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Domnilor depulaji, 

Mă veţi erta dacă vă voi răpi, şi eu, puţin timp în aceste 
“desbateri, S'a vorbit mult. Atenţiunea d-v. trebue să fie obo- 
sită. D-nul Mateiu Cantacuzino, în sinteticul şi magistralul 
său discurs, a declarat că va vorbi „cu durere şi fără cru=, 

“țare“. Durerea i-o cunos:, şi i-o înțeleg. Dar, „fără cru- 
“țare“? Da, a vroit, de sigur, să vorbească „fără cruțare“. 
A făcut procesul istoriei noastre contimporane. A acuzat, 

“fără deosebire, pe toți cârmuitorii din toate partidele, Dar 
când acuzi-pe toată lumea de-o potrivă, eu îmi permit să 

"crez că mai acuzat pe nimeni. De aceea voi zice d-lui 
Cantacuzino că d-sa a vorbit şi cu durere şi cu cruţare. 
Dacă dela acest discurs, un model de elocinţă scurtă, voi 

“trece la discursul d-lui Cuza, un alt model de elocinţă ca 
lungime, — d-sa ştiţi că a vorbit cinci şedinţe în şir, — voi 
trage caracteristica următoare: d-nul Cuza a vroit să fie 
rău, şi a vorbit de multe, de foarte multe, cum s'ar zice 
„de omni re scibili“. Da, a vroit să fie rău. Şi vă întreb 
pe D-Voastră: vă închipuiți un orator atât de bain care 

-să vorbească cinci şedinţe cu trandafirul înflăcărat la bu- 
tonieră? (liaritate). 

Nu, d-lor; oamenii sunt pururea mai buni “decât cuvin- 
tele lor, scăpate la iuţeală şi la mânie, Rar om ar fi mai 
crud decât cuvântul de pe buzele lui. Pentru asemenea 
„excepţiuni să potriveşte formula sceptică: „Dumnezeu a 
„dat omului cuvântul ca să'şi ascunză cugetarea“. 

Aţi ascultat atâţia oratori, în larga comisiune de deputaţi 
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şi de senatori, în sub-comisiunea mai restrânsă, însărcinată 
cu redactarea reformelor, în secţiuni, îa comitetul delaga-: 

ților şi, mai cu seamă, aci, în parlament, în desbaterile 

noactre publice. l-aţi ascultat; i-am ascultat cu răbdarea 
cuvenită, cu respectul cuvenit talentului lor, ştiinţei lor, 

experienței lor. Aşa socot că se cade se fie într'un parla- 

ment covârşit de durerile Ţărei, de solemnitatea tragică. 
prin care trecem, de marea problemă pe. care se încearcă 

s'o rezolve, de faptul că pentru un moment — pentru un 

moment — s'a văzut la o laltă partidele istorice, sfâşiate. 

fără cruţare d'alungul vremilor. 

Toţi oratori şau spus convingerea lor. Toţi şi-au depus 
obolul: lor — fireşte respectabil. — Unii mai blând, alţii 
mai vehement, unii mai sintetic, alţi mai amănunțit şi 

mai document. In sfârşit: unii cu o patimă proaspată. Și 
ştiţi că patima cu cât este mai prâaspătă cu atât este mai 
fără frâu, Or-cât de personală a fost această pornire, aţi 

simţit că dedesubtul ei eră şi o parte impersonală, eră. 
procuparea de greaua problemă ce discutăm. Și de aceia 

zisei că oamenii nu sunt atât de răi cum se oglindesc în 

cuvintele scăpate de pe buzele lor la mânie. Şi totuşi, nu 

ştiu de c mi-aduc aminte de cuvin-- 

te'e unui uriaş al tribunei — Alexandru Lahovary: „banca 
aceasta (adică scaunele acelea) este banca torturilor“. 

