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PRECUVÂNTARE 

  

Consiliul Baroului Capitalei Iuând inițiativa de-a 
preamări memoria avocaţilor ce au ilustrat acest barou 
prin o serie de conferinţe, care să alcătuiască 'un soiu 
de antologie a operilor acestor iluştri înaintaşi, — am 
luat şi eu sarcina de a schiță portretul lui Gr. Pău- 
cescu şi de a pune în lumină opera lui. | 

Lucrarea mea este negreşit incomplectă : departe de 
a îmbrăţişă toate laturile acestei puternice personalităţi 
şi de a înfățişă o caracterizare definitivă a ei. 

De alifel singura mea râvnă a fost de a face : un 
simplu gest de pietate faţă de memoria unui bărbat 
care merită să nu fie dat uitărei şi de a pune în lu- 
mină câtevă note caracteristice din vieafa şi din scrie- 

-rile lui, 

„Astăzi, când prinosul mulțimei merge în chip atât 
de mişcător şi către eroii necunoscuţi ai războiului, 
gândesc că cu atât mai cu temeiu trebue să se îndrepte 
spre memoria .corifeilor cunoscuţi ai păcei, ai ştiinfei 
şi ai artei. : 

'C. D. ANGHEL.



 
 

fiRisoREe Peucescu



  

„GRIGORE PĂUCESCU 
Conierinţă ținută în ziua de 20: Septembrie '1922 

_1a Baroul de Ilfov 

„de, c. D. ANGHEL, avocat 

In lumea asta a noastră din palatul Justiţiei î în care: 
se' desfăşoară; într-un decor pururi neschimbat, co- 
media judiciară jucată de o legiune de fantoşe, ce se 
agită o clipă şi fac niţică larmă repetând aproape a- 
celeaşi gesturi şi aceleaşi vorbe stereotipe pentru a: 

dispărea curând apoi cu totul .în, bezna uitărei —. 
apar, din când în când, şi oameni întregi, cari repede 

„ se. desprind -din. gloata -anonimă :şi "dintr-o dată se: - 
pun pe planul întâiu, îşi afirmă cu tărie personalitatea: 

concentrând par-că în ei,. ca întrun focar, toată 'inte- 
lectualitatea ambiantă, toată capacitatea unei' gene-: 
raţii de a-şi exterioriza prin viu grai simţirea, talentul 

__ şi -erudiţia şi asigură: ast-fel “menţinerea faimei Cor- 

poraţiunei avocaţilor.: LE 

- Asupra unor . asemenea . mari: figuri representative 
este păcat să fie lăsată uitarea să- se aştearnă. şi: să 

le -troenească .ca. viforul'ernei. 
Or, ciclul acestor conferenţe n'are alt' scop decât să 

reimprospăteze memoria corifeilor dispăruţi din arenă. 

“De. către conferenţiarii: care -m'au precedat .la a- 

ceastă tribună. vi s'a schițat — cu' câttalent şi cu câtă: 
“ autoritate — portretul unor. asemeni  înaintaşi ;. vi s'â: 
eniumerat: meritele: 'lor;;: vi: s:a:-.reprodus scăpărările-



— 2 — 

minei lor — cremene în care dormiau Scânteile ful- gurante. 
: 

Fie-mi permis şi mie să fac un gest identic de pie- tate faţă de memoria unui mare dispărut, să aduc prinosul meu de admiraţie unei personalităţi -marcante care a lăsat o. dungă luminoasă : în. analele baroului 
nostru şi în ale politicei noastre, să evoc înaintea. dv. chipul lui Grigore Păucescu, — a. unui bărbat, căruia iapt este că posteritatea nu i-a înălțat statue până 
azi, dar care, drept vorbind nici n'ar prea avea ne- voie să se ridice — postum — pe înălțimea unui soclu de piatră pentru a putea. totuşi privi peste vremuri. - Marea sa operă: Tratatul obligaţiilor prin propor- - ţiile-i monumentale,. prin soliditatea construcţiei, prin armonia : ansamblului, prin fineţa' dialecticei,; prin 'si-. guranţa. în folosirea izvoarelor — monumentum. aere perrenius — poate, în adevăr, de bună seamă, să asi- sure _trăinicia: numelui . jurisconsultului Păucescu : în. cursul . timpurilor ce vin, de o mie de ori mai bine: decât ar putea-o face un nume săpat pe un soclu,. sub un chip ce nu zice nimic pe.o piaţă publică,.pe Care se perindă lasitudinea şi indiferența, | Un asemenea monumenț :reziştă şi. mai. bine ori. căror revizuiri ar încerca viitorimea "asupra :glorifi- cărei trecutului şi mai ales unei . revizuiri asemenea aceleia la care supuneau statuele strămoşii “noştri -Ro- mâni, când edilii -vechei-, Rome pătrundeau cu . cio-.. canul în mână în pădurile de Statui, - „Ce -. acopereau. forul şi: pieţele cetăţei eterne şi percutau vechile glorii ca.să facă loc celor nouă, E 
Nicăeri. poate ca la. n0i;: O. asemenea. operaţiune de iconoclast nu :ar:fi mai necesară şi D-zeu ştie, dacă S'ar face conştiincios, —+ din Oamenii: de. bronz “Sau. de: piatră.:ce încurcă, pieţele șau aleele oraşelor noastre,
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şi ne obstruează albastrul: zărei,. câţi. ar mai .rămâne 

inamovibili pe soclurile lor, în loc de a se .nărui în 
fărâme, după cum s'a năruit de mult. şi şubreda, | Jor 

reputaţie. . Da , 

Fie însă că S'ar. face, fie că nu Sar. face opera- 

țiunea aceasta în potriva gloriilor noastre consacrate 
prin turnarea în bronz sau săparea în „piatră faima 

jurisconsultului Păucescu . va rămâne -pururi neatinsă 

pentru viitorii slujitori ai dreptului. Pururi, studiile şi 

adnotările lui de hotărâri din Dreptul servi-vor . ace- 
lora ce-se interesează de soluţionarea conform ade- 
văratei doctrine a chestiilor de drept, şi pururi Tratatul 

său va fi cercetat cu folos de cei ce vor să se in- 
struiască în. ştiinţa dreptului, mai ales cu privire la 

deosebirile ce desparte legislaţia noastră. modernă, în 
„ceeace priveşte materia. obligaţiilor, de. dispoziţiile 

vechilor noştri codici Caragea şi Calimah, cât. şi Se. 
„legislaţia clasică a. poporului roman. 

„Aceasta carte. va apărea totdeauna . ca opera unui 

cugetător ingenios şi profund, pătruns, de spiritul ştiin- 

țific, Capitolele asupra contractelor, quasi-contractelor, 

a condiţiilor. de exercitare.a condictio indebiti, a de- 
lictelor şi , quasi-delictelor, a. acţiunei pentru despă- 

gubiri, a acţiunei pauliene, a teoriei probelor, .a.răs- 

punderei  persoaneler publice şi a funcţionarilor. sta- 
tului, ţoate 'sunt atâtea pagini luminoase, „magistrale, 
în care se oglindesc toate . isvoarele : dreptului dela 
cele mai vechi .până la cele' mai “moderne, în. cari. se 
deapănă, toate. controversele, se cântăreșc toate argu- 

mentele, „se încearcă toate. ipotezele. şi se. statornicesc 

 soluţile cele .mai sagace. şi. mai ştiinţifice, Ai 
„Operă a maturității ui, deşi. începută diri, tineieţă, 

cu ce dragoste şi cu câtă tragere” de inimă i-a în- 

chinat Păucescu ;munca unei vieţi, Jaborioase șe „vede
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din fraza în care el ne destăinueşte că : „această scriere 
a fost pentru mine o' îmbărbătare în ore de slăbi- 
ciune, o mângâiere în zile de dezgust şi cea mai vie 
plăcere a vieţei. mele, în timpurile liniştite“. Si 

