa. Putem oare să ne 

gândim fără ruşine şi remuşcare că mai mult de ju- 

metate din acei nenorociţi cari în zilele noastre au 

fost duşi legaţi la Newgate ar fi putut trăi fericiţi, 

că mai mult de jumetate din aceia cari sînt acum în
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puşcăriile noastre Sar fi putut bucura de libertate şi 

Sar fi folosit bine de acea libertate, că un lad pe pă- 

mânt ca Insula Norfolk 1) n'ar fi existat nici o dată, 

dacă am fi cheltuit să educăm oameni oneşti numai 

o mică parte din ceea ce cheltuim ca să prindem şi 

să torturăm nişte pungaşi ? 

Aş ruga serios pe fie care gentleman să se uite la 

raportul coprins în apendicele la ântâiul volum al 

protocoalelor Comitetului de Consilii. Vorbesc de ra- 

portul făcut de d. Seymour ' Tremenheare asupra a- 
celei părţi din Monmouthshire, care este locuită de 

o populaţie aplicată mai ales la lucrarea minelor. D-sa 

a găsit că, în acel district, câtre sfîrşitul anului 1830, 

dintre un-spre-zece mii de copii cari eraă în etate dea 

visita scoala, opt mii nu se duseseră nici o dată în nici 

o scoală, şi cei mai mulţi din cele-l-alte trei mii ar 

fi putut tot aşa de bine să nu se ducă în nici o scoală, 

de cât să se ducă în acele şandramaie murdare, în 

cari oameni cari ar fi trebuit să fie scolari pretin- 

deaii a fi învățători. In general acei oameni aveai 

numai o calificaţie pentru ocupaţia lor, şi aceasta era 

absoluta lor incapacitate pentru or care altă ocupaţie. 

Ei erai lucrători de mine slăbiţi sati precupeţi scăpă- 

taţi. In scoalele lor tot era putoare, şi sgomot şi con- 

fuzie. Din când în când sgomotul băieţilor înceta pen- 

tru două minute prin amenințările furioase ale dască- 
lului; dar el isbucnea îndată din noă. Inv&ţătura ce 
se da era de felul cel mai de jos. Nici o scoală la 
zece nu era inzestrată cu o singură chartă a ţărei. A- 
ceasta este calea pe care dv. ingăduiţi să se formeze 

) Această insulă este un loc de pedeapsă pentru acei j | ă deportaţi, cari 
au comis delicte noul în Australia.
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minţile unei mari populaţiuni. Şi acum să venim la 

efectele nepăsării dv. Barbarii locuitori ai acestei re- 

giuni se ridică într'o rebeliune nebună contra guver- 

nului. Ei se revarsă ca un torent în jos pe văi către 

Newport. Trag focuri asupra trupelor Reginei. Rănesc 

un magistrat. Soldaţii respund la rîndul lor cu focuri; 

şi foarte mulţi din aceşti nenorociţi plătesc cu vieţele 

lor crima lor. Dar este oare crima numai a lor? Este 

oare straniu că că at ascultat pe singurul înveţător 

ce l-aă avut? Cum puteţi dv., cari nu vE dați nică 

o osteneală să-i instruiți, să-i osîndiţi că aut plecat 

urechia la un demagog care "şi a dat osteneala de a-i 

-amăgi? Noi "i am ingenuchiat, fireşte. | am pedepsit. 

Nu aveam nici o alegere. Ordinea trebuia păstrată ; 

proprietatea trebuia apărată ; şi, find-că am omis de 

a lua cea mai bună cale pentru a ţinea pe aceşti 0a- 

îmeni în linişte, am fost sub necesitatea de a-i ținea 

în linişte cu frica de sabie şi de frînghie. Dar putea să 

fie o necesitate mai crudă? Și care din noi ar risca 

să fie pus a doua oară într'o asemenea necesitate ? 

De aceea zic că educaţia poporului este nu numai un 

mijloc, dar cel mai bun mijloc, de a atinge ceea ce toţi 

recunoaştem că este scopul de căpetenie al guvernului ; 

şi, dacă este aşa, este mai pre sus de facultăţile mele 

de a înţelege cum un om poate afirma cu gravitate că 

guvernul nu are întru nimic a face cu educația poporului. 

Increderea în opiniunea mea se întăreşte când mE 

gândesc că susțiă această opiniune în comun cui toţi 

cei mai mari legiuitori, bărbaţi de stat, şi filosofi po- 

litici ai tutulor naţiunilor şi epocelor, cu toți cei mai 

“ilustri campioni ai libertăţii civile şi religioase, şi mai 

ales cu acei bărbaţi ale căror nume au fost o dată
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ținute în cea mai mare venerație de nonconformiştii 

protestanți ai Engliterei. Aş putea să citez multe din 

aceste nume venerabile ale lumii; dar voiu cita mai 

bucuros exemplul acelei țări pe care sprijinitorii sis- 
temului voluntar de aici ne o. recomandă în tot da 

una ca un model. Duceţi-v& înapoi spre zilele când 
mica societate, care a-ajuns opulenta şi luminata re- 

publică Massachusetts, începu a exista. Nonconformiştii 

noştri moderni nu se vor încumeta, crez, a vorbi cu 

dispreţ de acei Puritani al căror curaj nu l-ai putut 

încovoia Laud şi Curtea lui Supremă, de acei Puritani 

cari erai mai bucuroşi să lase patrie și rude, şi toate 

comforturile şi rafinările vieţei civilizate, să străbată 

Oceanul, să 'şi fixeze locuinţele în păduri în mijlocul 

fiarelor stlbatice şi al oamenilor selbatici, de cât să 

săvirşească păcatul de a înplini, în Casa lui Dumne- 

zei, un singur act ce ei credeai că nu I place. Credeai 
aceşti curagioşi exilați că este incompatibil cu liber- 

tatea civilă or religioasă ca statul să se însărcineze cu 

educaţia poporului ? Nu, Domnule Preşedinte ; una din. 

cele d'ântâii legi votate de coloniştii Puritani a fost 

ca fie care localitate, îndată ce Domnul o va fi crescut 

la numărul de cinci-zeci de case, să numească pe cine-va 
ca să înveţe pe toţi copii să scrie şi să citească, şi 
ca tie care localitate de o sută de case să înființeze o 
scoală de latineşte. Și urmaşii acelora cari au făcut a- 
ceastă lege nu ai încetat nici o dată de a sustinea că 
autorităţile publice erai ţinute să procure mijloacele 
pentru înv&țământul public. Şi doctrina aceasta nu s'a 
mărginit în Noua Engliteră. « Educaţi poporul» a, fost 
cel d'ântâiii îndemn adresat de Penn 1) coloniei pe care 

1) William Penn, întemeietorul Pennsylvaniei, 1644—1718,
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a fundat-o el. «Educaţi poporul» a fost testamentul 

lui Washington către națiunea pe care o mântuise. 

«Educaţi poporul» a fost necontenita exortaţie a lui 

Jefferson 1); şi citez pe Jerfferson cu o deosebită plă- 

cere, pentru că dintre toți bărbaţii eminenţi cari ai 

trăit vro dată, neesceptând nici chiar pe Adam Smith, 

Jefierson a fost acela care avea mai multă groază de 

or ce sem&na a intervenţie din partea guvernelor. Cu 

toate acestea ocupaţia de căpetenie a ultimilor sti ani 

a fost de a înființa un bun sistem de educaţie în 

Virginia. 

Şi contra unei autorităţi ca aceasta, ce aveţi să art- 

taţi dv. cari ocupați cea-l-altă parte ? Puteţi menţiona 

un singur filosof mare, un singur on distins prin zelul 

lui pentru libertate, umanitate şi adevăr, care, de la 

începutul lumii încoa pină în zilele actualului parla- 

ment, să fi susținut vro dată doctrinele dv. ? Nu pu- 

teți opune vocei unanime a tutulor oamenilor înţelepţi 

şi buni, a tutulor epocelor, şi a amendoror emisfere- 

lor, de cât un strigăt, care Sa auzit ântâii acum câte-va 

luni, un strigăt cu care nu vE puteţi asocia fără a 

condemna nu numai pe aceia a căror memorie dv. 

profesaţi că o ţineţi în reverență, ci chiar ființa dv. 

de mai "nainte. 

Această teorie nouă de ştiinţă politică are cel puţin 

meritul originalității. Ea se poate, în mod leal, for- 

mula ast-fel. Toţi oamenii ai fost pînă aici greşiţi în 

privinţa naturei şi scopului guvernului civil. Marele 

adevăr, ascuns Or cărei generațiuni anterioare, şi in 

cele din urmă revelat, în anul 1846, la câţi-va înalt 

1) Thomas Jefferson, 1743—1896, a] teilea președinte al Statelor U- 

nite ; este întemeietorul democraţiei americane.
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respectabil preoţi şi primo-geniţi de congregaţiuni 

nonconformiste, este acesta. Guvernul este numai un 

mare gâde. Guvernul nu trebue să facă nimic de cât 

cu mijloace aspre şi înjositoare. Singura datorie a gu- 

vernului este de a încătuşa, şi de a închide, şi de a 

bate cu biciul, şi de a înpuşca, şi de a tăia, şi dea 

spînzura. Este o.tiranie odioasă din partea unui guvern 

de a încerca să preîntâmpine crima cultivând inteli- 

genţa şi înălțând simţimântul moral al poporului. Un 

bărbat de stat poate vedea cătune prefăcute, în cursul 

unei singure generaţiuni, în mari porturi de mare şi 

în oraşe manufacturare. El poate şti că de caracterul 

vastei populaţiuni care este adunată în acele admirabile 

oraşe, depinde prosperitatea, pacea, chiar existenţa so- 

cietăţii. Dar el nu trebue să se gândească a forma a- 

cel caracter. El este up vrăjmaş al libertăţii publice, 

dacă se încearcă a opri acele sute de mii de com- 

patrioţi ai sti de a deveai nişte simpli Yahoo. El poate 
în adevăr clădi casarme după casarme că să "i sperte. 

Dacă ei isbucnesc în insurecțiune, el poate trimite cava- 

lerie ca să-i taie cu sabia; poate să-i culce la pământ 

cu cartuşe, poate să-i spînzure, să le scoaţă mărun- 

taile, să-i facă în patru, toate, numai să-i înveţe nu. 

EL poate vedea şi, văzând, poate să se cutremure, că 

în districte mari rurale, milioane de copiii cresc din 

copilărie pină la bărbăţie ignoranţi, ca nişte simpli robi 

ai pottelor sensuale, ca debitoacele cări nu aă un scop 

mai înalt în viaţă. Nu tace nimic. El este un trădător 
al causei libertăţii civile şi religioase, dacă nu se uită 

cu braţele încrucişate, pe când speranţe absurde şi pa- 
timi rele mişună în acel pimânt nesănttos. El trebue 
să aştepte ziua secerişului s&i. Trebue să aştepte pînă
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vine Jacqueria, pînă când casele agricultorilor sînt arse, 

pînă când maşinele de treierat sînt sfărimate în bucăţi; 

şi atunci începe chiemarea lui, care este de a trimite 

pe un strman ignorant stlbatic în puşcăria comitatu- 

lui, pe altul la antipozi şi pe al treilea la spînzurătoare. 

Aşa este, Domnule Preşedinte, noua teorie de guvern 

care a fost ântâiii propusă, în anul 1846, de câţi-va 

oameni de înaltă - considerație între nonconformiştii 

Engliterei. Este. grei de înţeles cum nişte oameni de 

talente superioare şi de. intenţiuni escelente, — şi aseme- 

nea oameni se află între aceia cari susțin această teo- 

rie, precum o admit bucuros, — aii putut cădea într'o 

eroare atât de absurdă şi atât de pernicioasă. O singură 

explicaţie îmi vine în minte. Eu sint înclinat a crede 

că avem aici un exemplu de efectele marii legi a reac- 

țiunii. Am eşit abia acum victorioși dintr'o lungă şi 

crâncenă luptă pentru libertatea comerțului. Pe câr timp 

această luptă era nehotărită, multe Sai zis şi s'aii scris 

asupra foloaselor liberei concurenţe, şi asupra primejdiei 

de a îngădui ca statul să reguleze obiecte cari at trebui 

lăsate pe seama indivizilor. In consecinţă, s'a născut 

în mintea persoanelor cari se conduc de vorbe, şi cari 

nu ai tocmai deprinderea de a face distincțiuni, o dispo- 

siție de a aplica la cestiuni politice şi morale prin- 

cipii cari sînt săn&toase numai aplicate la cestiuni 

comerciale. Aceşti oameni, nemulțumiți că au silit pe 

guvern să înapoieze o provincie pe câre el o usurpase 

pe nedrept, doresc acum să iea cu luptă de la guvern 

un domeniii ținut pe drept, care n'a fost nici o dată 

mai "nainte pus în cestiune, şi care nu poate fi pus în 

cestiune nici cu cea mai mică aparenţă de dreptate. «Dacă, 

zic d-lor, libera concurenţă este un lucru bun în comerţ,
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ea trebue de sigur să fie un lucru bun în educaţie. O- 

ferta de alte mărfuri, de zachar, spre exemplu, este 

lăsată să se reguleze de sine după cerere; şi urmarea 

este că sîntem mai bine aprovizionaţi cu zachar de cât 

dacă guvernul ar lua asupră-şi sarcina de a ne apro- 

viziona. Atunci de ce să ne îndoim că oierta de ins- 

trucțiune, fără amestecul guvernului, va fi egală cu 

cererea» ? 

Nici o dată n'a fost o analogie mai falsă. Dacă un 

om ate cantitatea de zachar ce-i trebue, aceasta este 

o cestiune care-l priveşte numai pe el. Dar dacă el 
are cantitatea de instrucţie ce-i trebue, aceasta priveşte 

pe vecinii lui şi pe stat. Dacă nu poate oferi nici o 

plată pentru zachar, trebue să trăiască fără zachar, Dar 

nu este drept cu nici un chip că, fiind-că nu poate 

să ofere nici o plată pentru educaţie, trebue să r&- 

mână needucat. Intre bogat şi învățătorii sti, zice A- 

dam Smith, poate fi comerț liber. Proviziunea de maes- 

tri de musică şi de profesori de limba italiană poate 
fi lăsată să se potrivească de sine cu cererea. Dar ce se 

face cu milioanele de inşi cari sînt prea săraci ca să-și 

procure fără asistenţă serviciile unui învăţător cum se 

cuvine? Am auzit în adevăr zicendu-se că chiar aceste 

milioane vor fi aprovizionate cu învățători prin libera 
concurenţă a indivizilor bine-voitori, cari se vor în- 

trece între  diînşii întru a face servicii omenirii. Fără 
îndoială vor fi mulți indivizi bine-voitori cari îşi vor 

cheltui timpul şi banii întrun mod foarte laudabil în- 

fiinţând şi sprijinind scoale; şi dv. puteţi zice, dacă 
vE place, că, între aceste persoane respectabile, este 

o concurență de a face bine. Dar nu ve înşelați de 
vorbe. Nu credeţi că această concurență se aseamtnă
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cu concurenţa produsă de dorinţa de înbogăţire şi de 

frica de ruină. Este o mare deosibire, fiți siguri, în- 

tre rivalitatea filantropilor şi rivalitatea băcanilor. Bă- 

canul ştie că, dacă marfa sa va fi mai rea de cât a ce- 

lor-l-alţi băcani, el se va duce îndată înaintea Curţii 

de Falimente, şi femeia lui şi copii lui nu vor avea 

altă scăpare de cât atelierul; el ştie că, dacă prăvălia 

sa va dobândi o celebritate onorabilă, el va fi în stare 

să ţină o trăsură şi să-şi cumpere o vilă ; şi această 

ştiinţă îl înboldeşte la străduinţe faţă de cari strădu- 

inţele chiar ale unui individ foarte caritabil de a servi 

pe sărac nu sînt de cât slabe. Ar fi o stranie infatua- 

ție în adevăr de a legifera pe suposițiunea că un om 

îngrijeşte de semenii lui tot aşa de mult ca şi de sine. 