Domnilor, permiteţi-mi să vă spui, cât voi putea mai pe: 
scurt şi cât voi putea de limpede, de ce sunt pentru re- 
formele propuse, fără să mă întreb dela cine au pornit, ş 
dacă au sau nu şi scopuri ascunse şi lăturalnice. Au pornit 
e!e dela Rege? Au pornit dela miniştrii liberali sau de la 
minoritatea conservatoare din guvern ? Sunt sau nu rezul- 
tatul unui compromis? Sunt provocate de duhul democratic 
care suflă asupra lumii ? Sunt sau nu în legătură cu revo- 
!uţia rusească ori cu nedemna şar'atanie. nemţească, din 
Dacembrie trecut, încercând să momească nefericita popu- 
laţie rurală din ţara năvălită ? Toate aceste întrebări îmi 
sui: indiferente, şi veţi înţelege de ce. Ceeace nu potsă- 
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sui fie. indifereate sunt reformele în sine ori- -cât de pripite 
ar fi. Sunt peatru reforma, în deosebi pentru reforma a- 
grară, pogorându- mă în sufletul meu, în instinctile mele, în 
“suferinţele mele, în sufletul ţărănimii noastre, în suferințele 
şi lacrămile ei, din care au răsărit atâţia eroi, morţi pe 
câmpul de onoare, şi atâţia eroi susținându-ne onoarea cu 
sângele şi cu viala lor. (Aplauze prelungite). 

Sunt peutru reformzle susținute de clasele dirigiuitoare 
deia noi, de clasele oligarhice, da, oligarhice, din trecut, de 

“astăzi şi de mâine. Nu vinele şi păcatele lor suntem che- 
maţi să judecăm, ci lepădarea lor de bunăvoie de rămăşi - 
ţele privilegiilor pe care le-ar mai fi având. In republica 
romană, la culmea ei de mărire morală şi materială, nu 
era o oligarhie cârmuitoare ? Dar Anglia, democratică, li- 
beră şi puternică, nu este cârmuită de oligarhie ? Dar 
Franţa, nobila şi eroica Franţă, republica strălucită a timpu- 
rilor noastre, nu este cârmuită de oligarhie ? Da, Domnilor. 
Şi de aceia mi s'a părut o nepotrivire când aţi încărcat 
cuvântul de „oligarhie“ de o ură ce nu încape în recepta- 
colul ei de noţiune. (Aplauze). 

D-voastră nu vreţi altceza de căt să sporiţi temeliile a- 
cestei oligarhii. In locul oligarhiei de astăzi veți experimenta 
oligarhia de mâine. Vraţi ca porţii acestei oligarhii să nu 
îie întredeschise ci date de perete. Vor fi prin votul uni- 
versal. Oligarhia a fost de când lumea lume şi va îi cât 
va fi lumea. Și nu zic întrun înțeles rău sau cu inima 
înăcrită: va fi vraiştea de mâine iar nu egalitatea de mâine. 
“tAplauze), 

„Liberte, Egalite, Fraternite“ tură scrise pe drapelul roşu 
al marei revoluţiuni franceze şi pe toate monumentele pu- 
blice. Mâine vor fi scrise şi pe tricolorul nostru, pe scum- 
pul trico'or al neamului nostru întregit. Dar să nu ne în- 
şelăm. Din greşalele altora se cuvine omului cuminte să 
înveţe şi să se îndrepte. Libertate ? Da. Dar libertatea fie- 
căruia este țărmuită de drepturile şi de libertatea oricăruia. 
iibertatea este relativă. Fraternit-te ? Da, Fraternitate cât
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poftiţi. Ea este singura, din cele trei idei, absolută, religi— 
oasă şi mistică spre care tinde omenirea creştină. Și văzu- 
răţi cum înţelese fraternitatea, fiara cultă, foarte cultă, ne-— 
civilizată şi necivilizabilă, fiara teutonă şi îmbătată de sîn-- 
ge. Egalitate ? Asta nu, domnilor, căzi e mai presus de 
firea omenească. Nu că n'am vrea, dar nu putem să vrem, 
izbiţi de inegalităţile din natură ca de un prag de aramă. 
Oamenii nu se aseamănă cu o chilă de fasole, bob şi bob. 
Pe scara vietăţilor cu cât te sui mai sus cu atât *constaţi: 
deosebiri şi inegalităţi mai multa. Egalitatea înaintea legi-- 
lor, — da. Egalitatea între oameni, — nu. Egalitatea nu este- 
posibilă, 

Oligarhia de astăzi, cu toate păcatele de care o acuzăm, 
își îndeplineşte: o supremă datorie pentru ţară şi neam. Şi 
eu îndrăznesc să vă rog ca să trecem peste noi. In acest: 
moment se cuvine tuturora să ru-şi amintească de persoana; 
lor, Să uităm tot ce-am dorit şi n'am avut, tot ce dorim şi: 
n'avem, — tot ce-am meritat şi nu ni s'a dat, tot ce rmeri- 

-tăm şi nu ni se dă, — tot ce-am fi putut face şi'am fost 
împiedicaţi de a face, tot ce putem şi suntem împiedicaţi: 
de a fase, — şi să nu vedem altceva decât salvarea Țărei 
înlăuntru şi în contra duşmanilor. (Aplauze prehtngite). 