Cu câtă mulţumire se reîntorcea la ea când vici- 
situdiniile vieţei şi a carierei lui îl făceau să o în- 
trerupă din când în când! Aşa, după.:ce părăseşte 
„Ministerul de Agricultură, unde. a lăsat-o urmă ne- 
ştearsă, a tras o brazdă vânjoasă depunând în ea . 
sămânța spiritului său rodnic, “el ru se poate abţine 
de a nu ne destăinui mulţumirea - ce“o resimte când. 
poate în sfârşit relua „firul studiilor lui senine asupra 
Dreptului“ şi în prefața Tratatului asupra obligaţiilor 
ne spune: „Acum mă întorc la scrierea mea atât de mult părăsită. Mă întorc cu uri sentiment de mulțumire 
intimă, nu doar că nu era nimic atrăgător în înisăr- 
cinările departamentului ce am ocupat. Din .contra. 
Dar este atâta timp .de când am început „Tratatul 
obligaţiilor“, am lucrat cu atâta drag la dânsul, încât mă găsesc în poziția aceluia, “care lasă o călătorje interesantă şi revine în ţară lui. Odată întors, sper că voi avea şi timpul şi puterea' pentru ca'să termin îără întrerupere, dacă nu întreg Tratatul obligaţiilor, - măcar izvoarele: obligaţiilor“, 

„ Speranţa vană din nenorocire, căci moartea nu i-a îngăduit să-şi îndeplinească gândul, ci Va răpus în „al 55-lea an al vieţei sale. pr 
„Curios e că de atnnci, afară de câteva articole ne- crologice pripite, nimeni nu S'a învrednicit să spuie O vorbă de apreciere: asupra operei, nici : asupra '0- mului, probabil pentru a invedera. încă odată temeiul orbei franţuzeşti: guand - on est mort c'est :pour bongtemps, ci, SIE A a Născut la 1842 în Roşiorii de Vede, el moare “la: 4
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Mai 1897. Studiile secundare şi le face la Sit. Sava 
cele universitare la Paris, de unde se întoarce licen- 

țiat, cu eternul „regret de': a nu: îi putut ace. şi Doc- 
„toratul, 

El care mărturiseşte că începuse studiul dreptului 

fără plăcere. şi oarecum în silă, se pasionează în urmă 

pentru el, şi ese din şcoală cu convingerea că dreptul 

este o: ştiinţă“ mare şi frumoasă. Dar, după cum spune 

în Prefaţa Tom. | al- Zratatului obligaţiilor, o ştiinţă 

grea, căci: „unde înalte ştiinţe, nai să raţionezi , 

decât asupra unei singure idei: în algebră, idea de 

număr ; în geometria idea de spaţiu ; în ştiinţa dreptu- 

lui se desvoită şi se încrucişează mai multe principii : 
binele mai întâiu, 'adică ideele- morale; interesul în 

urmă, fie public, fie privat ; şi mai presus de toate, 
dreptatea. 

“Dreptul este * ştiinţa care 'studiază” aceste deosebite 
principii ; iar legislaţia înseamnă - drumul ce: trebuie 

„să parcurgă fiecare, în mijlocul 'divergenţelor de 'in- 
terese, şi diferitele lor combinaţiuni, adică punctele  - 

- de intersecţie, până unde să meargă unul şi de unde: 

să. înceapă altul. 
De când ne-am incrediriţat de aceasta, de atunci | 

m'am ocupat de această ştiinţă cu iubire“ — zice el. 
Reintorcându-se în ţară, dela studii, el intră în' ma- 

"gistratură în 18$6 ca procuror şi. parcurgând repede 

treptele erârhiei, ajunge procuror la Cuitea de“ Ca- 
saţie păstrând această slujbă 4 ani, adică până în 

1871, când îmbrăţişează cariera de avocat: | 
Păucescu dobândeşte un 'cult pentru profesiunea a- 

” ceasta de avocat şi o exercitează cu atâta distinc-: 
iune şi autoritate, încât aproape: nu ''era“ proces de 

oare-care importanţă, nu era căuză celebră 1a care; 
participarea sa să-nu fie socotită indispensabilă.
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Dar pentru a dobândi în breaslă această vază, el 

ma alergat nici odată după ea, "ci “notorietatea a venit 
la el, prin forţa lucrurilor. EI n'a vorbit nici odată 

la bară” pentru galerie, şi ma ştiut ce e "reclama. 
EI n a încercat nici odată să sporeașcă importanța 

verbului, ci a considerat totdeauna forma "ca uri ac- 
cesoriu, care mare altă sarcină decât aceea de a re- 

flecta: fondul, căci fondul pentru el este totul, tondul 

este acel asupra căruia auditoriul urmează să se 0- 

" prească ; şi să cugete, nu forma, şi totuşi forma la el. 
era totdeauna îngrijită, adesea impecabilă. ” 

Chestiunea de dezbătut, de multe ori el o re-. 
ducea la o problemă de matematică de rezolvat prin 
ecuaţiuni. Rigiditatea fondului însă era acoperită de 

. bogăţia pledoariei. 

Şi totuşi vorbirea lui, ca şi: proza lui scrisă, era 
neprefăcută, fluidă, neîncărcată, de. o simplitate ex- 
tremă, probabil unde-şi spunea că vorba trebue să se. 
mărginească să sublinieze fâptul, nu să se -substitue 
lui, nici să-l împodobească „până într atât încât să-l 
facă să nu mai fie aparent. 

In adevăr, D-lor, este constant că: lucrurile cele 
mai "grozave câştigă să fie spuse cu, “simplicitate, căci 
nimic nu-i mai expresiv, mai încredinţător decât sim 
plitatea. Sunt emoţiuni sfinte, „Sunt dureri crunte, sunt, 
entuziasmuri Pline de 'avânt,! pe care o privire, un. 
gest, un strigăt: le destăinuesc de, o; mie, de ori mai 
bine decât” perioadele cele mai pompoase. | | 

Cu asemenea însuşiri, : cu vasta sa ;erudiţiune, cu 
cultura . generală! aşa “de, serioasă ce: » dobândise ' era 
iniposibil“ ca “Păucescu' să nu-şi asigure un loc de. frunte în "Barou. : 
“Un aserieneă” loc i se cuvenea şi i pentr că-și iubea,
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profund meşteșugul şi 'avea asupra-i O concepţiune 
cu totul superioară şi înălţătoare. 

EI zice unde-va: “„un avocat ce prezintă câuza unui 
impricinat “face: ca un “om slab şi fără trecere" să fie 
tot atât de: puternic înaintea Justiţiei - ca un 'or care 
are multă -avere' şi: multă putere ; 'de oare-ce avocaţii * 
sunt absolut egali înaintea justiţiei şi astfel “graţie lor 
se realizează egalitatea părţilor în faţa legei“. 

Dar concepţia lui complectă o “găsim aşternută în . 
una din cele cele mai avântate din paginile lui, pa- 
gină 'cu adevărat de “antologie; pe care 'nu.mă “pot 
abţine de a nu!'o cita în intregime cu toată * lun- 
gimea 'ei. 

Ascultaţi- -0 vă rog: cu atenţie 'căci merită: 
„Adevărul e' că nici.o profesie — afară de acea de. 

"medic — nu este aşa de proprie pentru a' întări ca- 

racterul, pentru “a: înălța demnitatea unei “persoane şi 

dacă sunt cari 'să vadă alt-fel, cauza este că vederile 
lor: slabe se 'opresc la suprafaţa. lucrurilor şi nu pă- 
trund mai departe. 
La prima vedere,: în adevăr, avocâtul este un .ne- 

gustor, ca toţi negustorii: te duci “la. dânsul ca la 
ori-ce băcan, te tocmeşti ca 'în' ori-ce lipscănie, şi 
plăteşti ca pe ori-ce tejghea. , 

Până aici el: samână cu 'toţi negustorii, dar e “mai 

rău de cât dânşii; ceilalţi: negustori îţi 'dau ceva în 
schimbul banilor: icre, măsline, — 0 valoare oare 
care, pe când el nu-ţi-dă- nimic. 