Afară numai de nu m& înşel amar, Domnule Pre- 

şedinte, acele argumente, cari demonstrează că guver- 

nul nu trebue să lase particularilor sarcina de a în- 

griji de aperarea naţională, demonstrează de o potrivă 

că guvernul nu trebue să lase paşticularilor: sarcina 

de a îngriji de educaţia naţională. Asupra acestui su- 

biect, Hume a stabilit regula generală cu un bun simţ 

şi cu o perspicacitate admirabilă. Inţeleg pe David 

Hume, nu pe representantul de Montrose, de şi acest 

onorabil gentleman va fi de acord, sînt încredinţat, 

cu doctrina propusă de ilustrul săi omonim. David 

Hume, Domnule Preşedinte, zice cu drept cuvânt că 

cele mai multe din arte şi comerțuri cari există pe 

lume procură aşa de multe foloase şi plăcere indivizi- 

lor, în cât magistratul poate în toată siguranţa să lase 

pe seama indivizilor de a încuraja acele arte şi co- 

merţuri. Dar el adaugă că sînt ocupaţiuni cari, de şi 

foarte folositoare, ba chiar absolut trebuincioase socle-
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tății, totu-şi nu ofer nici o plăcere particulară sai vre 

un profit individului. Profesiunea militară este un e- 

xemplu. Aici, zice Hume, guvernul trebue să intervină. 
El trebue să iea asupră-şi sarcina de a regula aceste 

profesiuni, şi de a stimula cu recompense pecuniare 

şi cu: onoruri activitatea persoanelor cari urmează a- 

ceste cariere. 

Acum, Domnule Preşedinte, mi se pare că, tot după 
principiul că guvernul trebue să supraveghieze şi să 

recompenseze pe soldat, guvernul trebue să suprave- 
ghieze şi să recompenseze pe învăţător. Inţeleg, fi- 
reşte, pe înv&ţătorul poporului de rînd. Cum că pro- 
fesiunea lui este folositoare, cum că profesiunea lui 
este necesară, nu se va contesta. Cu toate acestea este 
clar că serviciile sale nu vor fi recompensate întrun 
mod cuviincios, dacă va fi lăsat să fie remunerat de 
aceia pe cari îi învaţă, or de contribuţiunile voluntare 
ale caritabilului. Se contestă oare aceasta ? Uitaţi-vă 
la fapte. Dv. ne spuneţi că scoalele se vor înmulți şi 
vor înflori întrun mod extraordinar, dacă guvernul 
se va absţinea numai de a interveni într'însele. Nu s'a 
absţinut oare guvernul mult timp de a interveni în- 
trînsele? Nu sai lăsat oare toate, în curs de mulţi 
ani, inițiativei individuale >? Dacă ar fi adevărat că in- 
strucțiunea, ca şi comerţul, prosperă mai mult acolo 
unde magistratul se amestecă cât se poate mai puţin, 
atunci poporul de rînd din Englitera ar fi acum cel 
mai bine instruit popor din lume. Scoalele noastre ar 
fi modele de scoli. Fie-care ar avea o mică bibliotecă 
bine aleasă, charte escelente, un cabinet mic dar cu- 
răţel cu aparate pentru experimente în filosofia natu- 
rală. O persoană adultă incapabilă de a citi şi scrie
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ar fi arttată cu degetul ca Uriaşul O'Brien sai Con- 

tele Polonez. Invăţătorii nostri ar fi tot aşa de emi- 

pent experţi în tot ce priveşte învățământul precum 

cuţitarii, ţesătorii nostri de bumbac, inginerii nostri 

sînt recunoscuţi în carierele lor respective. Ei sar bu- 

cura, ca clasă, de o înaltă consideraţie, şi câştigurile 

lor ar fi ast-fel în cât ar fi uşor să găsim oameni de 

caracter şi cunoştinţe respectabile ca să umple locu- 

rile vacante. 

Acum, aşa staii lucrurile? Uitaţi-vă la plângerile 

judecătorilor, la resoluţiunile marilor jurii, la rapoar- 

tele funcţionarilor publici, la rapoartele asociaţiilor li- 

bere, Toate ne povestesc aceea-şi istorie tristă şi ru- 

şinoasă. Luaţi rapoartele inspectorilor de inchisori. In 

casa de corecţiune de la Hertford, dintre şeapte sute 

de închişi, cari aii trecut prin puşcăria de la Maidstone 

numai cincă-zeci puteaii să citească şi să scrie bine. 

In inchisoarea de la Coldbath Fields, proporţia acelora 

cari puteaă citi şi scrie bine pare a fi fost şi mai 

mică. Treceţi de la registrele întemniţaţilor la regis- 

trele de căsătorii. Veţi găsi că în anul 1841 aproape 

0 sută trei-zeci de mii de părechi s'aii căsătorit. Mai 

bine de patru-zeci de mii dintre gineri şi mai bine de 

şease-zeci de mii dintre mirese nu puteaii să se iscă- 

lească, ci trăgeaii numai cu degetul. Aproape una a 

treia dintre bărbaţi şi aproape o jumttate dintre femei, 

cari se află: în floarea vieţei, cari ai să fie părinţii 

Englezilor din generaţia viitoare, cari aii să joace un 

rol de căpetenie în tormarea minţilor Englezilor din 

generaţia viitoare, nu-şi pot scrie numele lor proprii. 

Amintiţi-ve de asemenea că, de şi unii oameni cari nu 

pot să se iscălească, trebue să fie într'o ignoranță crasă
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totu-şi mulți oameni pot să se iscălească şi cu toate 

acestea aă foarte puţine cunoştinţe. Zecimi de mii 

cari sînt în stare să-şi scrie numele au priimit după 

toată probabilitatea, miserabila educaţie a unei scoale 

de toate zilele. Ştim ce sînt foarte adesea aceste scoli ; 

un spaţiii acoperit de murdării, fâră lumină, fără aer, 

cu o grămadă de material combustibil întrun colț şi 

cu 6 cloşcă cu pui în altul; singurul aparat de înv&- 

țătură este un abecedar cu colțurile întoarse şi o tablă de 

ardesie spartă ; învățătorii lepădătura tutulor celor-l-alte 

profesiuni, feciori de casă congediaţi, colportori rui- 
naţi, oameni cari nu pot scrie o scrisoare obicinuită 

fără să comită neghiobii nepermise, cari nu ştii dacă 

pământul este o sferă sai un cub, oameni cari nu ştii 

dacă lerusalismul este în Asia saii în' America. Şi u- 

nor asemenea oameni, oameni cărora nimenea din noi 

nu le ar încredința cheile pimniţei sale, noi am încre- 

dințat mintea generaţiei ce se ridică, şi, de o dată cu 

mintea generaţiei ce se ridică, libertatea, fericirea, glo- 

ia ţe&rei noastre. 

Puneţi oare în îndoială acurateţa descrierii? Voiii a- 

duce o mărturisire contra căreia sînt sigur că nu vă 

veţi încumeta, a ridica vr'o obiecţiune. Or cine ştie, 

presupun, ce loc important ocupă Unirea Congregaţio- 

nală între nonconformişti, şi ce rol proeminent a jucat 

d. Edward Baines în oposițiunea contra educaţiei date 

de stat. Un comitet al Unirei Congregaţionale a redac- 

tat în anul trecut un raport asupra educaţiei. Acest ra- 

port a fost aprobat de Unire; şi acea persoană care 
a propus să fie aprobat este d. Edward Baines. Acel 

raport coprinde următorul pasagii: «Dacă ar fi de 

trebuinţă să expunem fapte unei adunări ca aceasta,
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ca să dovedim ignoranţa şi înjosirea părților neîngri- 

jite din populaţia noastră de oraşe şi de prin districtele 

rurale, atât adulte cât şi juvenile, ar fi uşor să le a- 

ducem. Informaţiuni private comunicate Comitetului, 

observaţiuni şi investigațiuni personale din deosebite 

localităţi, înpreună cu documentele publicate în Regi- 

strul General, şi cu rapoartele despre starea închisori- 

lor din Englitera şi Wales, publicate din ordinul Ca- 

merei Comunelor, ne ar procura fapte de ajuns ca să ne 

facă modeşti când vorbim de ceea ce s'a făcut pentru 

clasele de jos, şi să ne facă să ne ruşinăm că fii pă- 

mentului Engliterei au fost aşa de mult timp părăsiţi, 

şi că. înfăţişează căl&torului luminat de pe alte ţermuri 

o privelişte aşa de tristă de cultură neîngrijită, de pu- 

tere mintală pierdută, şi de degradare spirituală». Ni- 

mic nu poate fi mai exact. Toate informaţiile ce am 

putut dobândi confirmă aserțiunile Unirii Congregaţio- 

nale. Ei crez că ignoranţa şi degradarea unei mari 

părți din comunitatea de care ţinem trebue să ne facă 

a roşi de noi înşi-ne. Crez că un călător luminat din 

New York, din Geneva, sai din Berlin, va fi isbit ve&- 

zând atâta barbarie întro vecinătate strinsă cu atâta 

bogăţie şi civilizaţie. Dar nu este oare strantil ca toc- 

mai acei gentlemeni cari ne vorbesc întrun limbagii 

aşa de emfatic că poporul este ruşinos de rtii educat, 

să stăruiască totu-şi a ne, spune că sub un sistem de li- 

beră concurenţă poporul este sigur de a fi educat în- 

tPun mod escelent? Chiar astă-dimineaţă oponenții 

planului nostru „puseseră în circulaţie o hârtie, în care 

preziceai cu incredere că libera concurență va face 

tot ce este necesar, numai dacă vom aştepta cu paâ- 

țiență ! Să aşteptăm cu paţienţă ! Ei bine, am aşteptat 

38
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întPuna de la Heptarchie. Cât să mai aşteptăm ? Pină 

în anul 283472 Or pînă în anul 38472 Cum că în- 

cercarea n'a isbutit pînă acum nu veţi contesta. Și de 

ce: ma isbutit? Făcutu-Sa oare în înprejurări nefavo- 

rabile? Nu; sa făcut în cea mai bogată, în cea mai 

liberă şi cea mai caritabilă ţară din toată Europa. Fă- 

cutu-s'a pe o scară foarte mică? Nu; milioane sai 

supus acestei încercări. Făcutu-sa întrun spaţii de 

timp prea scurt? Nu; s'a continuat în curs de mai 

multe generaţiuni. Causa neisbândei este dar învede- 

rată. Întregul nostru sistem a fost nesânttos. Am a- 

plicat principiul liberei concurenţe la un cas la care 

acest principii nu este aplicabil. 

Dar, Domnule Preşedinte, dacă starea părţii meri- 

dionale a insulei noastre 'mi a procurat un argument 

puternic, starea părţii de nord îmi procură alt argu- 

ment care, dacă este posibil, este şi mai hotăritor. A- 

cum o sută cincă-zeci de ani Englitera era una din 

cele mai bine guvernate şi mai înfloritoare ţeri din 

lume ; Scoţia era poate cea mai incultă şi mai săracă 
țară ce putea să aibă pretenţii la civilizaţie. Numele 

de Scoţian era pronunţat cu dispreţ în această parte 

a insulei. Cei mai inteligenţi bărbaţi de stat scoțieni 

priveau cu un simţimânt aproape de disperare starea 

degradată a săracilor lor compatrioți. Este bine cu- 

noscut că Fletcher din Saltoun, un om viteaz şi cult, 

un om care trăsese sabia pentru libertate, care 'sufe- 

rise proscripțiunea şi exiliul pentru libertate, era aşa 

de tare scărbit şi consternat de miseria, ignoranță, 

lenea, nelegiuirea poporului de rînd, în cât propuse 
să facă mai multe mii dintrinşii robi. Nimic, credea 

el, de cât numai disciplina care păstrează ordinea şi
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înboldeşte la lucru pe negrii dintro colonie de zachar, 
nimic de cât numai biciul şi ciomagul, nu poate în- 
toarce pe vogabonzii, cari infestaă toată Scoţia, de la 
deprinderile lor indolente şi jăfuitoare, şi a-i sili să 

„se întreţină printr'o muncă regulată. De aceea el, în- 
dată după revoluţiune, publică o broşură, în care re- 
comanda cu seriositate şi, precum crez, îndemnat nu- 
mai de umanitate şi patriotism, Statelor din Regat 

acest remedii drastic, care singur, după cum înţelegea 

el, putea să depărteze râul. La puţine luni după pu- 

blicarea acelei broşuri se aplică un remedii foarte di- 

ferit.. Parlamentul din Edinburgh votă o lege pentru 
înființarea de scoli parochiale. Ce a urmat? O înbu- 
n&tățire precum lumea n'ă văzut nici o dată realizân- 

du-se în caracterul moral şi intelectual al poporului. 

Îndată, cu toată asprimea climei, cu toată sterilitatea 

pământului ei, Scoţia ajunse o ţară care nu avea nici: 

un cuvânt de a invidia cele mai frumoase .regiuni ale 

globului. Or unde se ducea Scoţianul, — şi erai pu- 

ţine părți ale lumii unde nu se ducea, — el ducea su- 

perioritatea sa cu sine. Dacă era priimit într'o func- 

țiune publică, lucra merei pînă ajungea la postul cel 

mai înalt. Dacă dobândea o ocupaţie într'o berărie sait 

întro fabrică, îndată era cel d'ântâii. Dacă deschidea 

o prăvălie, comerţul lui era cel mai bun din stradă. 

Dacă intra în armată, ajungea purtător de drapel. Dacă 

se ducea într'o colonie, era acolo cel mai bogat plan- 

tator. Despre Scoţianul din veacul al şeapte-spre-zece- 

lea se vorbea în Londra cum vorbim noi de Esquimoi. 