Domnilor, eu am două temeiuri ca să fiu pentru refor-- 
mele constituționale. Unul absolut subiectiv şi altul deo. 
natură mai complexă. D-voastră îl veţi socoti Şi clasa. Să 
încep cu cel subiectiv. i ! 

Voi face un mic înconjur pentru a fi mai bine înțeles. 
Știţi că s'a zis, şi astăzi se zice mai cu învierşunare : lupta. 
nu este între oamenii politici ci între diferite clase. sociale. 
Care clase ? Sunt vr'o 57 de ani de când la noi nu exista. 
decât două clase sociale: boierii şi ţăranii. La mijloc arţfi. 
trebuit să fie clasa de legătură, de precumpănire, între: 
boieri şi ţărani : burghezia. Ar fi irebuit. La ce se reducea. 
clasa acestei burghezii ? La câţi-va negustori, în mare parte: 
străini. Aceştia nu meritau numela de clasă socială, şi nu 
îndeplineau rolul de clasă socială. Ci, deslegaţi de solidari—
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tatea noastră etnică, erau cel mult breasla negustorilor. Aşa 
erau acum o jumătate de veac. După cincizeci de ani, =- 

- mai ales prin truda partidului liberal — am înfiripat bur- 
ghezia Această clasă socială n'a fost şi nu este de sine 
stătătoare în guvernarea ţărei. Uitaţi-vă la acest parlameni 
şi aduceţi-vă aminte de parlamentele trecute, — uitați-vă 
la acest guvern şi aduceți-vă aminte de ministerele trecute, 
— şi spuneţe-mi dacă a fost vr'odată o grupare de azest 
fel în parlament sau dacă a fostvre unul pe banca ministe- 
rială ? Desigur nu. Burghezia n'a ajuns la deplina înţele- 
gere a intereselor ei şi s'a absorbit în partidele politice 
existente, în aşa zisele „partide istorice“. Oamenii politici 

„au căutat să p-inză — şi le-a fost uşor — în o-ganizaţiile 
lor pe oricare se bucura de “influenţă. pe piața publică. 

- Aşa că partidul liberal se compune, firesc, din orăşenii 
boieri, profesiuni libere, proprietari, comercianţi, şi indus- 
triaşi. Partidul corservator se compune !a fel din: boieri, 
profesiuni libere, proprietari, comercianţi şi industriaşi. Ţă- 
ranii, adevăraţi ţărani, conştienţi de interesele clasei lor 
nu s'au văzut nici în parlament, nici în partide, ci cel mult 
au fost pe ici pe colo, aşa, de sămânță. Lupta deci s'a dat 
— oricât de paradoxal vi s'ar părea — între partide, între 
oamenii din aceleaşi clase sau din aceiaşi clasă şi oamenii 
din aceiaşi clasă sau aceleași clase sociale. Intre orăşeni, 
şi orăşeni. Și o-icât ni s'ar părea nouă de detestabilă oligar- 
hia de eri şi de astăzi, această o'igarhie s'a gândit adeseori 
la țărănime, dovadă lungul şir de împroprietăriri da la 64; 
şi până acum, când se sângerează adânc clasa proprietari- 
lor rurali. Se prea poate ca eu să fiu târit, fără să'mi dau 
seama, să apăr intru câtva o'igarhia de astăzi. Domnilor, 
eu- sunt bătrân. D-voastră sunteţi tineri. Eu nu pot să acuz 
fără să mă simţ cutremurându-mă de un sentiment de in- 
gratitudine faţă de ea. Atât mai bine pentru cei tineri dac. 
mau nici 0 datorie de conştiinţă față de oligarhia noastră 
Ei pot acuza în linişte, fără grije şi fără mustrare, ştiind 
că ori unde sunt, sunt numai pria ei. .
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Dar, domnilor — şi mă adresez tuturora — cunoaşteţi 
d-v. în istoria noastră contimporană, vre un om de stat, 
ținând destinele “Ţărei în mână, care să se fi gân- 
dit să apese cu totdinadinsul claza ţărănească? — (Aplau- 
ze prelungite). Vă desfid -- adică mă ertaţi este un fel 
de a vorbi — vă rog, dacă ştiţi vre unul, spuneți-mi-l şi 
mie, Tot binele pe care lar fi putut face nu lau făcut, — 
e advărat Nu Pau făcut din două pricini: ori că nu Pau 
priceput îndestul şi în întregime, or că Pau împedicat 
împrejurările Şi astăzi ce faceţi? Toţi sunteţi la o laltă; 
nimeni nu combate reformele ; toţi vreţi mai binele ; şi toți 
veți face supremul bine pentru reînvierea clasei ţărăneşti. 
(Aplauze). 