-Nici nu te -ascultă: măcar să-i spui bine: şi: pe 'in- 

delete cursul pricinei ; d'abia îşi aruncă” ochii pe "acte: 
şi-ţi zice să-'vii la: înfăţişare. Acolo începe 'a'spune, 

„dar ce spune numai el înţelege: vorbe .puse unele 
lângă altele, fraze” lungi- şi înăsprite' cu' cuvinte Iati- 
neşti ; — îşi-ia fel-de fel de poze; ” dă din: :mâini, dă:
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din picioare, îşi închiondorează ochii, bâte cu pumnii 

în masă, şi cum isprăveşte de vorbit te lasă şi pleacă ; ; 
„de-i: câştiga, de-i pierde, tot una-i : face. 

lată ce vede ochiul profan, iată ce ştiu toţi. Dar în 

profesiunea de avocat e o altă parte: parte. care. nu 

"se vede, care. nu mai se presimte şi tocmai ea con-. 

stitue în adevăr această profesiune. 

Ea nn începe decât în momentul în care avocatul 
„a rămas singur în cabinetul său de lucru. Acum uită-te 

la ell. 

Incepe întâiu a examina. actele — cu câtă  băgare 

de seamă | — ca să vadă într'ânsele în ce stă şi până 
„unde merge dreptul clientului său. Cercetează fiecare: 
act şi se întreabă care e poziţiunea 'ce. părţile au voit 

__ să-şi creeze,: lămureşte fie-ce fapt şi: determină influ- | 
ența ce-a .cătat'să aibă asupra celor ce-l preced şi. - 
celor ce-l urimează.:În această cercetare fie-care frază,. 
fie-care vorbă, .poziţiunea - unei - virgule chiar, iau în; 
mintea lui proporţiuni colosale, căci o virgulă „poate 
decide de soarta unui proces. 

- Şi după ce a determinat cu. siguranță faptele, exa- 
minează: consecințele juridice 'ce rezultă din ele, re- 
duce pe fie-care.la principiile cele mari din câri de- 
curg şi le luminează unele -prin altele: 

Dar aci! nu' se opresc: investigaţiile sale, el: se în- 
treabă ce au cugetat reprezentanţii cei mari ai ştiinţei 
dreptului asupra ipotezelor: analoage şi :ce au.decis: 
instanţele judiciare în -asemenea' -cazuri. Caută — cu. 
câtă: pasiune | — cari sunt argumentele. ce. se:invoacă 
sau: se; pot invoca: contra, le :.cerne, : înlătură : pe cele 
slabe,. notează pe cele puternice. ca să se serve de ele: 
Sau să le::combată.:. .--- PE 

- Acum adevărul întrevăzut: Pa înţeles. şi i ta simţit: 
probabilităţite :s'au prefăcut;în certutidini dar rolul. lui.
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nu. s'a terminat încă, şi, după această operă de in- 

vestigaţie şi de compilare, începe opera sa de crea- 
țiune, ca să zic.aşa, munca prin care-şi întocmeşte 

pledarea, se gândeşte cum va expune faptele, cum va 
prezenta punctul.de drept, ordonează. argumentaţia sa 

„determinând locul: fie-cărui argument ca 'să conducă 
cu încetul, dar cu putere, la concluzia -la „care vrea 
să ajungă. EI se: gândeşte mult, căci nimeni nu poate 

dă studieze prea mult, un -proces, fie chiar simplu! 

De odată, tresare din meditaţia. lui, se opreşte, fi- 
zionomia lui se înseninează :. meditaţiunea este com- 

-plectă, procesul studiat — a dobândit o idee clară de 

toate elementele ce-l constitue. 
Şi această idee, care acum.-a coprins toată inteli- 

genţa lui, se. desfăşoară în .mintea lul cu.o lămurire, 
"cu o frumuseţă de care. nu-şi pot face idee acei, ce 

ne aud vorbind. pe la Tribunale, 'unde .ne distrage 

impacienţa unora, ' întreruperile altora şi unde avem 

nevoe de vorbe, care nu traduc decât în mod imper- . ? 

fect cugetările noastre. - 
laca cea mai frumoasă răsplată a avocatului ! 

Cine n'a văzut răsărind, din. lungi meditaţiuni, ca 

un. soare, lumina vie a: unei : idei bine - înțelese, cine 

ma simţit în inima. lui: căldura unei. convicțiuni pro- 

funde, cine n'a văzut toată fiinţa sa cuprinsă de vo- 

luptate la contemplarea. acelei idei, la căldura. acelei 

. convicţiuni,. unul ca acela e de plâns, or câţi bani ar 

câştiga : căci n'a. gustat'-fructul cel - mai - frumos al 

profesiunei sale |& 

„Pagina aceasta aşa de: caracteristică vă poate. da o 

idee” şi de concepţia ce-şi. face. Păucescu despre 'meş- 

teşunul de avocat şi de stilul lui :-stil "calm, -sobru 

deşi: colorat, lipsit de orice trepidaţie. Stăpân pe cu- 

getarea: lui,:pe condeiul: lui, .el:'e' stăpân şi pe: sine 

Înşuşi.
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„... Orator.convingător. şi „abundent, -Păucescu a fost 
totuşi. departe de a fi un limbut. El dacă a „cultivat 
vorba, a cultivat încă ma mult tăcerea; Dacă i-a 
plăcut lupta. în pretoriu. şi în viața. publică, i-a plăcut 

„încă mai muit izolarea -în biroul lui, în faţa coalei de 
hârtie albă' sau a autorului .de predilecție deschis 
înăinte-i. . .. , - , | . 
Pentru, el, ca pentru ori-ce înţelept, . domeniul tă- 

„cerei a fost mai sfânt încât decât acel al zgumotului. 
Persoana lui fizică era tot atât de „expresivă şi de 

interesantă ca şi fiinţa lui morală. . 
Puţin la trup, mărunt, şi uscăţiv, cu o figură. pală 

de ascet încadrată de .o.: barbă neagră, de timpuriu 
năpădită „de fire de „argint, dominată. de .o enormă 
frunte boltită de fildeş, de sub care doi ochi ageri 
dar blajini aruncau văpăi. de inteligenţă, din când în 
când „estompate, de negurile visărei, în timp. ce pe 

„buzele, subțiri un surâs aproape inperceptibil şi -acela 
stăpânit, atenua întru cât-va asprimea ce. o răspândea 
pe această caracteristică fizionomie contrastul dintre 
umbrele, şi. luminile, ce o alcătuiau. Ă 

Figură şi fire de intelectual dezbrăcat” de „tirania 
simţurilor, avântat spre speculaţiunile abstracte, aris- tocrat al cugetărei, admirabil, echilibrat şi de o mare 
înălţime, morală. Nu pot mai bine să desăvârşesc 
portretul acesta ce ani încercat, să schiţez, „decât „a= dăogindu-i următoatele însemnări asupra lui Păucescu . ale poetului: Vlahuţă, care i-a .fost un mare prieten, şi 
adniirator : 
„»Un.nobil visător, ;într-o. inflăcărată „fire de oştaş, „Pururea gata: de jertiă, -ascunzându-şi. propriile „dureri pentru a .nu tulbura cu strigătul lor bucuria. celor.Palţi— căci.toată. fiinţa lui era, Plândeţe, bunătate -şi. iiibire. Un: om care. cu privirea, cu vorba, cu toată fiinţa «lui
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îţi spunea: lubeşte: “ţi neamul tău mai presus ae ori 

ce, şi fă şi tu ceva pentru el! 
Şi în adevăr — lucru mininat şi care vădeşte pă- 

- +runderea de cercetător de" suilete al lui Vlahuţă, — 

vorbele aceste ce-i âtribue lui Păucescui le regăsim 

aproape textuai în testamentul acestuiă; care se în- : 

Cheie cu recomandăţia făcută fiilor lui, cu liinbă de 

moarte: „fiţi cinstiți fiţi muncitori şi iubiţi-vă țara 

mai mult ca ori-ce“ 

Indată dușă: intrarea lui în barou, Păucescu fun-, 
dează împreună cu mai mulţi fruntaşi ai baroului şi 

ai magistraturei, o Societate juridică, care-şi Propune 

să studieze problemele de drept şi legislaţie şi 

care el îşi rezervă rolul modest de redactor-găriărăl, 

Preşedinţia societăţei revenind lui C: Bozianu. i 

Prima manifestare ă' acestei Societăţi fu înteeeiea 
ziarului „Dreptul“ care dela TI şi până azi timp de 

jumătate veac înplinit, n'a încetat de a îi! tribuna: li- 

beră în care toate opiniile se. puteau întălni, toate ta- 

lentele se: puteau afirma: 

“ Este foarte interesant de-a reaminti cum Pencescu 

ca prim-redactor motivează apariţiunea acesti organ 

şi cu ce pătrundere clar: văzătoare îi schiţează n me- 

nirea în lumea: juridică : - - 

„Se. fundează Dreptul pentru că foile” periodice sunt. 

cel mai puternic mijloc de civilizaţie fiind- cei mai mari 

propagatori: de idei Şi. "de: „cunoştinți: printre oameni. 