Scoţianul din secolul al .opt-spre-zecelea era un obiect 

nu de dispreţ, ci de invidie. Strigătul era că, or pe 

unde se ducea, câştiga mai mult de cât i se cuvenea;
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„de se amesteca cu Englezul sai de se amesteca 

cu a Trlandezul el se ridica dasupra precum untul-de 

lemn se' ridică d'a supra apei. Şi ce causă produsese 

această mare revoluțiune? Aerul Scoției era tot aşa 

de rece, stîncile scoțiene erau tot aşa de goale ca or 

când. “Toate calităţile fireşti ale Scoţianului eraii încă 

ceea ce fuseseră pe când oameni învăţaţi şi bine-voi- 

tori erai de părere ca el să fie bătut cu biciul, cao 

vită de povară, pentru ca să se ducă la treaba sa zil- 

nică, Dar statul îi dedese o educaţie. Această educa- 

ție nu era, este adeverat, în toate privinţele ceea ce 

trebuia să fie. Dar, aşa cum era, ea făcuse pentru re- 

cile şi sterpele țermuri de la Forth și Clyde mai mult 

de cât cel mai bogat din pământuri şi cea mai dulce din- 

tre clime a făcut pentru Capua şi Tarent. Este oare 

un singur membru al acestei Camere, or cât de tare 

ar ţinea la doctrina că guvernul nu trebue să inter- 

vie în “educaţia poporului, care să se ridice şi să 4 

firme că, după părerea sa, Scoţienii ar fi tost acum 

un popor mai fericit şi mai luminat, dacă ar fi fost 

lăsat, în cursul a cinci generaţiunei, să-şi găsească sin- 

gur instrucţiunea ? 

Atunci susții, Domnule Preşedinte, că dacă ştiinţa 

guvernului este o ştiinţă experimentală, cestiunea este 

hotărită. Noi sîntem în posiţie de a înplini procesul 

inductiv conform cu regulele stabilite în Novum Orgd- 

num. Avem două naţiuni strîns unite, locuind aceea-și 

insulă, eşite din acela-'şi sânge, vorbind aceea-'şi limbă, 

guvernate de acela-şi Suveran şi de aceea-şi legisla- 

tură, ținând în esenţă de aceea-şi credinţă religioasă, 

având aceia-'şi aliaţi şi aceia-şi inimici. Din aceste două 

naţiuni una era, acum o sută cinci-zeci de ani, în ceea
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ce priveşte bogăţia şi civilizaţia, la cea mai înaltă treaptă 

între comunităţile europene, cea-l-altă la treapta cea 

mai de jos. Națiunea bogată şi înalt civilizată lasă 

educaţia poporului la libera concurenţă. În națiunea să- 

vacă şi semi-barbară educațiunea poporului este luată de 

stat pe seama lui. Resultatul este că cea dântăii este 

cea din urmă şi cea din urmă cea dântâiii. Poporul de 

rînd din Scoţia, — în deşert se maschează acest adever,— 

a întrecut pe poporul de rind din Englitera. Concu- 

renţa liberă, încercată sub cele mai favorabile înpreju- 

rări, a produs efecte de cari, precum ne spune Uni- 

rea Congregaţională, ar trebui să ne fie ruşine, şi cari 

trebue să ne înjosească în opinia or cărui strein inteli- 

gent. Educaţia prin stat, încercată în condiţiunile cele 

mai nefavorabile, a produs o înbunttăţire căreia cu 

greutate “i am găsi o paralelă în vro epocă sai în 

vro ţară. O experienţă ca aceasta ar fi considerată ca 

peremptorie în chirurgie sau chimie, şi ar trebui, crez, 

să fie considerată tot aşa de conclusivă în politică, 

Acestea sînt, Domnule Preşedinte, motivele cari m'ati 

convins că este datoria statului de a educa poporul. 

Fiind tare convins de acest adever, nu mă voii da 

înapoi de a-l proclama aici şi or unde, în disprețul celor 

mai tari strigăte ce agitatorii pot ridica. Restul sarci- 

nei mele este uşor. Căci, dacă marele principii pentru 

care m'am luptat se admite, obiecţiunile ce sai făcut 

amânuntelor proiectului nostru vor pieri iute. ME voii 

ocupa cu acele obiecţiuni în ordinea în care ele sînt 

aşezate în amendamentul propus de onorabilul represen- 

tant de Finsbury. 

Cea d'ântâiii dintre obiecţiunile d-sale este costul. 

De sigur, Domnule Preşedinte, nici o persoană câre
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admite că este datoria noastră de a forma minţile gene- 
rațiunii ce se ridică nu poate crede suma de o sută 
de mii de lire sterling prea mare pentru acest scop, 
Dacă privim obiectul din cel mai de jos punt de vedere, 
dacă considerăm Binţele omeneşti ca simpli pruductori 
de avuţie, deosebirea dintre o populaţie inteligenţă şi 
alta stupidă, preţuită în lire, shillingi şi pence, întrece 
de sute de ori cheltuiala propusă. ȘI atâta nu este tot, 
Pentru or ce liră ce economisiţi în educaţie, veți chel- 
tu: cinci în urmăriri, în închisori, în colonii penale. Nu 
pot crede că Adunarea, care n'a cruțat nici o dată ni- 
mic din câte i se cereau pentru păstrarea ordinei şi 
aperarea proprietăţii” prin durere şi frică, va începe să 
se arate avară, când i se propune să ajungă la aceleaşi 
resultate făcând poporul mai înţelept şi mai bun. 

A doua obiecțiune făcută de onorabilul representant 
planului nostru este că el va spori influența Coroanei. 
Această sumă de o sută de mii de lire sterling poate 
fi întrebuințată, se teme d-sa, în cotupţiune şi în 
tripotagiuri electorale. Acej învăţători cari votează 
pentru candidaţii ministeriali vor dobândi o parte din 
suma acordată ; acei învăţători cari votează pentru opo- nenţii ministeriului vor cere în deşert un sprijin. Dom- 
nule Preşedinte, onorabilul representant n'ar Â făcut 
nici O dată această obiecțiune dacă “şi ar fi dat oste- neala de a înţelege proiectele pe cari le condamnă. Noi propunem ca această parte din cheltuielele pu- blice să se înconjoare de Saranţii, caii să tacă moral- mente imposibile abusuri 
onorabilul representant, 
garanţii ordinare ce se 
înpiedica reaua întrebuința 

ca acelea de cari se teme 
Nu se vor lua numai acele 
cred îndestulătoare pentru a 
re a mai multor milioane acor=
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date pe fie care an armatei, flotei, poliţiei, guvernu- 

lui civil; ministrii Coroanei vor trebui nu numai să 

vină în fe care an înaintea acestei Camere ca să ceară. 

încuviințarea ci, şi să fie pregătiţi a da seamă de mo- 

dul în care ai cheltuit ceea ce s'a votat in anul prece- 

dens ; dar chiar, după ce aă satisfăcut Camera, după 

ce ai obţinut votul ei, ei nu vor fi în drept a înpărţi 

banii după bunul lor: plac. Or ce vor face pentru un 

învăţător trebue să se facă în unire cu acele persoane 

cari, în districtul unde trăieşte învățătorul, se intere- 

sează de educaţiune şi contribuesc cu mijloacele lor 

private la spesele de instrucţiune. Dacă onorabilul gen- 

tleman se teme că vom corupe pe învăţători, d-sa uită, 

mai întâi, că nu noi numim pe învăţători ; al doilea, 

că noi nu putem depărta pe învețători; al treilea, că 

administratorii, cari sînt cu totul independenţi de noi, 

pot, fără consimţimentul nostru, depărta pe învețători ; 

şi, al patrulea, că fără recomandaţia acelor administra- 

tori noi nu putem da nimic învăţătorilor. Mai observați 

câ o asemenea recomandaţie nu va fi una din acele re- 

comandaţii pe cari oameni buni de inimă şi fără nici 

o grijă sînt prea dispuşi a le da or cui le cere, şi nici 

nu se va asemena cu acele recomandaţii pe cari Secre- 

tarul 'Tesaureriei este obicinuit a le priimi. Pentru-că 

de fie-care liră sterling ce vom plăti după recoman-- 

daţia administratorilor, administratorii înşii vor trebui 

să plătească dout lire. Ei trebue de asemenea să dea 

învățătorului o casă dia propriile lor fonduri, înainte de 

a putea să obțină pentru el o sumă din fondurile publice. 

ă'de tripotagii electorale încape aici ? Este 

fără îndoială, ca un membru al 

guvernul să ceară un 

Ce perspectiv 

destul de obicinuit, 

parlamentului care votează cu
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loc la accize sat la vamă pentru unul: din aceia cari 

l-aă ajutat cu zel la cea din urmă alegere. Dar un a- 

semenea membru va înceta îndată de a solicita, dacă 

r&spunsul ar fi: «Amicul d-le va avea un loc de cinci-zeci 

de lire sterling pe an, dacă "1 vei da o casă şi “i vei 
asigura un venit de o sută de lire sterling pe an». 

Ce perspectivă dar, întreb iară, de tripotagii electorale 

încape aici? Ce ar putea, întreabă unii nonconformişti 

din Leeds, să înpiedice pe un guvern tory, pe un gu- 

vern al înaltei biserici, de a întrebuința această sumă 
acordată de parlament pentru corupţiunea învăţătorilor 
din oraşul nostru, şi de a “i face să exercite influenţa lor 
în favoarea unui candidat tory sau din Inalta Biserică ? 
Apoi, Domnule Preşedinte, nonconformiştii din Leeds 

înşii ai puterea de a opri aceasta. Să subscrie pentru 
scoli, să iea o parte în administrarea scoalelor, să re- 
fuze de a recomanda Comitetului de Consilii un învăţă- 
tor pe care-l bănuesc că a votat la vr”o alegere din 
motive corupte ; şi lucrul este făcut. Piannl nostru, în 

adevăr, este alcătuit din mijloace de control. Singura 
mea îndoială este ca nu cum-va aceste frâne să nu se 
găsească că sînt prea numeroase şi prea stringente. Purta- 
rea noastră generală este frâul ordinar, frtul parlamen- 
tar. ŞI, întru cât se atinge de aceste mici amtnunte 
pe cari este imposibil să le cerceteze această Cameră, 
vom fi controlaţi, în fie care oraş şi în fie care dis- 
trict rural, de comitete compuse din oameni indepen- 
denți şi zeloşi pentru causa educaţiei. 

Adevtrul este, Domnule Preşedinte, că aceia cari 
strigă mai tare în contra planului nostru, nu s'aă gân- 
dit nici o dată să se asigure ce este. Vez că up gentle- 
man, care ar fi trebuit să o ştie mai bine, nu s'a ruşi-
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nat de a spune lumii în public că planul nostru va 

costa pe naţiune dout milioane pe fie care an, şi va 

paraliza toate străduinţele indivizilor de a educa popo- 

rul. Amândouă aceste aserțiuni sai pronunţat dintr'o 

suflare. Şi cu toate acestea, dacă acela care le a făcut 

ar fi citit proiectul nostru înainte dea 'şi bate joc de 

dînsul, ar fi văzut că predicţiunile sale sînt contradic- 

torii; că nu se pot înplini amendou&; că dacă indivizii 

nu se vor strădui înşii, ţara nu va plăti nimic; şi că, 

dacă ţara are să plătească dou& milioane, aceasta sar 

face pentru-că indivizii i ai dat nişte străduinţe aşa 

de admirabile, ai lucrat cu o vigoare aşa de necrezut, 

în cât aă adunat patru milioane prin contribuțiuni 

voluntare. | 

Obiecţiunea următoare făcută de onorabilul represen- 

tant de Finsbury este că am lucrat neconstituţional, 

şi că am impietat asupra funcţiuuilor parlamentului. 

D-sa pare a considera Comitetul de Consilii ca o a- 

dunare nelegală. D-sa îl numeşte câte o dată un corp 

ales de sine şi altă dată un corp numit de sine. Dom- 

nule Preşedinte, acestea sînt cuvinte fără înţeles. Co- 

mitetul nu este un corp ales de sine precum nu este 

Oficiul de Comerţ. El este un corp numit de Regina ; 

şi, numindu-l, Maiestatea Sa exercită, cu avizul mi- 

nistrilor sti r&spunzători, o prerogativă tot aşa de ve- 

chie ca şi monarchia. Dar, zice onorabilul representant, 

calea constituțională ar fi fost de a obținea un Act 

al parlamentului. Pe ce temeiii ? Un Actal parlamen- 

tului se cere numai ca să se legalizeze ceea ce este 

nelegal. Dar cine â auzit de un Act al parlamentului 

ca să se legalizeze ceea ce era incontestabil legal ? 

Fireşte, dacă dorim să expulsăm pe streini din țara
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noastră, sau să ţinem persoane bănuite la arest fără 
să le dăm în judecată, trebue să obţinem un Act al 
parlamentului care să ne înputernicească a le face. Dar 
de ce să cerem un Act de parlament ca să ne inpu- 
ternicească a face ceea ce poate tace or cine, ceea ce 
poate face onorabilul representant de Finsbury ? Este 
vro îndoială că d-sa sai or cine poate subscrie la o 
scoală, poate da un stipendiă unui băiat bine înzestrat 
saă fixa o pensiune de retragere unui învățător 
care a adus servicii reale ? Ceea ce poate face or care 
din supuşii Reginei poate face şi Regina. Presupuneţi 
că punga sa privată ar fi aşa de mare în cât ar pu- 
tea oferi o sută de mii de lire sterling în acest mod 
bine-făcător ; ar fi trebuincios un Act de parlament ca 
să o autorizeze a face aceasta? Or ce parte a planu- 
lui nostru poate fi legalmente adusă la îndeplinire de 
O persoană, Suveran sau supus, care este dispusă şi dă 
bani. Noi nu avem bani ; şi pentru bani ne adresăm, 
în modul strict constituţional, la Camera Comunelor. 
Calea ce am luat este în conformitate cu toate pre- 
cedentele, tot aşa de bine ca şi cu toate principiile. 
Sint scoale de copii de militari. Nici un Act de par- 
lament nu a fost de trebuinţă spre a se înființa ase- 
menea scoli. Tot ce era de trebuinţă era acordarea 
banilor pentru acoperirea cheltuielilor. Cănd eram mi- 
nistru de răsboiii era de datoria mea de a aduce la 
cunoştinţa Majestății Sale situaţia fetelor soldaţilor săi. 
Mulţi din aceşti copii însoţeai or ce regiment, şi €- ducaţia lor era foarte neîngrijită.  Maiestatea Sa găsi de cuviinţă a subsemna un ordin prin care se ataşa la fie care corp o scoală de fete. Nici un Act de par- lament nu a fost de trebuinţă. Pentru că a înfiinţa
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o scoală în care fetele să poată învăţa a citi, şi a scrie, 

şi a coase, şi a găti bucate, era deja perfect legal. Aş 

îi înfiinţat-o eu însu-mi, dacă aş fi fost destul de bo- 

gat. Tot ce am avut să cer parlamentului erai banii. 

Dar trebue să vă cer iertare că explic un punt aşa de. 

învederat. 

Obiecţiunea următoare adusă planului nostru este 

că se amestecă în convingerile religioase ale supuşilo: 

Maiestăţii Sale. S'a insinuat adesea, dar nu sa probat 

nici o dată, că Comitetul de Consilii a arătat o fa- 

voare necuvenită bisericei stabilite. Domnule Preşe 

şedinte, am citit şi considerat cu luare aminte aceste 

planuri ; şi doresc ca or cine "Şi a: exercitat eloquenţa 

contra lor să fi făcut tot aşa. Zic că le am citit şi 

considerat cu luare aminte, şi că mi se par a fi alcă- 

tuite cu o nepărtinire exemplară. Bine-facerile ce noi 

oferim, le oferim de o potrivă oamenilor de toate per- 

suasiunile religioase. Administratorii de scoale noncon- 

formişti vor avea o egală autoritate cu administratorii 

ce aparțin bisericei stabilite. Un băiat ce se duce lao 

capelă va fi tot aşa de eligibil ca să fie monitor, şi 

va priimi un stipendiil: tot aşa de mare, ca şi cum sar 

duce 'la catedrală. Învățătorul nonconformist şi învăţă- 

torul conformist se vor bucura de acela-şi onorariă, 

şi va obținea, după acela-şi termin de servicii, în â- 

celea-şi condițiuni, aceea-'şi pensiune de retragere. Do- 

resc ca unii gentlemeni, în loc de a recurge la fraze 

vagi asupra libertăţii religioase şi a drepturilor de 

conştiinţă, să respunză la această cestiune simplă. Pre- 

supuneţi că în unul din marile noastre oraşe se află 

“patru scoli: o scoală stând în legătură cu biserica sta- 

bilită, o scoală stând în legătură cu independenţi, o
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scoală a baptiştilor, şi o scoală a weslevanilor ; ce în- 
curajare, bănească saii onorară, se va da prin planul 
nostru scoalei ce stă în legătură cu biserica stabilită, 
şi se va refuza uneia din cele-l-alte trei scoli? Nu 
este în adever limpede că, dacă din negligență saii ad- 
ministraţie rea scoala bisericei stabilite va ajunge în- 
tr'o stare rea, pe când scoalele nonconformiste vor 
înflori, scoalele nonconformiste vor priimi bani pu- 

„blici şi scoala bisericei stabilite nu va priimi nici un 
ban ? 

Este adevărat, admit, că, în districtele rurale cari 
Sint prea sărace ca să întreţină mai mult de cât o 
scoală, religiunea comunităţii de care ține majoritatea 
Va avea un avantagiii asupra celor-l-alte comunităţi 
religioase. Dar aceasta nu este greşala noastră. Dacă 
sintem nepărtinitori pe cât este cu putință să fim, dv. 
de sigur nu aşteptaţi mai mult. Dacă ar fi o parochie 
coprinzând nou sute de membri ai bisericei stabilite 
şi o sută de nonconformişti ; dacă ar fi, în această 
parochie, o scoală unită cu biserica stabilită ; dacă non- 
conformiştii din acea parochie vor fi prea săraci ca să 
şi facă o scoală a lor, fără îndoială că scoala în legă- 
tură cu biserica stabilită va priimi, în acea parochie, 
toți banii, şi nonconformiştii nu vor priimi nimic. Dar 
observați că nu 'este nici o părtinire pentru biserica 
stabilită, ca biserică stabilită, în această întocmire. Ade- 
renţii bisericei de stat priimesc bani publici, nu pentru- 
că Sînt aderenţi ai bisericei de stat, ci pentru că sînt în 
majoritate. Nonconformiştii nu priimesc nimic, nu pentru- 
că sînt nonconformişti, ci pentru că sînt o mică minori- 
tate. Sînt districte în cari easul va fi invers, unde vor” 
fi scoale nonconformiste, şi nici o scoală a bisericei
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de stat. In aceste casuri nonconformiştii dobândesc ceea 

ce avem de dat, şi aderenţii bisericei de stat nu 

capătă nimic. 

Dar, Domnule Preşedinte, n'ar trebui să zic că un 

membru al bisericei anglicane nu capătă nimic întrun 

şistem care dă o bună educaţie nonconformiştilor, sait 

că un nonconformist nu capătă nimic întrun sistem 

care dă o bună educaţie anglicanilor. Nu sîntem, sper, 

aşa de mult conformişti, sai aşa de mult nonconfor- 

mişti, în cât să uităm că sîntem Englezi şi creştini. 

Anglicani, presbyteriani, independenți, baptişti, metho- 

dişti, toți avem interes ca marea masă a poporului să 

scape de ignoranță şi de barbarie. Amintiiă gloata 

Lordului. George Gordon. Această gloată începu, este 

adevărat, cu romano-catolici ; dar, cu mult înainte 

de a trece tumultele, nu era un protestant respectabil 

în Londra care să nu se teamă pentru casa sa, pentiu 

membrele sale, pentru viaţa lui, pentru viaţa acelora 

cari îi erat foarte scumpi. Onorabilul representant de 

Finsbury zice că noi invităm oameni să plătească pen- 

tru o educaţie din care nu vor trage nici un folos. 

Contest că este în ţară un om onest şi industrios care 

să nu tragă nici un folos din faptul că trăiește în mijlo- 

cul unor vecini oneşti şi industrioşi, iar nu în mijlo- 

cul răsvrătitorilor şi haimanalelor. Acest obiect priveşte 

tot aşa de mult pe public ca şi apărarea țermurilor 

noastre. Presupuneţi că aş zice : «De ce mă taxaţi 

pentru fortificația Portsmouthului 2 Dacă locpitorii din 

Portsmouth cred că nu pot fi în siguranţă fără bastioane 

şi meterezuri, să plătească locuitorii din Portsmouth 

pe ingineri şi pe zidari. De ce să port ei sarcina unor 

lucrări din cari nu voii trage nici un folos 2» Dv. veţi
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re&spunde, şi cu foarte mare dreptate, că nu este nici 
un om în insulă care să nu tragă folos din aceste lu- 
crări, locuiască el acolo or ba. Și de oare ce or cine, 
în or ce parte a insulei ar trăi, este dator să contribu- 
iască la întreținerea acelor arsenale cari sînt trebuin- 
cioase pentru siguranța noastră comună, tot aşa or 
cine, din or ce sectă ar face parte, este dator să con- 
tribuiască la întreţinerea acelor scoli de cari, nu maj 
puţin de cât de arsenalele noastre, atirnă siguranţa 
noastră comună. | 

Viă acum la ultimele vorbe ale amendamentului. 
Onorabilul representant de Finsbury se teme că planul 
nostru va impieta asupra drepturilor civile ale supuşi- 
lor Maiestăţii Sale. Cum pot fi prejudiţiate drepturile 
civile ale unui om înveţând a citi Şi scrie, a înmulți 
şi înpărţi, saii chiar dobândind oare cari cunoştinţe de 
istorie şi geografie, nu înţeleg prea bine. Un lucru este 
clar, că persoane cufundate în acea ignoranță în care, 
precum ne asigură Unirea Congregaţională, sînt cufun- 
daţi mulţi dintre compatrioții noştri, pot fi libere nu- 
mai cu numele. Nu este necesar să numim un comitet 
special ca să cerceteze dacă ştiinţa este aliata sai ini- 
mica libertăţii. Este, trebue să o spun, numai un amic 
scurt la vedere al poporului de rînd acela care este 
zelos a "i acorda un drept de alegere, care îl va face 
atotputernic, şi cu toate acestea voeşte să-l ţină de- 
parte de acea instrucţiune, fără care puterea lui va fi un blesţem pentru el însu-şi şi pentru stat, 

Aceasta este, Domnule Preşedinte, apărarea mea. De la strigătul acusatorilor nostri apelez cu încredere 
la ţară căreia trebue, nu după mult timp, să-i dăm seamă de administraţia noastră, Apelez cu o încredere
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încă şi mai mare la generaţiile viitoare, cari, pe când 

se vor bucura de toate bine-cuvântările unui: sistem 

nepărtinitor şi eficace de instrucţie publică, cu grei 

va crede că autorii acestui sistem aii avuta se lupta 

cu o oposiţiune vehementă şi pertinace, şi încă şi mai 

greii va crede că o asemenea oposiţie sa ridicat în 

numele libertăţii civile şi religioase.



DISCURS INAUGURAL la UNIVERSITATEA DIN GLASGOW 

DISCURS 

"PRONUNŢAT LA 

Universitatea din Glasgow la 21 Martie 1849. 

La alegerea de Lord Rector al Universităţii din Glasgow, în Noem- 

bre 1848, voturile ati stat ast-fel: 

Macaulay ,.... „4 25 

Colonel Mure . . „908. 
Instalarea s'a făcut la 21 Marlie 1849 ; şi, după ce s'a înplinit a- 

ceastă ceremonie, următorul discurs a fost pronunțat. 

Întâia mea datorie, Gentlemeni, este de a vt expri- 

ma mulțţumirile. mele pentru onoarea ce mi aţi confe- 

rit. Ştiţi bine că ea a fost cu totul nesolicitată; şi 
vE pot asigura că a fost cu totul neaşteptată. Pot a- 

dăoga că, dacă aş fi fost invitat să-mi pun  candida- 
tura la sufragiile dv., aş fi declinat respectuos invita- 
ţiunea. ' Predecesorul meii, pe care sînt aşa de fericit 
că pot să-l numesc amicul meă, declara din acest loc 
în anul trecul, într'o limbă ce-l prindea aşa de bine,
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că nu 'Sar fi presentat ca să mişce din loc pe un bărbat 

aşa de eminent ca Lord John Russel. Ei pot cu un a- 

dever egal să afirm că nu m'aş fi presentat ca să mişc 

din loc pe un gentleman aşa de vrednic de stimă şi un 

învețat aşa de înplinit ca Colonelul Mure. Dar Colonelul 

Mure simţea în anul trecut că nu i se cuvenea d-sale, şi 

eii simţ că nu mi se cuvine mie, să pun în cestiune ho- 

tărirea dv. asupra unui punt în care, prin constituţia 

corpului dv., sînteţi judecători. De aceea priimesc cu 

recunoştinţă funcțiunea la care m'aţi chiemat, propunen- 

du-mi pe deplin de a întrebuința or ce puteri ţin de 

dînsa numai la înflorirea şi renumele societâţii dv. 

Nu m& slujesc numai de o simplă frază de politeţă, 

când zic că simţimintele cu cari ieau parte la cere- 

monia acestei zile sînt aşa în cât "mi e grei: să gă- 

sesc cuvinte ca să Je exprim în vorbe. Nu mi se pare 

straniă că acel mare maestru de eloquenţă, Edmund 

Burke, pe când sta unde stai ei acum, se îngână şi 

remase mut. Fără îndoială mulțimea de gândiri ce nâ- 

văliseră în mintea lui era aşa în cât nu putea uşor 

să le aşeze sai să le exprime. In adever sînt puţine 

privelişti mai fapante sai mai atingttoare de cât aceea 

ce ne înfăţişează un mare loc istoric de educaţie în- 

to zi solemnă. Este ceva cu deosebire interesant în 

contrastul dintre venerabila antiquitate a unui corp, şi 

fresca şi arzătoarea tinereţe a marei majorități a mem- 

brilor săi. Amintiri şi speranţe sc grămădesc de o dată 

Trecutul şi presentul se întelnesc în 

Gândirile noastre se duc înapoi 

melia acestei clădiri an- 

d aceia pe cari noi tic- 

conductorii şi în- 

39 

asupra noastră. 

acela-şi timp în noi. 

spre timpurile când s'a pus te 

tice, şi înainte Spre timpul cân 

bue să-i conducem şi învăţăm vor fi
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văţătorii posterităţii noastre. În ocasiunea de faţă este 

- nemerit să lăsăm gândirilor noastre drumul lor, căci 

sa întâmplat ca magistratura mea să cază într'o mare 

epocă seculară. Acesta este al patru-sutelea an din e- 
xistenţa Universităţii dv. La asemenea jubileuri, jubi- 

leuri din cari nimeni nu vede mai mult de unul, este 

natural, şi este bine, ca o societate ca aceasta, o so- 

cietate care supravicţueşte tutulor părților transitorii 

din care este compusă, 0 societate care are o exis- 

tenţă corporată şi o succesiune perpetuă, să-şi rtsfoiască 

analele, să urce din noi treptele creşterii sale de la 

copilărie la maturitate, şi să încerce a găsi, în expe- 

riența. generaţiilor ce au dispărut, lecţiuni folositoare 

pentru generaţiile ce nu s'aii născut încă. 
Retrospectiva este plină de interes şi învtțăminte. 

Poate că este îndoios dacă, de la era creştină, a fost 

un punt de timp mai important pentru cele mai mari 

interese ale omenirii de cât acela în care a început 

existența Universităţii dv. Era momentul unei mari 
destrucțiuni şi al unei mari creațiuni. Societatea dv. 
se înființă tocmai înainte de a peri Imperiul de Rsă- 
rit ; acel imperii straniă care, ducând o viață lângedă 
întro mare epocă de întuneric, unea în sine cele dout 
mari epoce de lumină; acel imperii care, fără să a- 
dauge ceva la comorile noastre de ştiinţă şi fâră să 
producă un singur om mare în litere, în ştiinţă sau 
în artă, ne a păstrat totu-şi, în mijlocul barbariei, a- 
cele capete-d'operă ale geniului attic, pe cari minţile 
cele mai înalte le contemplă încă şi le vor contempla 
mult timp cu o desperare admirătoare. Şi tocmai în 
acel timp pe când fanaticii Moslemini prădaă -biseri- 
cele şi palatele din Constantinopol, sfărimai în bucăţi
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sculpturele greceşti, şi dai flacărilor coloane de elo- 

quență grecească, câți-va umili lucrători germani, cari 

abia ştiaii că chiamă la existență o putere mult mai 

mare de cât aceea a victoriosului Sultan, erai ocupați 

a tăia şi a aşeza cel d'ântâiu tipar. Universitatea veni la 

existenţă la timpul nemerit ca să fie martură la dispariţiu- 

nea celui din urmă vestigii din Imperiul Roman, şi să 

fie martură la publicarea celei d'ântâiii cărți imprimate. 

In această conjunctură, o conjunctură de un interes 

fără rival în istoria literilor, un om, care nu trebue 

nici o dată pomenit fâră respect de or ce amic al 

literilor, ţinea cel mai înalt loc în Europa. Înţeleapta 

noastră alipire la acea credinţă protestantă, căreia țara 

noastră îi datoreşte aşa de mult, nu trebue să ne în- 

piedice de a da tributul pe care-l cer, în această ocasi- 

une şi în acesi loc, dreptatea şi recunoştinţa, întemeie- 

torului Universităţii din Glasgow, celui mai mare din- 

tre restauratorii erudiţiunii, Papa Nicolae V. El se tră- 

gea din poporul de jos; dar talentele şi erudiţiunea lui 

atraseră de timpurii asupră-"i luarea aminte a celor 

mari. El studiase mult şi căl&torise departe. Visitase 

Britania, care, în bogăţie şi rafinare, era câtre nativa 

sa 'Toscană, ceea ce sînt acum pădurile de dincolo ale 

Americei către Britania. Trăise cu principii negustori 

ai Florenței, acei oameni cari înnobilară pentru ântâia 

oară comerţul făcând din comerț aliatul filosofiei, al 

eloquenţei şi al gustului. El înființă, sub protecţiunea 

darnicului şi inteligentului Cosimo, cea d'ântâii biblio- 

tecă publică pe care o avu Europa modernă. Intemeieto- 

rul ej se ridică de la viaţa privată pe un tron ; dar 

o dată studiile cari fuseseră 
pe tron el nu uită nici 

El era centrul unui grup 
desfâtarea sa în viaţa privată.
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ilustru, compus parte din cei din urmă înveţați mari 

ai Greciei, şi parte din cei dântâiă învețaţi mari ai 

Italiei : Theodor Gaza şi George din Trebizond, Vis- 
sarion şi Filelfo, Marsilio Ficino şi Poggio Bracciolini. 
De către el sa întemeiat biblioteca Vaticanului, atunci 

şi mult timp după aceea cea mai prețioasă şi cea mai 

bogată colecţie de cărţi din lume. De el s'a păstrat 

cu grijă cele mai de preţ comori intelectuale ce sai 
putut smulge din naufragiul Imperiului Bizantin. Agenţii 

“lui se puteai găsi pretutindeni, în bazarele extremului 

Orient, în mânăstirile extremului Occident, cumpărând 

sati copiând pergamente roase de viermi, pe care erau 

scrise cuvinte vrednice de nemurire. Sub patronagiul 

lui S'ai pregătit versiuni latineşti corecte din multe 

remăşițe preţioase de la poeţii şi filosofii greci. Dar 

nici un domenii al literaturei nu "i datoreşte aşa de 

mult ca istoria. Prin el Sau introdus în cunoştinţa. 