Această revistă” îşi! “propurie” a lămuri! şi -vulgariza 

principiile cele“mari de-Drept şi de Economie: politică 

care e aşa'de strâns .legată;cn' dreptul. o 

Va 'discuta-dini punctul :de vedere -al intereselor şi 

al trebuințelor noastre naţionale lacunele” ce prezintă
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„legislaţia noastră şi diferitele proecte ce se vor de- 
pune în corpurile legiuitoare. .: - e | 
„* Dar mai ales?Dreptul se. va aplica a da la lumină 
tesaurele: de: muncă şi de cunoştiințe ce magistraţii 
cei buni depun în „sentinţele lor. şi mai presus „de . 
toate a .exercita.un control respectuos, dar sever.a- . 
supra sentințelor în cari principiile dreptului ar fi ne- 
înţelese sau violate. Se 

Voim a contribui la buna administrare a justiţie şi 
pentru a împlini această sfântă misiune nu trebue să 
Cruţăm nimic. Justiţia este fundamentul etern al:ori 
cărei civilizaţii“. - o n. | 
„Programul acesta este aproape pe de a întregul rea- 
lizat în primii ani de. apariţiune ale acestei publicaţii 

"când Păucescu îi închină o muncă neobosită. . . 
Nici odată revista -Dreptul nu a fost mai: variată, 

mai' substanţială, mai interesantă. ca pe atunci, şi 
numai graţie lui Păucescu. Nu e număr din acei ani 
în care el. să nu ocupe câteva coloane cu studii, mo- 
nografii, adnotări, bibliografii, polemici, „recenzii, pe 
lângă materia inepuizabilă din tratatul asupra. obli- 
gaţiilor, cu care ani de zile alimentează colecţia 
Dreptului. a 

Dar activitatea de publicist a lui Păucescu nu se 
mărgineşte aci, el abordează şi presa politică cu egal 
succes şi urmăreşte literatura - cu un - viu interes. In 
casele sale. s'au ţinut. şedinţe. literare: memorabile la care. au participat fruntaşii :literaturei noastre, ..-... 
„Articolele publicate” în “Timpul „sub: pseudominul 
Censor stau alături. cu paginele. politice cele mai fru- 
moase ale. marelui : Eminescu, primul redactor de-pe - atunci al Timpului! tt; Ii
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- Ce admirabil.analizează în ele şi pune în relief con-. 

trastul ce există la noi „în ţară între fond şi formă, 

între instituţiile ce ne-am hărăzit, între legile ce ne- am. 

făurit, copiindu-le de. aiurea, şi. între moravurile şi 

“apucăturile- noastre! :. . E, N 

-- „Avem, zice el, la 1880 o. constituţie foaite liberală 

şi o organizare administrativă foarte despotică, cum 

am zice un corp de tiran cu un bonet îrigian pe.cap.. 

Constituiţia noastră este constituţia Engliterei, mai 

puţin forţele conservatoare menite a cumpăni statul. 

Organizarea noastră administrativă este, afară de 

foarte mici excepțiuni, organizarea inventată de Napo- 

leon l-u, adică cea mai puternică maşină de dezpo- 

tism şi de tiranie, ce-a inventat vre-odată mintea 

omenească, ce 

. Constituţia -noastră voeşte ca individul,. să fie liber 

şi inviolabil, organizaţiunea noastră administrativă îl 

dă legat în mâna. unei puteri pe “care nimeni nu. 0 

precumpeneşte“... . ai E 

+ Acolo. însă unde Păucescu s'a .prodigat ca ziarist a 

fost în Epoca,.pe care a şi fondat-o şi al cărei prim-. 

redactor a fost de la primul număr. din 1885 şi până, 

în-1887. -,.. DI 
E foarte curios de urmărit la. Păucescu procesul. 

psihic prin care din paşnicul.cărturar, din seninul co- 

mentator de texte învechite, mediul şi împrejurările au 

făcut un. luptător. aprig, un . polemist: neînduplecat, 

aproape un panţletar. =— Redacţia Epocei este labo- 

ratoriul magic, în care :se operează 'această . curioasă. 

metămoifoză. 'In atmostera trepidantă. a-acestei: săli-de 

redacţie spre 'care se îndreptau toate nemulţumirile. de. 

atunci, toate.. dezamăgirile . celor “ înţărcaţi de" putere, . 

toate 'urile: răscolite. în potriva. regimului lui lon Brăti-. 

anu şi aci se amplificau, se exaspârau şi. îri urmă se. 

N
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repercutau în toate. direcţiile 'prin' 'înrâurirea 'slovei tipărite, Păucescu n'a putut: rămâne-neatins de molima: patimelor dezlănţuite; ci ele Pau cucerit” încet, încet, Până au ajuns a-l robi şi a-i preface firea. | „La început, când a luat direcția Epocei 'scria arti- cole în care se ocupa de chestii de drept, de proce- dură, de doctrină. Dei la un timp -însă,. începe a cri- tica- actele guvernului, vorbele miniştrilor, atitudinea Regelui şi treptat diapasonul se ridică, atacul devine mai impetuos, critica: mai acerbă şi mai fără. de măsură, “De multe ori, verbul lui este mai aspru şi mai drastic de câţ acel al colaboratorilor lui, ceeace nu e Puțin lucru, doar aceştia erau un Delavrancea, un A. D. Holban, -un Balş, un Costa-Foru, sau unul ca: acela: despre care, bătrânul L. Catargi a spus cu miezoasa-i vorbă Tăzăşască :: „Băeţanu acela multe 'pozne are să ni facă“, a E E Păucescu ia o parte înflăcărată la campania tot. mai exagerată, tot .mai nedreaptă ce se dezlănţue în potriva. guvernului -şi : partidului liberal, €l- luptă în: primele rânduri, loveşte cu putere şi: are curajul să se. războ- iască cu adversarii cei mai de temut ca. Eug. Stătescu, „ca P. P. Carp. şi junimiştii lui aliaţi pe. atunci cu liberalii „şi chiar să atace coroana. . -. _De-un 'ministru pus la: strâmtoare de o interpelare- şi scăpat numai prin. intervenţia personală a Premie-- rului” Păucescu. spune: „asemenea. oameni Sunt -ca, vasele de aramă, — cu căr sunț frecate mai. mult, cu: atât lucesc mai tares, a „lar de un alt ministru .zice : .„loviturile „unui. ast-fel de om onorează, == numai favorurile: lui „mânjesc !«. Despre Ion: Brătianu, recunoscându-i totuşi.meritele,. el zice în Sala „Orfeu :. „Se. povesteşte în mitologie că. Bacus, voind să, răsplătiască pe un rege al Frigiei de.
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ospitalitatea ce-i dedese, i-a dăruit, după cererea lui, 

darul de a transforma în aur ori pe ce, punea mâna. 

"Din această cauză nenorocitul ajunsese să moară de 

foame şi de sete, câci şi pâinea şi apa ce lua în mână 

se transforma în aur. - 

Nou Midas, D-i Brătianu iubind din cale afară unel- 

tele servile şi mlădioase va fi dobândit darul de a 

transforma în unelte pe toţi oamenii pe cari pune mâna. 