Europei apusene dout mari şi neîntrecute modele ale 

composiţiunii istorice, opera lui Herodot şi opera lui 
Thukydides. Tot prin el strămoşii noștri au tăcut cunoş- 

tinţă cu graţioasa şi lucida simplicitate a lui Xenophon 
şi cu bărbătescul bun simţ al lui Polybiu. 

Pe când era ocupat cu griji ca acestea, atenţiunea lui 

se îndreptă asupra lipsurilor intelectuale ale acestei regi- 

uni, o regiune care acum turnică de populaţiune, bogată 
în agricultură şi r&sunând de sgomotul maşinelor, o 

regiune care acum expediază flote încărcate cu admi- 
rabilele sale fabricate în ţări de cari, în zilele lui, nici 
un geograf nu auzise vr'o dată, un ţinut selbatic, sărac, 
semi-barbar, aşezat la graniţa cea mai depărtată a lumii 
cunoscute. El dede sancţiunea sa planului de înființare 
a unei Universităţi la Glasgow, şi acordă noului sediit
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de ştiinţă toate privilegiile de cari se bucura Uuiversita- 

rea din Bologna. Pot să 'mi închipuesc că un suris de 

compătimire trecu pe faţa lui, când numi de o dată 

Bologna şi Glasgow. In Bologna el studiase. Nici un 

loc pe lume nu fusese mai fayorizat de natură sai de 

artă. "Ținutul de prin prejur era un ţinut roditor şi 

luminat de soare, un ţinut de câmpuri de cereale şi de 

vii. In oraş domnea casa Bentivoglio, o casă care se 

întrecea cu casa dei Medici în gust şi magnificenţă, 

care a lăsat posterităţii nobile palate şi temple, şi care 

a dat un strălucit patronagiil artelor şi literilor. 

Întemeietorul dv. cunoştea că Glasgow este un oraş 

sărac, mic, incult, un oraş, cum trebue să şi-l fi 

închipuit el, care probabil nu era să ajungă nici o dată, 

mare şi opulent ; pentru-că pămentul, comparat cu bogata 

țară de la poalele Apenninilor, era sterp, şi clima aşa 

în cât un Italian se cutremura gândindu-se la dînsa. 

Dar nu de fertilitatea solului, nu de dulceaţa atmosfe- 

rei, depinde mai ales prosperitatea naţiunilor. Robia şi 

superstiția pot face din Campania o ţară de cerşetori, şi 

pot preface câmpia Ennei într'o pustie. Nici nu este 

mai pre sus de puterea inteligenţei şi energiei omeneşti, 

desvoltate prin libertate civilă şi spirituală, de a preface 

stincile sterpe şi smîrcurile pestilenţiale în oraşe şi gră- 

dini. De şi luminat cum era, totu-şi întemeietorul dv. 

nu ştia că el însu-şi era agentul de căpetenie într'o mare 

revoluţiune, fisică şi morală, politică şi religioasă, într'o 

revoluţiune destinată a face coada frunte şi fruntea 

coadă, întro revoluţiune destinată a resturna posițiunile 

relative ale Glasgowului şi Bolognei. Nu putem, crez, 

întrebuința mai bine câte-va minute de cât revezend 

stadiile acestei mari mişcări în afacerile omeneşti.
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Revista va fi scustă. În adevtr nu pot face mai bine 
de cât de a trece repede din secol în secol. Uitaţi-vă 
atunci la lume, cu o sută de ani după ce Nicolae V 
pusese pecetea pe documentul care chiema la existenţă 
Universitatea dv. Găsim Europa, găsim în deosebi 
Scoţia, în agoniile acelei mari revoluțiuni pe care noi 
o numim cu fală Reforma. Patronagiul liberal pe care 
Nicolae V şi oameni asemenea lui, îl dedeseră înve&țătu- 
rei şi de care întemeierea acestui sedii de învețătură 
nu este cel mai mic exemplu, produsese un efect care 
nu le trecuse nici o dată prin gând. Ignoranţa era 
talismanul de care depindea puterea lor, şi acest talis- 
man îl sfărîmaseră ei înşii, Ei chiemaseră ştiinţa numai 
ca O servitoare care să decoreze superstiţiunea, şi eroa- 
rea lor produse efectul ei natural. Nu am nevoie să 
ve spun ce rolai jucat, în marea mişcare contra tira- 
nici spirituale, adoratorii învețăturei clasice, şi mai ales 
adoratorii învăţăturei greceşti, Humaniştii, cum sc nu- 
meai pe atunci, Ei formaiă, în faptă, avant-garda acc- 
lei mişcări, Fie care dintre reformatorii de căpetenie, — 
nu "mă amintesc în acest moment o singură escepţie,— 
era un Humanist. Mai-mai fie care Humanist eminent 
din nordul Europei era un reformator, în mesura in- 
tegrităţii şi curagiului stă. Intro Universitate scoțiană 
nu am nevoie să pomenesc numele luj Inox, Bucha- 
nan, Melville, al Secretarului Maitland. In adevăr, minți 
hrânite zilnic cu cea mai bună literatură a Greciei şi 
Romei ajunseră neaperat la prea multă putere ca să 
se sperie de pânzele de păiajin ale teologiei scolastice ; 
şi influența unor asemenea minţi se simţea repede de 
toată comunitatea, pentru că invenţiunea tiparului pu- 
sese cărți chiar la disposiţiunea micului arendaş şi a
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meseriaşului. Dsci de la Mediterana pînă la Marea In- 

ghiețată spiritul public era pretutindeni în fierbere ; şi 
nică-ieri fierberea nu era mai mare de cât în Scoţia. 

In mijlocul martiriilor şi al proscripțiunilor, în mijlo- 

cul unui răsboiă dintre putere şi adevtr, se închise 

întâiul secol al existenţei Universităţii dv. 

Trece altă sută de ani, şi sîntem în mijlocul altei 

revoluţiuni. Răsboiul dintre papism şi protestantism se 

terminase, în insula noastră, prin isbânda protestan- 

tismului. Dar din acest răsboiii isbucnise alt răsboiă, 

răsboiul dintre prelaţie şi puritanism. Sectele religi- 

oase ostile se aliaseră, se amestecaseră, se confundaseră 

cu partidele ostile politice. Elementul monarchic al 

constituţiunii era pentru prelatist un obiect de devoţi- 

une mai-mai esclusivă. Elementul popular al constituțiu- 

nii era în deosebi scump puritanului. În cele din urmă 

se făcu apel la sabie. Puritanismul triumfă ; dar puritanis- 

mul era deja înpărţit în sine însu-'şi. Independenţa şi 

republicanismul eraii de o parte, presbyterianismul şi 

monarchia limitată eraă de cea-l-altă. In partea cea mai 

întunecoasă a acestui timp întunecos, în mijlocul bătă- 

iilor, asediilor şi execuţiunilor, când toată lumea era 

încă înmărmurită dinaintea înfricoşatei privelişti a unui 

rege britanic stând dinaintea unui tribunal şi punen- 

du-şi gătul pe trunchi, tocmai când remăşiţele slu- 

tite ale Ducelui de Hamilton fuseseră depuse în mor- 

mentul casei sale, când capul Marquizului de Montrose 

fusese înfipt în 'Tolbooth din Edinburgh, Universitatea 

dv. înplini al douilea secol. 

Incă o sută de ani, şi am ajuns în fine la începu- 

tul unui period mai fericit. Libertăţile noastre civile 

şi religioase ai fost în fine rescumpărate cu un preţ
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înfricoşat. Dar ai fost r&scumpărate. Preţul sa plă- 

tit, Cea din urmă bătălie pe pământul britanic sa dat. 
Cel din urmă eşafod negru s'a înălțat pe Tower Hill. 
Zilele rele ai trecut. Un secol strălucitor şi liniştit, 

un secol de toleranţă religioasă, de pace domestică, 

de libertate temperată, de justiţie egală, a început. A- 
cel secol se închide acum. Când îl comparăm cu un 

period tot aşa de lung din istoria altei societăți mari» 

găsim motive abundante de mulțumire către Dătăto- 

rul tutulor bunurilor. Nici nu este alt loc mai potrivit în 
tot regatul pentru a deştepta acest simţimânt de cât 
locul în care ne aflăm acum adunaţi; pentru-că 
în tot regatul nu vom găsi nici un district în care 
progresul comerţului, al manufacturelor, al bogăției, 
şi al artelor de viaţă, să fi fost mai repede de câtîn 
Clydesdale. Universitatea dv. a luat o parte însemnată 
la prosperitatea acestui oraş şi a regiunii dinprejur. 
Siguranţa, liniştea, libertatea, cari ai fost prielnice 
activităţii negustorului şi fabricantului, au fost de a- 
semenea prielnice activităţii înv&ţatului. De cel din 
urmă secol ţin cele mai multe din numele cu cari pe 
drept vă făliţi. Timpul *mi ar lipsi dacă aş încerca 
să daii dreptate memoriei tutulor bărbaţilor ilustri cari, 
în cursul acestui period, ati studiat sai ai propus în- 
țelepciunea înlăuntrul acestor vechi ziduri: geometri, 
anatomi, jurisconsulţi, filologi, metafisici, poeți ; Simp- 
son şi Hunter, Millar şi Young, Reid şi Stewart; 
Campbell, al cărui cosciug a fost dus de curând în- 
trun mormânt din acel transept renumit care coprinde 
cenuşa lui Chaucer, a luj Spenser, şi a lui Dryden ; 
Black, ale cărui descoperiri formează o eră în istoria şti- 
inţei chimice; Adam Smith, cel mai mare dintre toţi
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maestrii ştiinţei politice ; James Watt, care, de când s'a 

scris Noua dtlantis a lui Bacon, a făcut poate mai mult 

de cât a făcut un om singur, spre a realiza acea glori- 

oasă profeție. Noi vorbim acum limba umilinţei dacă 

zicem că Universitatea din Glasgow nu trebue să se 

teamă de o comparaţie cu Universitatea din Bologna. 

Al cincilea period secular este aproape de a începe. Nu 

lipsesc alarmişti cari să ve spună că este aproape de a în- 

cepe sub auspicii rele. Dar de la mine nu trebue să vE 

aşteptaţi la asemenea prognosticaţiuni posomorite. Le am 

auzit prea mult timp şi prea necontenit ca să m& mai spe- 

rii de ele. Chiar de când am început a face observaţii asu- 

pra stării ţerei mele, n'am văzut de cât creştere, şi n'am 

auzit de alt ceva de cât de decadenţă. Cu cât am contem- 

plat mai mult nobilele noastre instituţiuni, cu atât m'am 

convins că ele sînt sănătoase la inimă, că nu aă nimic din 

betrăneţe de cât demnitatea ei, şi că tăria lor este încă tă- 

ria tinereţii. Vijeliile, cari ai resturnat de curând aşa de 

multe lucruri ce erau mati şi păreaii durabile, ai probat 

numai soliditatea lor. Ele stai încă, auguste şi nemişcate, 

pe când dinastiile şi bisericele zac în grămezi de ruine în- 

prejurul nostru. Nu vEz nici un cuvânt pentru a mE în- 

doi că, dacă Dumnezeu va bine-cuvânta o politică înţe- 

leaptă şi temperată, O politică al cărei principiii este de a 

păstra ce este bun reformând la timp ce este rti, institu- 

țiile'noastre civile vor ajunge nevătămate Ja o târzie po- 

steritate,şi că,la umbra instituţiilor noastre civile, insti- 

tuţiile noastre academice vor continua mult timp a înflori. 

De aceea sînt încredinţat că, după ce va trece încă 

o sută de ani, această vechie Universitate va conti- 

nua încă a bine merita de la ţara noastră şi de la o- 

menire. Sînt încredinţat că instalația din 1949 va uni O
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adunare de studenţi şi mai mare de cât am fericirea de a 
vedea acum înaintea mea. „Adunarea, în adever, poate să 
nu se întrunească în locul în care ne am întrunit noi, A- 
ceste venerabile săli pot să dispară. Urmașul mei poate 
să vorbească urmaşilor dv. întrun local mai măreț, în- 
tr'un local care, chiar între măreţele clădiri ale viitorului 
Glasgow, va fi încă admirat ca un frumos specimen de 
architectura care înflorea în zilele bunei regine Victoria. 
Dar, de şi locul şi zidurile pot fi noui, Spiritul instituțiu- 
nii va fi, crez, încă acela-şi. Urmaşul mei va putea, sper, 
să se fâlească că al cincilea secol al Universităţii a fost 
mai glorios de cât al patrulea. El va putea să justifice a- 
cea fală citând o listă lungă de bărbaţi. eminenți, mari 
maestri ai ştiinţei experimentale, ai erudiţiunii clasice, ai 
eloquenţei noastre naţionale, podoabe ale senatului, ale 
anvonului şi ale baroului. EL va menţiona, sper, cu o în- 
naltă onoare pe câţi-va din tinerii met amici cari me as- 
cultă acum ; şi va putea să adauge, sper de asemenea, că 
talentele şi ştiinţa lor nu sa pierdut în obiecte egoiste sai 
ignobile, că ci sai devotat pentru sporirea binelui fisic 
şi moral al speței lor, a întinde imperiul omului asupra 
lumii materiale, a apăra causa libertăţii civile şi religi- 
oase contra tiranilor şi bigoţilor, şi a apăra causa virtuţii 
şi a ordinei în contra inimicilor tutulor legilor divine şi 
umane. 

Am exprimat acum o parte, şi numai o parte, din 
amintirile şi speranţele de cari, în această  ocasiune solemnă, e plină mintea mea. Ve mulţumesc încă o dată de onoarea ce 'mi aţi făcut, şi v& asigur că, pe cât timp voiă trăi, nu voii înceta de a me interesa din adin- cul inimei de prosperitatea şi renumele corpului cu care, prin bună-voinţa dv., m'am pus de astă-zi în legătură. | —
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la alegerea generală din 1852, voturile Oraşului Edinburgh aă 
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Lordul Primar . . . . . 1559. 

Bruce .... . . „ . . 1066. 

Campbeli. ..... 636. 

La 2 Noembre alegători! s'aă adunat în Music Hail ca să felicite 

pe representantul pe care, fără. nică o solicitare din parte”, îl puseseră 

în fruntea scrutinului. Cu această ocasiune următorul discurs a fost 

pronunţat. 

Gentlemeni,. v& mulțumesc din inimă de această 

priimire bine-voitoare. In adevăr, ea ma învins. Buna 

dv. opiniune şi buna dv. voinţă *mi aă fost în tot d'a 

una de mare preţ, de mult mai mare preţ de cât un 

obiect vulgar de ambiţiune, de mult mai mare preţ de cât 

un oficii, or cât de lucrativ sai onorabil. In adevtr, 

nici un oficii, or cât de lucrativ sai onorabil, nu 

mar fi ispitit să fac ceea ce am făcut la apelul dv., 

de a parăsi iarăşi cea mai fericită şi cea mai liniştită 

retragere pentru a me arunca în tumultul vieţei po- 

litice. Dar onoarea ce "mi aţi conferit, o onoare de 

care cei mai mari oameni ar fi mândri, o onoare pe 

care numai un popor liber o poate acorda, 'mi a 

în cât am crezut că ar fi 

ingratitudine, am crezut că este pusilanimitate, de a nu 

face cel puţin o străduinţă ca să vă servesc. 

Şi aici, Gentlemeni, ne întâlnim din noi cu bună-



620 REALEGEREA PENTRU PARLAMENT 

voinţă după o lungă despărțire. Este mai mult de cinci 
ană de când stam tot în acest loc, —o mare “parte 
de viață omenească. Puţini sînt aceia dintre noi asu- 
pra cărora aceşti cinci ani nu ai pus semnul lor, 
puţine cercuri din cari aceşti cinci ani nu ai luat 
cu dinşii ceea ce nu se mai poate pune înapoi. Chiar 
în această mulțime de figuri amicale m& uit în deşert 
după câte-va cari în această zi ar fi strălucit de bucu- 
rie şi bunttate. Simţ lipsa unui bărbat venerabil, care, 
înainte de a mt naşte ei, în timpuri rele, în timpuri 
de înpilare şi corupţiune, a aderat, cu o fidelitate 
mai-mai singulară, la causa libertăţii, şi pe care l-am 
cunoscut într'o vârstă înaintată, dar încă în toată Vigoa- 
rea minţii şi a corpului, bucurându-se de respectul şi 
recunoştinţa concetăenilor sti. Aş fi, în adever, foarte 
ingrat dacă aş putea, în această zi, să uit pe Sir James 
Craig, spiritul s&i public, sfaturile lui judiţioase, 
bunttatea sa părintească pentru mine. Şi Jeftrey, — 
cu ce efusiune de nobilă dragoste nu "mi ar fi urat, 
în această zi, de bună venire din nou la Edinburgh ! 
S'a dus şi el; dar amintirea lui este una din multele 
legături ce m& unesc cu oraşul o dată scump inimei 
lui, şi încă nedespărțit asociat cu renumele lui. 

Dar, Gentlemeni, nu numai aici, intrând din noi, 
după chiemarea dv., pe o cărare de viață pe care 
credeam că am părăsit-o pentru tot da una, îmi voii 
aminti cu durere schimbările ce sai produs în cei din 
urmă cinci ani. In parlament mă voiă uita în deşert 
după virtuţi pe cari le iubeam, şi după talente pe cari 
le admiram. Adesea în desbatere, şi nici o dată mai 
mult de cât când vom discuta acele cestiuni de po- 
litică colonială cari câştigă pe fie care zi un interes
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noă, îmi voiă aminti cu regret câtă eloquenţă şi spirit, 

câtă agerime de minte şi ştiinţă, câte calităţi amabile, 

câte speranţe frumoase, s'aii îngropat în mormântul 

sermanului Charles Buller. Erau alți bărbați, bărbaţi 

cu cari nu aveam nici o legătură politică şi puţine re-. 

laţiuni personale, bărbaţi cărora, în cursul unei mari 

părţi din viața mea, mam opus în mod onest, şi la 

cari nu me pot gândi acum fâră să regret că înțelepciu- 

nea lor, experienţa lor, şi greutatea marilor lor nume 

nu vor mai putea, în ora de nevoie, să dea ajutor 

naţiunii saii Tronului. Aşa erau acei doui eminenţi băr- 

baţi pe cari "îi am lăsat la culmea, pe unul a faimei 

civile 1), pe cel-alt a faimei militare 2) ; unul oracuiul 

Camerei Comunelor, cel-alt oraculul Camerei Lorzilor. 

Erau părți în lunga lor viață publică pe cari ei sin- 

guri, sint convins, într'o retrospectivă liniştită, le ar fi 

recunoscut că sînt cu drept cuvent censurabile. Dar 

este cu neputinţă să contestăm că fie care în ramura 

lui a mântuit statul; că unul a adus la o încheiere 

triumfătoare cel mai formidabll conflict în care ţara 

noastră s'a angajat vr'o dată cu un inimic din afară; 

şi că cel alt, cu o nemărginită jertfă de simțiminte 

personale şi de ambiţiune personală, ne a scăpat de un 

monopol odios, care nar mai fi putut exista mulţi ani 

fără să producă înfricoşate discordii intestine. li regret 

pe amendoui ; dar regret în deosebi pe acela care este 

. A PI PER 

asociat în mintea mea cu locul în care maţi trimis. 

Cu grei aş recunoaşte Camera. Comunelor fără Sir Ro- 

bert Peel. In prima seară în care 'mi am luat locul 

în acea Cameră, acum dou&-zeci şi doui de ani şi maâi 

1) Sir Robert Peel. 

2) Ducele de Wellington.
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bine, el ocupa cea maj înaltă posițiune între miniştrii 
Coroanei ce se aflaă acolo. In toţi anii următori aj 
serviciului meă parlamentar nu "mi amintesc o singură 
discusiune importantă, în care el să nu fi jucat un rol 
cu un talent superior. Figura sa este acum înaintea 
mea ; toate notele vocei sale sînt în urechile mele ; 
şi durerea cu care m& gândesc că nu o voit mai auzi 
iară-'şi ar fi amărtită prin amintirea a câtor-va întâl- 
niri vehemente ce s'a petrecut între noi, dacă în cele 
din urmă n'ar fi venit o înpăcare întreagă şi cordială, 
şi dacă, numai cu câte-va zile înainte de moartea sa, 
n'aş fi avut plăcerea de a priimi de la dinsul semne 
de bună-voinţă şi de stimă,a căror amintire îmi va fi 
în tot da una scumpă. 

Dar, Gentlemeni, nu numai prin aceste schimbări 
pe cari le produce legea firească a mortalităţii, nu nu- 
mai prin succesivele dispariţiuni de bărbaţi eminenți, 
faţa lumii s'a schimbat în cursul celor cinci ani ce 
au trecut de când ne am întâlnit pentru cea din urmă 
oară. Nici o dată de la originea rasei noastre nu aă 
fost cinci âni mai fertili de mari evenimente, cinci 
ani cari ai lăsat în urma lor o lecțiune mai înfrico- 
şată. Am trăit mai multe vieţi în acest timp. Revo- 
luţiuni de vîrste de oameni Sati îndesat în câte-va 
luni. Franţa, Germania, Ungaria, Italia, — ce istorie 
a fosta lor! Când ne am întâlnit aici la cea din urmă 
Oară, în toate aceste țeri era o aparență externă de 
linişte ; şi puţini erai aceia cari, chiar din, cei mai 
înţelepţi dintre noi, îşi închipuiaă ce pasiuni sălbatice, 
ce teorii sălbatice, fierbeati sub. acel exterior pacinic. 
O înpotrivire înderttnică la o reformă raţională, o în- potrivire prelungită numai cu O zi peste timpul cu-



      

REALEGEREA PENTRU PARLAMENT 623 

viincios, dede semnalul explosiunii ; şi într”o clipă, de 

la hotarele Rusiei pînă la Oceanul Atlantic, toate eraă 

confusiune şi spaimă. Stradele celor mai mari capitale 

din Europa fură închise cu baricade şi umplute cu 

şiroaie de sânge. Casa de Orleans fugi din Franţa, 
Papa fugi din Roma, Inperatul Austriei nu mai era 

sigur în Viena. Instituţiuni populare eraii în Florenţa, 

instituții populare la Napoli. O convenţiune democra- 

tică reşedea în Berlin, altă convenţiune democratică 

la Francfurt. Vă aduceţi foarte bine aminte, sînt sigur, 

câți din cei mai înţelepţi şi mai oneşti amici ai liber- 

tății, de şi înclinați a privi cu mare indulgență la es- 

cesele nedespărţite de revoluţiuni, începură pentru ân- 

tâia oară a se îndoi şi apoi a se despera de viitorul 

omenirii. V& aduceţi aminte cum tot felul de animo- 

sităţi, naţionale, religioase şi sociale, isbucniră de o 

dată. Vă aduceţi aminte cum cu ura supuşilor nemul- 

țumiţi contra guvernelor lor se amestecă ura de rasă 

contra rasă şi de clasă contra clasă. Eă unul remăseiii 

uimit; şi de şi din natură deo disposiţiune sanguină, 

mt îndoifi un moment dacă progresul societăţii nu 

era apoape dea se opri, ba încă de a se întoarce îna- 

poi în mod subit şi violent; dacă nu eram osîndiţi a 

trece într”o singură generaţiune de la civilisaţia seco- 

lului al nout-spre-zecelea la barbaria celui de al cin- 

cilea. Imi aduseii aminte că Adam Smith şi Gibbon 

ne spuseseră că epocele de întuneric Sai dus, că nu 

se vor mai întoarce, că Europa modernă nu mai era 

în primejdia soartei ce căzuse asupra Imperiului Ro- 

man. Acel potop, zic ei, nu se va mai întoarce ca să 

acopere pământul; şi păreaii că raționează drept, pen- 

tru-că ei comparai nemărginita putere a părții de lu-
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me luminate cu slăbiciunea părţii ce a r&mas sălbatică, 
şi se întrebaă de unde vor mai veni Hunii şi Vandalii 

ca să sfărame iară-şi civilizația? Nu le a trecut prin 

gând că civilizaţia însă-şi poate să nască barbari cari 

să o sfărame. Nu le a trecut prin minte că chiar. în 

inima marilor capitale, în vecinătatea splendidelor pa- 

late, şi a bisericilor, şi a teatrelor, şi a bibliotecelor, 

şi a.museelor, viţiul şi ignoranţa puteai produce o rasă 

de Huni mai fieroşi de cât aceia ce mergeai sub At- 

tila, şi de Vandali mai porniţi spre distrugere de cât 
aceia ce urmai pe Genseric. Așt-fel era primejdia: Ea 

a trecut. Civilizaţia a scăpat; dar cu ce preţ! Fluxul 

simțimentului popular se retrase şi scăzu tot aşa de 

repede precum se ridicase. O oposiţie neînțeleaptă şi 

înderătnică la cereri raţionale a născut anarchia ; şi în- 

dată ce oamenii ati văzut anarchia de aproape ai fu-! 

git de spaimă să se încolăcească la picioarele despo- 

tismului. După domnia gloatei armate cu suliți a urmat 
domnia mai aspră şi mai durabilă a armatelor discip- 
linate. Papalitatea s'a ridicat din înjosirea sa ; s'a ridicat 

mai netolerantă şi mai neruşinată de cât înainte; ne- 

tolerantă şi neruşinată câ în zilele lui Hildebrand; 
netolerantă şi neruşinată întrun grad, care desilusionă 

şi amări pe aceia cari nutriseră cu predilecție speranţa 
că spiritul ce însufleţise pe Cruciferi şi pe Înquisitoră 
sa înblâuzit prin trecerea anilor şi prin progresul ştiin- 
ței. În toată acea regiune vâstă, unde acum ceva mai 
mult de patru ani ne uitam în deşert după o autori- 
tate statornică, ne uităm acum în deşert după o urmă 
de libertate constituţională. Şi noi, Gentlemeni, în acest 
timp am fost scutiţi de amândout calamităţile cari aă 
adus ruină de jur înprejurul nostru. Nebunia din 1848
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na resturnat : tronul britanic. Reacţiunea ce a urmat 

nu a nimicit libertatea britanică. 

Şi pentru ce aceasta? Pentru ce țara noastră, cu 

toate plagele ce aă bântuit de jur înprejurul ei, a fost 

un păment Goşen? Pretutindeni bubuia tunetul, şi 

fulgerul alerga da lungul pământului, — o furtună 

înfricoşată, — o furtună cum na mai fost nici o dată 

de când omul este pe pământ; şi cu toate -acestea 

toate erai liniştite aici; şi apoi iară-şi noapte adîncă, 

un întuneric de putea cine-va să-l simţă cu mâna; şi 

cu toate acestea lumină. în toate locuinţele noastre. 

Noi datorăm această fericire singulară, cu bine-cuvân- 

tarea lui Dumnezeii, unei constituţiuni înțelepte şi no- 

bile, opera mai multor generaţii de oameni mari. Să 

profităm de experienţă ;, şi să fim recunoscători că pro- 

fităm de experienţa altora, şi nu de a noastră proprie. 

Să preţuim constituţia noastră, să o purificăm, să o - 

amendăm, dar să.nu o distrugem. Să evităm extre- 

mele, nu numai pentru că fie care extrem este în sine 

însu-şi un r&ii positiv,ci şi pentru că fie care extrem 

naşte neaperat opusul sii. Dacă iubim libertatea ci- 

vilă şi religioasă, să sprijinim în ziua primejdiei legea 

şi ordinea. Dacă sîntem zeloşi de lege şi ordine, să 

prețuim, ca cel mai sigur scut al legii şi ordinii, li- 

bertatea, civilă şi religioasă. 

Da, Gentlemeni ; dacă m'ar întreba cine-va de ce noi 

sîntem liberi pe când de jur înprejurul nostru este 

servitudine, de ce Actul Habeas Corpus al nostru n'a 

fost suspendat, pentru ce presa noastră nu este încă 

supusă nici unui censor, pentru ce noi avem încă li- 

bertatea întrunirilor, pentru ce instituţiile noastre re- 

presentative se păstrează încă în toată puterea lor, aş 

40



626 REALEGEREA PENTRU PARLAMENT 

r&spunde: «pentru-că în anul de revoluţiuni noi am 

stat neclintiți lângă guvernul nostru în periculul stă» ; 

şi dacă miar întreba cine-va de ce am stat lângă gu- 

vernul nostru în periculul stă, pe când oameni de jur 

înprejurul nostru se puseseră să dă&rime guvernele, aş 

răspunde: «pentru-că noi ştiam că, de şi guvernul 

nostru nu este un guvern perfect, totu-şi este un gu- 

vern bun, că greşelile lui admit remedii pacinice şi 

legale ; că nici o dată nu sa înpotrivit cu înderătni- 

cie la cereri drepte, că am obţinut concesiuni de o 

valoare inestimabilă, nu bătând toba, nu trăgând clo- 

potele, nu scoțând pietrele caldarimului, nu dând nă- 

vală în prăvăliile armurierilor ca să căutăm arme, ci 

numai prin puterea rațiunii şi a opiniunii publice», 

Şi, Gentlemeni, în cel d'ântâiii rînd între acele victorii 

pacinice ale raţiunii şi opiniunii publice, a căror amin- 

tire ne a condus .mai ales, precum crez, prin anul de 

revoluţiuni şi prin anul de contra-revoluţiuni, voii 

pune dout mari reforme, nedespărțit asociate, una cu 

memoria mnui bărbat ilustru, care acum este mai pre 

sus de or ce invidie, cea-l-altă cu numele altui băr- 

bat ilustru, care este încă, şi, precum sper, va fi încă 

mult timp, ţinta viuă a calumniei. Vorbesc de marea 

reformă comercială din 1846, opera lui Sir Robert 
Peel, şi de marea reformă parlamentară din 1832, 
pera mai multor bărbaţi de stat eminenţi, între cari 
nici unul nu sa distins mai mult de cât Lord John 
Russel. Atrag în deosebi luarea dv. aminte asupra a- 
cestor două mari reforme, pentru-că va îi, după păre- 
rea mea, datoria specială a acelei Camere a Comu- 
nelor în care, prin distinsa dv. favoare, am un scaun, 
de a aptra reforma comercială a lut Sir Robert Peel,
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şi de a perfecționa şi întinde reforma parlamentară a 

lui Lord John Russel. 