Şi, fiind-că oamenii, lipsiţi de demnitate; sunt lipsiţi 

şi de conştiinţă, d. Brătianu transformă în' mişei pe! 

toţi acei ce-l apropie. In zadar, nenorocitul; ar pricepe | 

acum cât e de funest darul ce a primit; în zadar ar 

voi, că şi Midas, să scape de dânsul, în zadar arvoi 

'să vază. împrejurul său . oameni, el nu întâlneşte de 

cât unelte“. 
| 

M. S. Regelui, pe care, Păucescu nti se sfieşte să-l 

puie în cauză, îi zice : „Regele are obligaţia de a protege 

de o potrivă ambele 'partide, de a ţine cumpăna dreaptă: 

. şi asta ma făcut-o. | ! i 

Când suntem persecutați . noi opoziţia, şi M. Sa dă 

“sprijin guvernului care ne persecută, El se face com- 

"plicele 'persecuţiei şi e natural atunci ca Gamenii care 

“suferă acele „persecuții, să ajungă a'1 considera ca 

vrămaş, | LL 

Nu ne sfiim a declara că, monarhia constituţională 

“ast-fel practicată, nu numai Că nu aduce nici un.bine, 

_dâr constitue un pericol naţional şi duce drept la ca- 

tastrofe, o. DI 

Şi în alt număr din. Epoca el mai zice: 

„Ce fel de' om este Regele ? De piatră să fie ŞI tot 

“ar înduioşa de atâtea „plângeri, Sar îngriji de atâta 

corupție, s'ar îndigna de atâtea mişelii 1 Ce însemnează _ 

atâta mepăsare? Sa 

:- Născut înteo ţară în cate domneşte cea mai severă
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disciplină, — cum suferă atâta destrăbălare ? Având “cele mai bune tradiţii de onoare şi demnitate, —cum rabdă înprejurul său atâta corupţiune ? — Usând de „cea mai strictă economie în ăverea sa personală, — Cum primeşte atâta risipă în averea Statului ? | Şi neştiind nimeni să răspunză, lumea-i redusă la această tristă reflecţie: „Dar ce-i pasă neamţului de “țara româneaacă ? El ia regulat leafa, cumpără case şi moşii şi pe noi ne lasă să împărţim părul cu furca“, Şi în fine, mai. iață O pagină care merită. să fie scoasă din neantul uitărei şi lăsată să-şi radieze stră- lucirea ca un juvaer de preţ scos din o comoară îngro- pată. Aci Păucescu citează din Tacit şi-l parafrazează, aproape însă că-l şi egalează ca vigoare: a stilului. E un articol intitulat ; Delatorii : ! „A fost un timp trist pentru omenire, timpul numit i. Secolul lui August, Credinţele cele vechi pieriseră şi noua credință nu venise încă să încălzească pe oameni cu mângâierile Şi făgăduelile ei. Luptele între patrici- * 'eni şi plebei se terminase Prin victoria acestora. ” Patricianii căzuseră pentru veci cu Catone, cu Ci- “cerone, şi în fine, la _Filipi cu Casius şi Brutus. Dar împreună cu dânşii, perise virtutea, elocinţa şi liberta- tea—singurele ce mai dau Preţ vieţei. - ME „Se simţea în lume un gol întunecos: şi rece şio frică 

„Trăsese pe: nesimţite: aSupra-i prerogativele Sena-" tului, ale magistraţilor, - ale: legilor, fără să atle 'pro- tivnici, de, oarece! cei mai, dârji căzuse. prin războaie | şi proscripţii; iar ceilalţi erau cu atat mai” săltaţi în averi şi slujbe, cu Cât se precipitau mai repede: în 
servitude.. te e A 

A
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In această stare de înjosire, din ferberea patimelor 
murdare şi a poitelor neînfrânate, răsări în Societatea 

“romană 0 racilă hidoasă, desgustătoare — del/atorii: 
oameni: de „nimic, care pentru bani, acuzau pe cetă- 
țenii cei mai demni şi mai onorabili de vrăjmaşi ai 

poporului şi cereau osândirea lor. | 
Această lepră se întinse repede în societatea. romană. 

„Cei mai despreţuiţi îşi făcură o profesie din a acuza. 

„pe acei pe care tiranul voia să-i piarză. 
S'au văzut fraţi acuzându-şi fraţii, s'au văzut copii 

acuzându-şi părinţii ; căci era aşa de bine plătită această 

'infamă profesie, de Capito şi Marcelus, acuzatorii lui | 

'Traseas' câştigase câte 5 milioane sesterţe pentru că 

dăduse pretext lui Tiberiu ca să ucidă pe acest mare 

“cetăţean, a cărui viaţă stoică era ca o dojană mută 

"dar energică, contra tiraniei 'şi a laşităţei. da 

Istoria ne-a păstrat numele primului delator, se E es? di 

_numea' Crespinus. EI, zice Tacit, a început această? * . 
“practică pe care în urmă o făcură celebră nenorociri «+ pie 

timpurilor şi obrăznicia oamenilor, căci sărac, necuz, 

noscut, neastâmpărat, începu a aţâţa cruzimea princi-“ i, Za A 
“pelui prin 'scrisori anonime şi de o dată puse în pri- 

mejdie fără: răgaz pe cei: mai străluciți cetăţeni, ca să 

câştige credit la unul cu scârba tuturor; el a dat e- 
xemplul pe care toţi cei ce''au urmat s'au făcut, din 

"săraci bogaţi, din dispreţuiţi, — de temut. 
Astfel fură" delatorii la Roma ! 
De atunci împrejurările Sau' schimbat şi în “timpu- 

rile moderne delatorii ru mai scosese; capul de cât 

“un- moment, în zilele-cele mai sângeroase. ale -revo- 

luţiei franceze. Atunci, “câteva foițe murdare, în: capul 

“cărora era Pere Duchesne şi oratorii” desmăţaţi de prin 

cluburile de atunci, “începură a acuza pe. cetăţenii cei 

“mâi' distinși prin poziţia | lor” că au conspirat cu streiii, 
nai ae 

” us caini ci : li 2 

fi a OTE | 
4 N | 
WE as cara ”  



—18—. 

„că sunt vrăjmaşi ai poporului, şi vagabonzii de .uliţi, | transformați în magistrați, executau omorurile. mişeleşti 

„N
 

cari, au răpit Franţei pe cei mai: aleşi dintre cetăţeni. Cine S'ar fi gândit că această murdară profesie va putea vreodată să se exercite în țara noastră ? Şi cu toate aceste, ne-a fost dat să vedem, subt -Suvernul. D-lui 1. C. Brătianu răsărind din putreziciu- | nea colectivistă, sămânța otrăvită a delatorilor.« 

„Dar publicistica nu e Singurul teren străin dreptului pe care s'a aventurat avocatul Păucescu Şi lucrul nu e de mirat. Un avocat, D-lor, prin însăşi firea profe- siunei sale nu poate rămâne strein pulsaţiilor vieţei mediului în' care trăeşte, manifestărilor lui variate, ci - din potrivă, fiind, “Cum. zicea - Păucescu, la întretăe- rea drumurilor pe care se poartă interesele materiale, ideele morale şi dreptatea, el, vrând nevrând trebuie să participe la diferitele lor acţiuni şi reacţiunii reci- proce şi să-şi apropie rezultatele derivând din cioc- nirea lor. a 
„Avocatul, aplecat mereu asupra vârtejului intereselor, „a$upra -ma&lstromului patimelor omeneşti, e mai în- dreptăţit ca orice alt om din societatea în care vie- “țueşte să-şi însuşiască pe nihil a. me humani alienum „Puto al poetulii Terenţiu, 
Astfel se explică de ce avocatul nu poate să rămâie unilateral confinat în cadrul. Ocupaţiunilor sale profe- -sionale propriu zise, ci trebue să șe exteriorizeze şi „„Să radieze în toate direcţiile. De. aceea îl vedem şi „profesor, şi legiuitor, şi financiar, şi om de guvernă- :mânt, şi „tot. ce vreţi. “ „Spre deosebire de gazetărie despre .care s'a spus „Că duce „Ia toţ, —4 „condition .d'en „Sortir — avocatura „duce şi, ea la tot.ce.se poate într'un Staţ, cu condiţie însă din potrivă, de a ră mâne în Cadrele ei.
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"Dar poate că în această: înclinare măi "şi un im 
bold tainic al firei omului, 'anuin€ acela -de a lăsa” 
cevă pe urma, sa care să-i stiprăvieţuiască: şi să'ră- 
mâie pe cât! se poate în: memoria . urmaşilor; :Vorbele 
avocatului în pretoriu oricât de frumoase, de: înatipate, 

„argumentările lui :oricât de convingătoare nu trăesc 
de cât o clipă, clipa în care âu fost rostite” pentru a 
cădea în urechea unui 'auditoriu somnolent -ori stă- 
pânit. de alte: preocupări. 