Cu privire la reforma comercială, de şi susțiii că va 

fi o datorie sfintă de a o apăra, nu mă tem că vom 

găsi sarcina foarte grea. In adevăr, m& îndoiesc dacă 

avem vrun cuvânt de a ne teme de un atac direct 

contra sistemului acum în fiinţă. Din expresiunile în- 

trebuinţate în cursul sesiunii. trecute, şi în cursul a- 

legerilor trecute, de ministri şi de aderenţii lor, măr- 

turisesc că 'mi este cu neputinţă de a trage o con- 

clusie oare care. Ei S'aii contrazis unii pe alţii ; şi sait 

contrazis înşii pe sine. Nimic par fi mai uşor de cât 

de a alege din discursurile lor pasagie cari ar proba 

că sînt liberi-schimbişti, şi pasagie cari ar proba că sînt 

protecţionişti. Dar, în realitate, singura conclusie ce 

putem trage la adică dintrun discurs al unuia din 

“acei gentlemeni în favoarea libertăţii comerţului este 

că, pe când vorbea, era candidat pentru un oraş; şi 

singura  conclusie ce se poate trage din discursul al- 

tuia în favoarea protecţionismului este că, pe când 

vorbea, era candidat pentru un comitat. Am părăsit 

Londra în înfierbinţeala alegerilor. Am lăsat în urma 

mea un candidat tory pentru Westminster şi un can- 

didat tory pentru Middlesex, proclamându-se sus şi tare 

Derbysti şi liber-schimbişti. In toată căletoria mea prin 

Berkshire şi Wiltshire nam auzit de cât strigătul 

Derby şi protecțiune; dar când am ajuns la Bristol, 

strigătul era iară-'şi Derby şi liber-schimb. De o parte 

a rului Wash, Lord Stanley, sub-secretarul de stat 

la ministeriul de externe, un tener nobil de mari spe- 

ranţe, un tân&r nobil ce mi se pare că moşteneşte O 

mare parte din talentul şi energia. tatălui sti, ținea O
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vorbire din care toţi înţelegeai că guvernul a parăsit 

cu totul or ce idee de protecțiune. Lord Stanley se 

adresa către locuitorii unui oraş. Intre acestea, de cea- 

l-altă parte a rîului Wash, Cancelarul ducatului de 

Lancaster vorbea către arendaşii din Lincolnshire ; şi, 

când cine-va îi punea întrebarea ; «Ce veţi face, dom- 

nule Christopher, dacă Lord Derby va părăsi "protec- 

ționismul?» cancelarul ducatului refuza de a respunde 

la o cestiune aşa de monstruoasă, aşa de insultătoare 

pentru Lord Derby. «Voii fi alături de Lord Derby, 

zicea d-sa, pentru că ştii că Lord Derby va fi pentru 

protecționism.» Aceste declaraţiuni opuse a dout per- 

soane eminente, cari probabil cunosc intențiunile Lor- 

dului Derby asupra acestui subiect, continuă, şi sint 

luate de aderenţi mai puţin distinși ai partidului. Can- 

didatul tory din Leicestershire zice: «Am încredere 

în d. Christopher ; pe cât timp veţi vedea pe d. Chris- 

topher în guvern, puteţi fi siguri că agricultura va 

fi protejată.» Dar, în East Surrey, care este în rea- 

litate o suburbe a Londrei, găszsc un candidat tory 

zicend : «Nu-mi vorbiți de d. Christopher. Eu am în- 

credere în Lord Stanley. Ce ştie d. Christopher asu- 

pra acestui subiect ? D-sa nu este în Cabinet ; nu poate 

să vă spună nimic despre aceasta». Ba încă această. 

tactică a fost dusă aşa de departe, în cât torii cari 

mai ?nainte erai pentru liberul schimb, se prefăceaii în 

protecţionişti, dacă 'şi puneaii candidatura în 'comitate; 

şi torii, cari at fost în tot da una protecţionişti fu- 

rioşi, se declaraii pentru liberul schimb, fără scrupul 

Saii ruşine, dacă erai candidaţi pentru oraşe mari. Lu- 

ați de exemplu pe Lord Maidstone. D-sa era o dati u- 
nul din cei mai vehemenţi protecționişti din Englitera,



REALEGEREA PENTRU PARLAMENT 629 

şi a publicat un volum mic, pe care, fiind-că ei sînt 

elector în Westminster şi d-sa cra candidat la W/ est- 

minster, am crezut de datoria mea de a-l cumpăra, ca 

să cunosc opiniunile d-sale. Volumul este întitulat Exa- 

metre de liber schimb. Asupra meritelor poetice ale exa- 

metrelor Lordului Maidstone nu m& încumetez să dai 

nici o opiniune, Ve puteţi uşor forma o părere prin 

dv. înşi-ve cumperându-vă câte un exemplar. Ele se pot 

procura uşor; pentiu că am fost asigurat, când am 

cumptrat pe al mei în Bond-Street, că mai este un 

foarte mare număr nevândut. Dar asupra meritelor po- 

litice ale exametrelor Lordului Maidstone pot vorbi cu 

încredere; şi "mi este cu neputinţă să-mi închipuesc 

un atac mai violent, potrivit cu mesura puterilor a- 

saltatorului, de cât acela pe care d-sa l-a făcut contra 

politicei lui Sir Robert Peel. Pe de altă parte, Sir 

Fitzroy Kelly, care acum este Solicitor General, şi care 

era Solicitor General sub Sir Rebert Peel, vota într'una 

cu Sir Robert Peel, fără îndoială din consideraţie pen- 

tru interesul public, care ar fi suferit tare prin retra- 

gerea unui legiuitor aşa de capabil din serviciul Coroa- 

nei. Sir Fitzroy na crezut necesar să-şi depună oficiui 

chiar când Sir Robert Peel aduse billul care stabilea i- 

bertatea comerţului cu grâne. Dar din nenorocire Lord 

Maidstone devine candidat pentru W estminster, şi Sir 

Fitzroy Kelly candidează pentru un comitat agricultural. 

Îndată dar Lord Maidstone îşi uită versurile, şi Sir Fitz- 

roy Kelly îşi uită voturile de mai "nainte. Lord Maidstone 

se declară convertit la opiniunile lui Sir Robert Peel, 

şi propriul Solicitor General al lui Sir Robert Peel îşi 

ridică capul fără temere, şi face un discurs, compus 

invederat din exametrele lui Lord Maidstone.
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De aceea îmi este absolut cu neputinţă, Gentlemeni, 

să pretinz a conchide, din vorbirea ţinută de membrii 

guvernului şi de aderenţii lor, ce cale vor lua dinşii 

în cestiunea protecţionismului. Cu toate acestea, zic 

cu încredere că sistemul stabilit de Sir Robert Peel 

este perfect sigur. Legea care a revocat legile asupra 

cerealilor stă acum pe o temelie cu mult mai tare de 

cât când a trecut ântâiă. Sîntem mai tari de cât or 
când în motive, şi sîntem mai tari de cât or când în 

număr. Sîntem mai tari de cât or când în motive, 

pentru-că ceea ce era o dati profeție este acum istorie. 

Nimeni nu mai poate pune în cestiune efectele mân- 

tuitoare ce revocarea legilor asupra cerealelor a avut 

asupra comerţului şi industriei noastre. Sîntem mai tari 

de cât or când în numtr. VE aduceţi aminte, sînt si- 
gur, timpul când o oposițiune formidabilă s'a făcut 
la revocarea legilor asupra cerealelor de către o clasă 
care era, adinc interesată la această revocare, voii să 
zic de clasa muncitoare. VE aduceţi aminte că, în multe 
oraşe mari, acum zece ani, amicii liberului schimb nu 
îndrăznea să convoace întruniri pentru ca să petiţio- 
neze contra legilor asupra cerealelor, de frică de a nu 
fi întrerupte de cete de lucrători, cari fuseseră învă- 
țați de o clasă de demagogi să afirme că cestiunea 
era una din acelea în care lucrătorii nu at. nici un 
merse că era o simplă cestiune de capitalişti ; că, dacă 
săracul va câştiga o pâine mare în loc de o pâine mică 
va câştiga de la capitalist numai o jumătate de shilline 
în loc de un shilling întreg. Nam avut nici o dată 
cea mai mică încredere în acele doctrine. Chiar atunci 
ele îmi păreai pe deplin combătute de experienţă. 
Comparaiă i găsiiu că i Dă 

paraiii loc cu loc, şi găsiiu că, de şi pâinea era
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mai scumpă în Englitera de cât în Ohio, salariile erau 

mai mari în Ohio de cât în Englitera. Comparaii timp 

cu timp, şi văzuiii că acele timpuri când pâinea era 

foarte ieftină în Englitera, de când ţiti ei minte, ai 

fost şi timpurile în cari condiţiunea claselor munci- 

toare a fost cea mai fercită. Dar acum experimentul . 

Sa făcut întrun chip care nu mai admite nici o dis- 

pută. Aş dori să ştii, dacă sar tace acum o încercare 

de a pune o tasă pe cereale, ce demagog ar fi în stare 

_să aducă o ceată de lucrători ca să ridice mâinile în 

sus în favoarea unei asemenea taxe. Ast-fel, Gentlemeni, 

tari în motive, şi tari în numer, nu trebue, crez, să 

ne temem de nici un atac direct asupra principiilor 

liberului schimb. Cu toate acestea una. din cele dân- 

câiti datorii ale representanţilor dv. va fi de a veghia 

ca nu cum-va să se facă un atac indirect contra aces- 

tor principii, şi de a avea grijă ca nu cum-va în întoc- 

mirile noastre finanţiare să se acoarde unei clase vr'o 

favoare necuvenită. 

Cu privire la cea-l-altă cestiune pe care am menţio- 

nat-0, cestiunea Reformei Parlamentare, ei crez că a 

sosit timpul când această cestiune cere cea mai seri- 

oasă luare aminte, când este neaptrat să considerăm 

“Actul de reformă din 1832, şi să-l amendăm temperat 

şi cu precauţiune, dar întrun Spirit larg şi liberal. 

Mărturisesc că, după părerea mea, această revizuire nu 

se poate face cu folos de cât de ministrii Coroanei. 

M& îndoiesc tare că ne va fi posibil să realizăm un 

plan de înbunătăţire, dacă guvernul nu va 6 din inimă 

cu noi; şi trebue să spun că de la actuala Adminis- 

trație nu pot, în ceea ce priveşte acest obiect, aştepta 

imic bun. Ceea ce pot să aştept a nume de la ministri
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nu ştiă, o oposiţie foarte înder&tnică la or ce schim- 
bare, sai cea mai nebună schimbare violentă. Dacă - 
me uit la purtarea lor, am cele mai serioase . cuvinte 
de a mt teme că o dată se vor opune cererilor celor 
mai drepte, şi altă dată, numai din simplu  capriţiă, 
vor propune cele mai fantastice innovaţii. Şi să vă spun 
de ce am această părere. Imi pare r&i că, spunând, 
trebue să pomenesc numele unui gentleman despre care, 
ca persoană, am cel mai înalt respect ; înțeleg pe d. 
Walpole, Secretarul de Stat de la Departamentul din . lăuntru. Cunoştinţa mea personală cu d-lui este super- 
ficială, dar îl cunosc bine după caracter; şi crez că este un bărbat onorabil, escelent, abil. Nici un om nu este mai stimat în viaţa privată ; dar despre viaţa sa publică trebue să reclam dreptul de a vorbi cu liber- 
tate ; şi voiă vorbi cu ce] mai mic scrupul, pentru-că 
d-sa "mi a dat un exemplu de acea libertate, şi pentru- că acum me aflu în defensivă. D-nul Walpole a pronun- fat mai zilele trecute un discurs câtre alegttorii din Midhurst ; şi în acest discurs d-sa a vorbit personal despre Lord John Russel] aşa cum un bărbat onorabil trebue să vorbească de altul, şi precum, sînt sigur, doresc în tot d'a una să vorbesc de d. Walpole. Dar în purtarea publică a Lordului John Russel d. Walpole a găsit mai multe greşeli. Cea mai de căpetenie din- tre acele greşeli este că Lord John Russel a redes- chis cestiunea reformei, D-nul Walpole se declara opus din principii unei schimbări organice. D-sa zicea cu drept cuvânt că dacă, din nenorocire, o schimbare or- ganică ar fi necesară, or ce se va face trebue să se facă cu multă deliberaţiune şi cu o Piecauţiune mai-mai fricoasă ; şi acuza pe Lord John că a lăsat la o parte
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aceste reguli elementare de prudenţă. Am fost ca isbit 
de trăsnet când am citit acest discurs, pentru-că îmi 
aduc bine aminte că cea mai violentă şi mai demo- 
cratică schimbare ce s'a propus vr'o dată de când ţin 
minte cei mai bătrâni a fost propusă numai acum 
câte-va stptemâni de acela-şi d. Walpole, ca organ al 
guvernului actual. V& aduceţi aminte istoria Billului 

miliției ? In general, când o mare schimbare în insti- 

tuțiunile noastre se propune de pe banca ministerială, 

ministrul anunţă intenţiunile sale cu câte-va stptemâni 

mai "nainte. Asistenţa este numeroasă, în adunare dom- 

neşte cea mai penibilă anxietate spre a se cuhoaşte ce are 

să se recomande. Imi aduc bine aminte, — pentru-că 

eram de faţă, — cu ce încordare lipsită de respiraţie 

şease sute de persoane aşteptaă, la r-iă Martie 1831, 

să auză pe Lord John Russel expunend principiile Billu- 

lui sti de Reformă. Dar ce era acest Bill de Reformă 

față cu Billul Administraţiunii Derby? La sfîrşitul unei 

nopți, în modul cel mai rece posibil, fâră cea mai 

mică notiță, d. Walpole propuse să se adauge la coada 

Billului Miliției o clausă cu coprins că or cinea servit 

doui ani în miliţie să voteze în comitat. Care este numtE- 

ru] acelor votanţi cari aveau să fie îndreptățiţi a vota 

cu chipul acesta în comitate? Miliția Engliterei trebue 

să consiste din opt-zeci de mii de oameni; şi termi- 

nul de servicii trebue să he de cinci ani. In zece ani, 

numărul va fi de o sută şease-zeci de mii; în două- 

zeci de ani, de trei sute dou&-zeci de mii ; şi în dou&- 

zeci şi cinci de ani, de patru sute de mii. Câţi-va din 

aceşti alegători noui vor muri, fireşte, peste dout-zeci 

si cinci de ani, de şi sănătatea acestor oameni este 

aleasă, superioară. Cum va fi mortalitatea după toate
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probabilitățile, nu ştiă ; dar un secretar de la compania 

de asigurare vă o poate calcula uşor. Voiă zice, în nu- 
mer rotund, că veţi avea, dacă sistemul va fi pus în 
lucrare în curs de o generaţie, un spor de vro trei 
sute de mii la corpurile electorale din comitate ; cu alte 
cuvinte, fie care comitat din Engliterea şi Wales va 
priimi un spor de şease mii de alegători în ter- 
min de mijloc. Acesta este de sigur un adaus imens. 
Şi în ce constă calificaţiunea electorală ? Cea dântâiii 
calificaţie este tinerețea. Aceşti alegători nu trebue să 
fie trecuți de o vîrstă a nume; dar cu cât îi puteţi 
avea mai aproape de opt-spre-zece ani, cu atât mai 
bine. A doua calificaţie este sărăcia. Alegtăorul trebue 
să fie o persoană pentru care un shilling pe zi este 
ceva. A treia calificaţie este ignoranța ; căci îndrăz- 
nesc a zice că, dacă vă veţi da osteneala de a observa 
înfăţişarea acelor tineri cari se ţin pe strade după 
sergentul de recrutare, veţi zice de o dată că, între 
clasele muncitoare, ei nu sînt cet mai educați, ei nu 
sînt cei mai inteligenți. Cum că sînt băieţi bravi, voi- 
nici, o crez pe deplin. Lord Hardinge îmi spune că 
n'a văzut nici o dată un şir mai frumos de tineri ; şi 
ei nu am cea mai mică îndoială că, dacă va fi de 
trebuinţă, după câte-va stptemâni de exerciţii, ei vor 