Exerciţiul profesiunei lui nu poate dar chezăşui . a- 
vocatului mijlocul de a-şi 'asigura- nimbul acela al 
gloriei. sau al celebrităţei spre care. tirid sufletele alese, 
şi atunci avocatul este nevoit.a lua şi el' calea ce stă 
la îndemâna tuturor: aceea a faptelor mari sau acel 

. 

„a “creaţiunilor de artă, pentru a-şi asigura trăinicia: 

amintirei în memoria lumei 'în care trăeşte. 
Iată. pentruce când. se: încumetă cineva să vorbească: 

despre viața şi opera: unui avocat mare cu adevăr, nu 

se poate mărgini: să atingă numai:latura lui:-pur pro- 

fesională, ci fatalmente trebue să-l. urmaze pe celelalte 

tărâmuri pe care şi-a afirmat personalitatea, pe: care. 
şi-a risipit energia şi prisosul însuşirilor, cu cari a: fost 

“ înzestrat de.. fire; 

Nu vă veţi mira dar D- lor, :că deşi-ne “aflăm. aci: 

întrun. cerc: profesional, oarecum de specialitate, după. 
ce vam vorbit de.: Păucescu ca jurist. şi ca avocat, 
cată. vă. vă vorbesc. acum: de Păucescu şi ca econo- 

mist, ca om politic, ca bărbat de Stat, ipostase, în 

care de altfel, nu: -a-îăcut de cât.să folosească. şi să 
pună. în aplicare: îrisuşirile 'şi. cunoştinţele. ce Lau- ca-i 

racterizat şi ca avocat profesionist. 

- El. a fost primul bărbat care.a văzut clar” în. pro-. 

blema agrară. şi a presimţit. primejdia, care. din- cauza, 

raporturitor” de. neo-iobăgie, — cum le-a: zis: „Gherea,
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dintre :marea proprietate şi săteni, — clocotia la țară 
şi care a făcut. explozie: la 1907. — a: 

„ El-este prirnul român,. care a tulburat Tăsfăţul în 
care. se, delectau clascle noastre stăpânitoare, pentru a 
le atrage luarea aminte asupra primejdiei ce ameninţa 
țara; el e primul care a dat semnalul de alarmă şi. 
în faţa . oligarhiei noastre uimite a evocat. cuvintele “fatidice ce. Biblia ne spune că apăreau cu slove -de 
foc pe păreţii ce adăpostiau . când-va orgiile regelui 
Baltazar. a E 
„Incă din 1888 cu 9 ani înainte 'de răscoala agrară, de răzmiriţa, care: a zguduit ţara noastră din temelii şi a adus-o la două degete de prăpastie, Păucescu. dela tribuna publică a Ateneului, spunea întro conferinţă 

asupra „stărei ţăranilor“ : ' Sa 
„Trebue să ne punem. în cap odată că stăm pe un vulcan şi dacă -Patriotismul - nu ajunge ca să ne în- demne a lua. măsurile trebuitoare de. îndreptare, cel puţin să ne îndemne instinctul de conservare,. frica.: De ce? Pentru că protestarea ţăranilor împotriva soar- tei ce li se face, se poate transforma în una din cele mai grozave. cutremure sociale“, a : . Cuvinte de augur şi proorocie înfricoşată nu a:unui vraciu exaltat capabil de viziune la distanţă, ci a unui observator clar văzător, a unui .om documentat asupra aceea. ce-l: înconjoară şi putând discerne reacţiunile. fireşti în viitor.a unor - împrejurări certe din un mo-. ment dat, DN CINE E ai , - În adevăr, el. cunoştea pe țărani .şi situaţia lor ma- terială riu: după. scenele idilice 'din tablourile amicului său Grigorescu, ce -împodobeau -pereţii cabinetului său. de 'lucru,. nici “din pastelurile "bardului: de „la: Mir. ceşti, : cu lectura cărora se: delectă; Ci :0 .cunoştea aevea şi- după: constatările. unor oameni -de 'ştință. ca: D-tul,
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Istrati, care în-cartea sa O pagină de istorie Contem- 

porană, după ce descria starea mizerabilă a săteanului, 

după ce constata degenerarea rasei în el, progresele 

paludismului, iale pelagrei, ale alcoolismului la sate, 

exclama cu durere: „Plângem pe paria al Indiei, da 

nu vedem şi nu auzim -ptânsul alor noştri“. . : ii 

li mai cunoştea din constatările D-rului Manolescu, 

dela care, în conferinţa sa citează pasajul: „la o ale- 

gere de primar în.com. Calvini între 108 ţărani n'am 

văzut de cât 4 albiţi de vârstă şi viguroşi, tot restul 

era numai sub 45 ani.—ln un număr de 50 flăcăi 

am văzut. la !/, din ei pipernicirea, decolorarea şi 

zbârcirea ce insuficienţa de hrană dă tegumentelor, 

expresia unor bătrâneţe premature şi-a unui lânced 

stimul şi pre faţă şi în mişcarile lor. Acestea erau cu 

atât mai âparente cu cât, ici şi colo în hora nunţei, 

sălta câte -un robust cioban, ori fiu de cârciumar sau 

de primar, sub picioarele căruia duduia pământul. S'au 

dus timpurile când se zicea: dacă vrei un tip de să- 

nătate să te duci la ţară“ 
_Ji- mai: cunoştea pe săteni şi din descrierea călăto- 

rilor străini în trecere pe la noi prin ţară, precum. este 

acea a: lii William Mac-Michael. (opul de Ja : Moscova 

“la Cospoli) din care ne citează următorul: zguduitor 

pasagiu: - o DE 

- Inserând ne-am “adăpostit într'o. colibă, cea mai 

mizerabilă: din. câte ni s'a întâmplat'a vedea vre-unuia 

din noi. Era o adevărată cavernă de troglodit:--o tindă 

aproape de tot: descoperită, plină de pasări domestice 

formă intrarea într'o subterană  în-. care. ne-am coborât 

pe'3 trepte şi unde: am .găsit 2:mueri şi 3 copii pitu- 

laţi' împrejurul câtorva. surcele. ârzând: pe vatră. :.. 

--“Tovarăşul meu fusese în-Nubia şi Egipt, Eu însumi 

am văzut. colibele. din Finlanda, Grecia--şi. Sicilia, dar
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amândoi âin fost siliți: a recunoaşte 'că nicăeri -i'âni petrecut” noaptea într'o gaură mai ticăloasă; 
“Toate aceste constatări „Păucescu şi le însuşeşte după ce le-a verificât exactitudiniea, ba 'mâi adaogă de la el şi zice: „Starea sătenilor noştri este, în multe părţi atât de 'rea, încât rasa românească “degenerează şi piere: Geieraţiile 'devin “ din ce în ce mai slabe, mai bolnăvicioase; mai leneşe, miai ' incâpabile de murică corporală: şi de muncă : intelectuală. Şi întrebatea pe care ne-o punem este acea de a şti: prin ce mijloace vom 'opri această degenerâre a neamului nostru; prin ce 'mitloace vom ajunge:să avem o populaţie robustă şi căpabilă de a.lupta şi de aşi ţine locul între cele- lalte: rase'2«. N i 
Faţă cu asemenea constatări strigătul lui Păucescu că stăm-peun vulcan, cum am mai spus, nu era acel al unui exagerat: arivist setos de a atrage. luarea : aminte asu- pră lui, nici a unui energumen-detractor' al oligarhiei noastre, ci acel al. unui. patrivt luminat, vorbind după cum zice el; „în numele ordinei publice amenințate, . în-'numele:- independenţei: naţionale ce - poate fi pusă în-pericol“;. - a -. 