“fi în stare să apere vetrele noastre contra celor mai 
bine disciplinaţi soldați pe cari continentul îi produce. 
Dar acestea nu sînt calificaţiile potrivite cari fac pe 
Oameni apți a alege legiuitori. Un tânăr ce se duce 
de la coarnele plugului în armată este în general un 
individ lipsit de idei şi pornit spre lene. O! dar este 
altă calificație pe care am uitat-o : alegttorul trebue 
să fie de cinci picioare şi doui țoli. Aceasta este o
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calificaţie pentru dv.! Gândiţi-vE să mesoare cine-va 

un om ca să vază dacă poate alege ! Şi aceasta este opera, 

unui guvern conservator, 

toate comitatele din Englitera cu alegttori cari posedă 

calificaţia Derby-Walpole ; cu alte cuvinte, tinereţe, 

sărăcie, ignoranță, o pornire către vagabondagiiă, şi cinci 

picioare şi doui țoli. Ei bine, ce drept ai nişte oameni 

cari aii propus o schimbare ca aceasta să vorbească,— 
nu zic de imprudenţa Lordului John Russel, — ci de 

imprudenţa: lui Ernest Jones sai de a altui Chartist ? 

Chartiştii, ca să le dăm dreptate, ar voi să dea drep- 

turi electorale bogăției ca şi sărăciei, ştiinţei ca şi ig 

noranţei, vârstei mature ca şi tinereţii. Dar a face o 

calificaţie compusă din discalificaţii este o ispravă a cărei 

glorie întreagă revine guvernanţilor conservatori. A- 

  acest plan care va copleşi 

ceastă proposițiune uimitoare a fost făcută, crez, într'o 

Cameră foarte puţin numeroasă ; dar a doua zi Camera 

a fost destul de plină, de oare ce fie care venise să 

auză ce are să se mai întâmple. Unul întreba, de ce 

nu aceasta ? şi altul, de ce nu această-l-altă ? Avea-vor 

oare toate trupele regulate dreptul de a alege? toţi 

oamenii de poliţie ? toţi.matrozii ? pentru-că, dacă daţi 

dreptul electoral la rîndaşi de plugari de două-zeci şi 

unu de ani, ce clasă de oneşti Englezi şi Scoţieni puteţi 

exclude întrun mod cuviincios ?2 Dar se scoală Secretarul 

de la Interne, şi informează Camera că planul n'a fost 

destul de studiat,că unii din colegii d-sale nu erai mulţu- 

miţi, şi că d-sa nu va stărui asupra proposiţiunii d-sale. 

Dacă mi s'ar fi întâmplat mie să propun o asemenea re- 

formă într'o şedinţă a Camerei, şi în şedinţa viitoare să 

o retrag, fiind-că nu a fost bine. studiată, eă crez că, 

pînă la sfirşitul vieţei mele, m'aş mai fi vorbit nicio
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dată de escesiva imprudenţă de a .redeschide cestiunea 
xeformei ; n'aş mai fi îndrăznit nici o dată să fac altui 
om 0 lecțiune asupra precauţiunii cu care trebuesc al- 
cătuite toate planurile de schimbare organică. Repet că, 
dacă trebue să judec dupi vorbirea ministrilor actuali, şi 
să pun în legătură cu dinsa acest exemplu izolat de talen- 
tul d-lor legislativ pe calea reformei, atunci nu ştiă nici 
de cum ce să aştept. In total, ceea ce aştept este că 
d-lor vor opune o  înpotrivire pertinace, vehementă, 
provocătoare unei schimbări folositoare şi raționale, şi că 
apoi, întrun moment de frică saă de caprițiă, vor aduce 
şi vor arunca pe biuroă, întrun acces de disperare sati de 
uşurinţă, un plan care va desface chiar temeliile societăţii. 

Din parte-'mi, crez că cestiunea reformei parlamentare 
trebue luată numai de cât; dar trebue luată de guvern, şi 
sper că nu va trece mult, şi vom vedea la putere un minis- 
teriii care o va lua cu cea mai mare seriositate. Am cura: 
giul de a zice că nu m& veţi bănui că vorbesc aşa din vrun 
simţimânt interesat. In nici un caz nu voiu fi membru al 
vrunui ministeriii. In cursul timpului ce "mi mai poate 
remânea din viaţa publică, nu voiă servi pe nimeni 
afară de dv. Nu am să cer nimic vr'unuj guvern, de 
cât acea protecţiune ce datoreşte or ce guvern unui 
supus credincios şi leal al Reginei. Dar sper să văz in 
scurt timp la putere un ministeriii care va tracta a- 
ceastă mare cestiune cum trebue să fie tractată. Va fi 
datoria acelui ministeriă de a revizui distribuţiunea pute- 
rii. Va fi datoria acelui ministeriă de a considera dacă 
micile corpuri electorale, cari sînt notoriă corupte şi 
dovedite corupte, ca cel de ia Harwich, spre exemplu, 
trebue să păstreze dreptul de a trimite representanți în 
parlament. Va fi datoria unuj asemenea ministeriă de
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a considera dacă micile corpuri electorale, chiar mai 

puţin notoriă corufte, trebue să aibă, în consiliile im- 

periului, o parte tot aşa de mare ca districtul de West 
din York, şi de dout ori aşa de mare ca cel din comitatul 

Perth. Va fi datoria unui asemenea 'ministerii de a 

considera dacă se poate, fâră cel mai mic pericul 

pentru pace, lege şi ordine, întinde dreptul electoral la 

clase din comunitate cari nu-l ai acum. Cât despre sufra- 

giul univeraal, dv. cunoaşteţi deja opiniunile mele asu- 

pra acestui subiect; şi acum vii înaintea dv. cu ace- 

lea-'şi opiniuni întărite prin tot ce s'a petrecut în Europa, 
de când le am exprimat. Ştim acum, prin cea mai clară 

din toate probele, că sufragiul universal, chiar unit cu 

votul secret, nu este o garanţie contra stabillrii unei 

puteri arbitrare. Dar, Gentlemeni, aştept, şi nu întrun 

period foarte depărtat, o întindere a votului electoral, 

aşa cum înainte o credeam primejdioasă. Crez că o a- 

semenea întindere va fi adusă de puterea înprejurări- 

lor în modul cel mai bun şi cel mai fericit. Poatecă 

sînt optimist, dar crez că timpuri bune vor veni pentru 

clasele muncitoare ale acestei ţări. Nutresc această spe- 

ranţă pentru-că nu aştept ca Fourierismul sai Saint- 

Simonismul sai socialismul, sai or care din cele-l-alte 

«isme» pentru cari limba engleză are vorba simplă 

«hoţie», să învingă. Ştii că asemenea teorii numai 

agravează mizeria pe care pretind să o uşureze. Ştii că 

este posibil, prin legislaţie, să facem pe bogat sărac, 

însă că este absolut imposibil să facem pe sărac bogat. 

Dar crez că progresul ştiinţei experimentale, liberul 

comerţ dintre naţiune şi naţiune, influsul neînpiedicat 

a] mărfurilor din ţări unde ele sînt ieftine, şi efduxul 

neînpiedicat al muncei către țeri unde ea este scumpă,
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va produce îndată, ba încă crez că -a început a produce, 

o mare şi foarte bine-cuventată revoluţiune socială. Nu 
am nevoie să vă spun, Gentlemeni, că în acele colo- 
nii cari aii fost întemeiate de rasa noastră, — şi când 

vorbesc de coloniile noastre, înțeleg atât pe cele ce 
sînt despărțite de noi cât şi pe cele ce remân încă unite 
cu noi, — nu am nevoie să vă spun că în coloniile noa- 
stre condiţiunea săracului a ajuns de mult timp cu mult 
mai înfioritoare de cât în or care parte a Lumii Vechi. Şi 
pentru ce aceasta ? Unii vă spun că locuitorii din Penn- 
sylvannia şi din Noua Engliteră staii mai bine de cât 
locuitorii Lumii Vechi, pentru-că Statele-Unite au o 
formă de guvern republicană.. Dar noi ştim că locuitorii 
din Pennsylvannia şi din Noua Engliteră eraă mult mai 
prosperi de cât locuitorii Lumii Vechi, când Pennsyl- 
vania şi Noua Engliteră eraii 'tot aşa de lovale ca or 
care parte din posesiunile lui Georgiu 1, Georgiu II şi 
Georgiu III; şi noi ştim că în Tara lui Van Diemen, 
în Noua Zeland, în Australasia, în Noul Brunswick, în 
Canada, supuşii Maiestăţii Sale sînt tot aşa de prosperi 
cum ar putea fi sub guvernul unui Preşedinte. Causa 
reală este că, în aceste țeri noui, unde esteo întindere 
fără margini de: pământ roditor, nimic nu este maj 
uşor pentru lucrător de cât de a trece dintrun loc unde 
este prea multă putere de lucru în alt loc unde există 
prea puțină putere de lucru.; şi că ast-fel atât cel ce 
se mută cât şi cel ce stă pe loc are în tot d'a una 
destul. Iată ce întreţine prosperitatea Statelor Atlan- 
tice ale Uniunii. Ele trimit populaţia lor către Ohio, 
dincolo de Ohio către Mississippi, şi dincolo de Mis- 
sissippi pînă la Munţii Stâncoşi. Pretutindeni pus- 
ta se retrage din aintea fluxului de viaţă omenească



_ REALEGEREA PENTRU PARLAMENT 639 

şi de civilizaţie ce înaintează ; şi, între acestea, aceia 

cari aii r&mas în urmă trăiesc în abundanţă, şi nu în- 

dură nici o dată privaţiuni ca acelea ce în vechile țări 

prea adesea cad asupra claselor muncitoare. Şi pentru 

ce condiţiunea lucrătorilor nostri nu a fost tot aşa de 

norocită ? Numai din causa matei depărtări, precum 

- crez ei, care desparte ţara noastră de partea nouă şi 

neocupată a lumii, şi din causa cheltuielilor neaperate 

pentru a străbate această depărtare. Cu toate acestea 

ştiinţa a scurtat şi scurtează, această depărtare ; ştiinţa 

a 'scăzut şi scade aceste cheltueli. Deja Noua Zeland 

este, pentru toate scopurile practice, mai aproape de 

noi de cât era Noua Engliteră pentru puritanii ce îu- 

geaii întracolo de tirania lui Laud, Deja porturile din 

America de Nord, Halifax, Boston, şi New York sînt 

mai aproape de noi de cât erai, după ținerea de minte 

a persoanelor ce trăiesc acum, Insula Skye şi comita- 

tul Donegal de Londra. Deja emigraţiunea începe a pro- 

duce aici acela-şi efect pe care l-a produs asupra Sta- 

telor Atlantice ale Uniunii. Şi să nu vă închipuiţi că 

compatriotul nostru care se duce în ţări streine este 

pentru tot d'a una pierdut pentru noi. Chiar dacă se 

sustrage de sub domnia Reginei britanice şi de sub 

protecţiunea pavilionului britanic, el continuă, sub bi- 

ne-făcătorul sistem al libertăţii comerţului, de a fi unit 

cu noi prin legături strînse, Dacă încetează de a fi ve- 

cin, continuă a fi bine-făcător şi client. Ducă-se or 

unde vrea, dacă dv. păstraţi acel sistem neviolat, el 

preface pentru noi în câmpuri de cereale pădurile de pe 

malurile rtului Mississippi; pentru noi îşi tunde oile şi 

pregăteşte lâna din inima Australasiei; şi în acela-şi 

timp priimeşte de la noi mărfurile ce se produc cu mai
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mult avantagii în b&trânele. societăţi, - ude sai acumu- 
lat mase mari de capital. Sfeşnicele şi oalele şi tigăile 
lui îi vin din Birmingham, cuţitele din Sheffield, ja- 
chetele uşoare de bumbac ce le poartă vara din Man- 

| chester, buna haină de postav ce poartă iarna din Leeds; 
„Şi în shimb el ne trimite înapoi dintr'o regiune, care 

cu puţin mai "nainte era pustie, frumoasa făină din care . 
se face pâinea cea mare pe care lucrătorul britanic o în- - 
parte copiilor săi. Ei crez că în aceste schimbări trebue 
să vedem cea mai bună soluţiune a cestiunii electorale. 
Trebue să facem instituțiunile noastre mai democratice 
de cât sînt, nu înjosind dreptul electoral la nivelul ma: |! 
rei mase a comunităţii, ci ridicând, întrun timp care 
va fi foarte scurt “de-l vom compara cu existenţa unei 
națiuni, marea masă la nivelul dreptului electoral. 

Simţ că trebue să mă opresc. Aveam de gând să mai 
vorbesc asupra altor subiecte. Aveam de gând să zic. 
ceva asupra scrutinului secret, căruia, precum ştiţi, ei 
i am fost în tot d'a una favorabil ; ceva asupra parla- 
mentelor trienale, cărora, precum ştiţi, m'am opus în 
tot d'a una în mod onest; ceva asupra jurămintelor de 
confesiune în Universitatea dv.; ceva asupra strigătului 
pentru egalitatea religioasă ce s'a ridicat de curând în 
Irlanda ; însă simţ că nu pot merge mai departe. Am, numai forţa de â v& mulţumi iară-şi, din fundul inimei 
mele, pentru marea onoare ce mi aţi făcut alegendu-mt, 
fără a solicita, să vE represint în parlament. Sînt mândru „de legătura noastră ; şi voiu încerca să lucrez ast-fel 
încât să nu       