"Dar, D-lor, dacă: Păucescu vede clar răul, prim ej- dia ameninţătoate, el ca adevărat bărbat de: stat, vede şi leacurile ce se impun. 
: “In conferințele sale! asupra Stărei sătenilor preconi- zează: o serie':de reforme''şi de măsuri practice 'menite â' împedica: impilarea:'săteniloi: Prin-“învoeii oneroase, a înlătura conflictele” - dintre: ei şi : proprietari şi- deci a contribui. la îmbunătăţirea: stărei lor. : “Nu voi insistă asupra măsurilor .propuse, azi bana-- lizate dar 'atunci. noutăţi, 'ca de pildă: răspândirea cu-: noştințelor practice: agricole- printre. cultivatorii- de pă- mânt, înființarea de : Şcoli» de” agricultură. în. fiecare. i



—:28 — 

judeţ, îmbunătăţirea Administraţiei, adoptarea sistemului 

culturei intensive a pământului, libertatea tocmelilor 
agricole — dar ceea ce mă. voi .grăbi a-semnala este 

că încă de; la :1888 Păucescu propune unele măsuri, la 

care din nenorocire târziu de tot s'a recurs şi care dacă 
s'ar. fi aplicat. de. atunci, altă îndrumare .ar fi luat lu- 

crurile-în ţară, şi.altele ce.nu s'au aplicat de loc,. şi 

cari dacă sar îi.adoptat, de bună.secamă că ar fi avut 
darul de.a.schimba lucrurile. cu totul, | 

Aşa, el propunea înfiinţarea de izlazuri în. fie-care 
comună, ceeace nu.s'a realizat de cât.în parte mult 

„mai “târziu, adecă în 1908 şi s'a generalizat numai 
acum în urmă, după expropriere. 

Mai preconizează împărţirea moşiilor. Statului la 
țărani: în:loturi, cu .plata în anuităţi, loturile aceste 

fiind decretate -inalienabile şi indivizibile. . Spre a se 

spori cantitatea de împărţit. astfel, statul ar cumpăra 

cu această destinaţiune,. proprietăţile particulare ce-ar 

fi de vânzare în oarecare condiţii, şi apoi le-ar împărţi 

la .săteni, după aceleaşi norme ca pe cele l'alte pro- 

prietăţi ale lui. 

In această propunere se poate. intrevedea : ideea v vii- 

toarei instituţiuni, care. s'a întemeiat. mult mai târziu 

sub numele .de Casa. rurală şi.a servit de.organ pentru 

transmiterea către săteni, -în loturi, a multor latifundii 

„boereşti. 

„Când ca Ministrul. al Domeniilor -a. , fost „chemat. să 

aplice legea pentru .înstrăinarea bunurilor. Statului din 

.1889,. care a: creat tipul -lotului mic. de 5 ha,-Păucescu 

a aplicat'o interpretând! o în sensul că lotul,nu:trebue - 

să fie dat. uniform .numai de:5 ha celor .ce .n'au 

pământ de: loc, ci trebue. dintâi. să -.se „complecteze 

celor ce mau:pământ îndestulător, atât. cât le. lipseşte 

“până .să: -Ii.se formeze „un -lot „de 5 .ha,-şi : numai, ;în
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- urmă, să se dea şi celor cari n'au pământ de loc câte “un lot întreg de 5 ha. i ae Prin. această :interpretara să asigură Suprafaţa de „Pământ indispensabilă pentru a hrăni o famille, celor ce aveau deja o gospodărie agricolă formată, dar nu “aveau pământ îndestulător pe care. să se hrănească, celor ce posedau oare care unelte:agricole, celor de- daţi la munca câmpului şi care aveau' deci tragerea de inimă necesară ca să lucreze: pământul, în timp ce prin. interpretarea opusă, care a fost acea-a D-lui P. P. Carp, s'a dat loturi -la toţi proletarii . nelegaţi de “glie, la lăutari, la țiganii lingurari, dela care pământul în scurtă vreme a trecut în mâinile speculanţilor satelor, a cârciumarilor. - RE a Că concepţia lui Păucescu era. cea întemeiată şi practică se vede după rezultatele dobândite şi cu un sistem şi cu cel'lalt, în urma cărora. interpretarea lui “Păucescu, adică acea a lotului: de. Complectare, s'a 

acestei ultime iegiuiți. | “Dar principala măsură în care-şi punea nădejdea în. viitor Păucescu,. şi pentru „înfăptuirea căreia a” dus luptă Srozavă în parlamenț Şi. în “presă cu. Petre Carp, a fost scoaterea din legea învoelilor agricole a con- Strângerei, adică a executărei silite a muncitorului la lucru şi înlocuirea arendărei' pământiilui : către 'săteni Pe muncă sau pe bani, prin generalizarea în ară. a 
Sistemului - de cultură a muncei.pe Producte, . adică a 
meteiajului,. , - DD DEE 

: 
-„In adoptarea sistzmului acesta a] :meteiajului adică: a



hi 
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; zultâid din cultură, el vede un fel de' panaceu, adică 

” atât îmbunătăţirea soartei proprietarului, care nu va mai 

avea să facă sătenilor avansuri în bani, pentru care băn- 

- cile îi iau dobânzi uzurare, şi sunt de o recuperare alea- 

torie, — cât.şi îmbunătăţirea” situaţiei ţăranului, căci el 

prin cultivarea pământului pe seama lui va trage un folos 

mai mare. de cât «din simpla închiriere a braţelor lui. . 

De aci "urmează. să mai decurgă" şi îmbunătăţire a cul- 

turei în genere a pământului — cea ce nu' poate fi 

decât spre folosul economiei. generale a țărei. 

'Foloasele aceste; sunt pe larg documentate în sub- 

stanţiala expunere de motive, cu care Păucescu însoţeşte 

__contra- proectul de lege asupra “tocmelilor 'agricule, 

pornit din iniţiativa unui grup de deputaţi conserva- 

tori din Camera de la 1893, spre a fi opus proectului 

prezintat de P. Carp ministrul de Domenii în guvernul 

L. Catargi. 
Vă. mărturisesc D-lor, că în cariera mea adminis- 

trativă, cât şi acea de om de legi, —afară de” „legea 

destiinţărei accizelor a D-lui Em. Costinescu, pe: care 

o consider ca un' capo-d'operă de legiferare,.nu mi-a 

fost dat să văd o lege mai clar, mai i lapidar, mai practic 

alcătuită ca aceasta. 

“Sunt : încredințat. că dacă. proectul acesta “de. lege 

ar fi trecut prin Cameră în locul legei D-lui P. Carp, 

care a.lăsat să se perpetueze 'spoliarea cea” mai “ne- 

omenoasă a săteanului de către proprietari şi arendaşi,— 

el ar fi avut: de. efect de a-îndulci relaţiile dintre aceste 

două clase prin asocierea lor graţie meteiajului, aşa 

că am fi evitat grozava zguduire -de la 1907. şi am 

fi realizat, fără. convulsiuni, marea prefacere. rezultând: 

din trecerea marei. „proprietăţi : la țărani” prin expro-. 

priere şi. împroprietărire, iar de. altă . parte. am fi evitat» 

şi criza: de. sub producţie: de astăzi, “din pricina! : căreia:
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într'o mare măsură a- rezultat: şi -deprecierea leului: şi: scumpirea vieței noastre -de toate zilele; - ME Dar. contra-proectul prevăzător al lui.Păucescu a că- zut, experimentarea metayajului nu s'a mai încercat, ci a triumfat, — dar numai. punând chestia de încredere — d. Carp împotriva lui Păucescu 'care se ridica cu-ener- gie în. potriva .menţinerei' în'proectul de lege a silniciei, adică a executărei silite la lucru a săteanului recalcitrant; în potriva - dreptului acordat Primarului să tranşeze el: chestia daunelor rezultând din neexecutarea contractului de învoială, agricolă, stabilind ispaşa de plată,- în loc de a se rezerva acest drept justiţiei, ca în-dreptul comun ; cum şi în fine, împotriva favorizărei muncei la tarla, din cauza căreia țăranul trebuind să “munceascăvîntâi "tarlaua proprietarului, pentru seama lui nu-i rămânea să lucreze -de cât când vremea se. întârzia,- sau -când recoltele erau pe cale să se scuture, cea ce nu putea: de cât 'să contribuie a-i. înrăutăţi situaţia, a-l sărăci. „ Păucescu nu se sfia să spuie: »D. Carp n'a îndrăznit să: atingă interesul celor. privilegiați, a voit să linguşească prejudecățile clasei din care face - parte şi să-şi me- najeze o: „Popularitate nesănătoasă în paguba interese-: lor generale ce-i sunt încredințate, . . Ast-fel cu-toate bravadele sale,: d. Carp, s-a arătat fricos până. la dezerțiune Şi 'cu toate . trâmbiţatele. D-sale Cunoştinţe -s'a dovedit ignorant până -la încă- pățânare“. . EN | | Şi” în adevăr, în loc să se înbunătăţiască Situaţia ea. s'a înrăutățit, tocmelile agricole :au . devenit . tot mai.
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lăsa lucrurile din nou să-şi . urmeze cursul lor. la în- 

tâmplare până ce dezastrul a "venit în 1907. 4 

"Dar -am vorbit în "treacăt despre oligarhie, un cu 

vânt de care s'a cam abuzat în timpul din urmă, cău- 

tându- se a-l devia de la adevărata lui semnificare- 
pentru a i se da un înţeles de castă, de clasă privi- 

legiată închisă, de a-l confunda chiar cu un partid 

politic — cea-ce e cu totul falş. | 
Adevărul e că oligarhia noastră e deschisă tuturor 

ariviştilor, tuturor parveniţilor şi e chiar infestată de 

aceştia, în loc de a fi un receptacol pentru cei cu. 
adevărate merite şi aceasta e cusurul ce i-l reproşa Pău- 

cescu, căci astfel înţeleasă oligarhia se cam confundă” 
cu demagogia şi de aceasta el avea oroare. 

După cum Gambeta repetă cu îndărătnicie : le cle- 

ricalisme. voilă Lennemi, tot aşa Păucescu nu pregeta. 
să strige: demagogia iată duşmanul ! Repulziunea lui 
pentru demagogi este aproape 0 fobie, şi . pentru a-i 
vesteji, el întrebuinţează cele mai aspre cuvinte ce po- 

sedă în vocabularul său de om blajin şi cumpănit. 
Ast-fel el spune că: „dacă aristrocraţia are rugina sa. 
care e nepotismnl, democraţia are cangrena sa care 

este demagogia“, “şi în altă parte zice: „demagogia. 

este, agonia vieţei politice“, o 
lată cum îi vede el pe demagogi : ” „Oameni cu in- 

teligență mărginită dar cu spiritul repede, care decid! 

îndată toate chestiunile cele mai grele. pentru că nu 

văd dificultăţile 10r, totdeauna gata'de a discuta pentru. 

că sunt dedaţi a vorbi fără să se gândească ; care, se 

fac. apărătorii tuturor ideilor ce sunt la, favoare pentru. 

că nu au convincţiiinile lor proprii ; “prin “vorbe, "când: 

sforăitoare, când duioase, prin suspinuri - prefăcute, 

dobândesc 9. influenţă considerabilă asupra “mulţimii. 
ti
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care n'are destule cunoştinţe pentru a-i înțelege, nici 
destulă experienţă pentru a-i cunoaşte“. 

- In locul acestor nepregătiţi şi nechemaţi Păucescu vo- 
eşte folosirea în guvernare numai a oamenilor compe- 

tinţi, a acelor vrednici şi cu merit şi în aceasta doar stă 
tot conservatismul său. El zice în opusculul său des- 
pre partidele politice publicat în 1871: „organizaţia 
politică trebue întocmită astfel încât mai întâi asupra 
fiecărei chestiuni, să fie chemaţi â se pronunţa nu toţi 
ci numai cetăţenii cei mai competenţi şi pe urmă so- 
luţiunea dată de aceştia să fie controlată la lumina: 
mare de alţi bărbaţi competenţi şi cu mai multă ex- 
perienţă, şi toţi aceştia controlaţi de toată lumea. Or- 
ganizarea cea mai bună a societăţei este cea care 
Supune chestiunile celor competenţi de a le rezolva 
şi care dă timp ideilor să se ciarnă, să se discute 
pentru a.se alege ce e bine şi drept asupra fie-cărei 

- chestii“, n 
Spre acest sfârşit el vedea necesitatea existenţei par- 

tidelor politice în Stat, dar nu a multe, ci numai a 
„două — unul liberal şi unul conservator — şi zicea : 
existenţa partidelor. este o condiţie neapărată a mer- 
sului regulat al unui guvern parlamentar. Ele sunt atât 
de necesare, încât încetează numai când se desfiin- 
țează instituţiile libere, când încetează libertatea. Aşa 
la Roma, lupta a încetat între cele două partide. nu- 
mai când libertatea ! murise. Tot aşa în Franţa sub: 
tirania lui Napoleon, în' Anglia sub dictatura lui 
Cronwell“. a 

Ideile lui în materie politică nu erau câtuşi' de puţin 
reacționare, ci mai de grabă adevărat liberale, clasic 
liberale. --- e 

: In numele lor el: combate :pe Ion Brătianu: reproşin- 
du-i că viza a-tot puternicia în stat, suprimarea liber-
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tăţei şi tot în. numele lor combate pe p. „Carp Şi, ju- 

nimismul. 

Tot de asemenea când vede partidul conservator 

sub dominaţiunea fracţiunei 'junimiste alcătuind un 

guvern din graţia Regelui, lipsit de adevăratul contrul 

parlamentar, cu tendinţe internaţionaliste, nu patriotice, 

şi cu veleităţi de socialism de Stat, el îşi dă seama 

„că nu mai are ce căuta în partidul conservator. şi cu” 

gestul tragic al eroinei lui. Ibsen, el părăseşte casa 

conservatoare, trăgând uşa după el. 

Tot în numele acestor idei are loc mai târziu trecerea | 

lui sensaţională la partidul liberal, pe care-l combă- 

tuse cu atâta vrăjmăşie şi în rândurile căruia moartea 

îl găseşte ca Vice Prezident al Camerei din 1897. 

- Nu a fost nici o apostasie în actul acesta, nici o 

renegare a credințelor cărora îşi închinase talentul şi 

energia, ci o consecinţă foarte firească. 

El îşi zicea că partidul liberal după ce trecuse prin 

purgatoriul opoziţiei, îşi reformase programul,: îşi 

priminise cadrele cu oameni noui, dădea chezăşia că 

va realiza mai bine năzuinţele de ordine, libertate, 

democraţie şi progres ce-l însuilețau şi de aceea ui- 

tând trecutul, trecând peste prejudecăţi i-a întins o 

mână leală şi ma pregetat să se înscrie în rândurile 

lui ca simplu soldat. 

Pe el nu la mânat nici o ambiţie personală, - nici 

un parapon, nici un egoism, ci numai un idealism 

curat, o adevărată consecinţă în idei şi sincera iubire 

de ţară. 
x 

% * . 

Şi acum cred că pot să mă opresc. Am spus de 

ajuns pentru a caracteriza şi omul şi opera. 

__Am spus de ajuns de asemeni pentru a legitima - 

, afirmaţiunea pe care am făcut-o că Păucescu se poate
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ridica peste vremuri cu siguranța că trebuie 'să: fie 
prețuit la adevărata lui valoare. 

- Opera lui e remarcabilă, iar omul -a. depăşit cu 
mult proporţiile ce caracterizau la strămoşii. noştri: 
romani entitatea “pe care o proslăveau sub numele de 
vir bonus. 

In tot cazul un exemplar superior de umanitate, ca. 
'iloarea heliotropului orientată, pururi spre:soare-ră- 
sare — îndreptat şi el veşnic :tot spre mai mult a- 
devăr, tot spre mai multă dreptate, tot spre mai 
multă lumină. 
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