Să admit că ar fi o tup'ă învrăjbită între clasele con- 
ducătoare şi clasa ţărănească. Ei bine, acum când parti- 
dele istorice s'au unit — şi vă repet: nu vă temeţi, — 
unite sunt numai pentru un moment — în vederea celui 
mai mare Dire pentru clasa ţărănească, cum mi-ar şedea 
mie să combat reformele? Să mă împotrivesc eu refor- 
melor?... Şi copiii ar râde de mine!.. Și colegii mei şi-ar 
da cu coatele, S'ar gândi, surâzând: ăsta e robul nostru, 

e făptura noastră, e pe veci obiectul netrebnic al nostru.— 
A, nu, domnilor! Eu nu pot să uit că sunt copilul țăra- 
nului clacaş,improprietări t la 64! (Apianze prelungite). Nu 

„pot să uit ceea-ce am învăţat de la cei mai mari dascăli 
ai mei, dela părinţi: basmele, cântecele, obice! urile, limba, 
această comoară de limbă unde se gă esc bogăţiile cu 
duiumul, în care mi-am spuS durerea şi dorul, şi-am îr- 
cercat să mă aproprii de un ideal ce s'a depărtai treptat 

cu paşii făcuţi în spre dânsul. (Aplauze). Străbunii mei 
se perd în haosul iobagilor, suferind cu ceilalţi țărani de 
o potrivă, şi lipsa, şi foamea, şi năvălirile. Spiţa te în- 
toarce necon'enit la legile ei instinctuale. Eu țiu la ţărani 
din tot sufletul, mai ales cu partea sufletului inconştientă, 

subliminală, — cu. acea parte vagă şi misterioasă din care 
izvorăsc toate însuşirile firei ta'e şi-ţi determină felul tău
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de a fi, identiticându-te pe tine de acum cu tihe de altă- dată, cu tine care vei mai fi cât vei mai dura pe această lume de luptă şi de mizerii. „Vieaţa sufletească a omului 
se aseamănă cu un fir de apă curgând dintr'un mal: rece 
şi limpede sau turbure şi încropită, repede şi puternic sau 
abia lăcrămând şi umezind pământul. De unde vine ? Nu 
vedem şi nu ştim, Ceea-ce îşi face drum şi ese la vedere, 
e tocmai ca la om, ceea-ce a putut trece prin strunga conştiinţei. Partea tăinuită şi întunecată, de unde ai putut scoate la iveală ceea-ce ai putut scoate, este partea hotă- râtoare a sufletului tău. Fiecare din d-voastră reproduce 
în partea izvorul din care se trage. Sunteţi aceeaşi în fond Ceea-ce au fost premergătorii d-voastră. Și eu ori-ce aş face, ori-ce aş crede; simţ că am izvorât din patura a- dâncă, din mulţimea îndelung răbdătoare, din amărăciu- nea vremilor, din țărănimea umilită şi tăcută. Aşa mă ştiu, aşa sunt, aşa voi fi. Sunt din ei, sunt al lor, “sunt al lor fără să 'vreau. Sunt al țăranilor! (Aplauze prelungite) |i iubesc fatal. De ci mă leagă suferinţele moşilor şi stră- moşilor mei. In mine se adună suferințele veacurilor tre- cute, şi es la iveală, şi le-dau în clipa aceasta graiul pe Care i-l pot da! (Aplauze: preluugite şi indelung repetate). Din această iubire, adâncă şi neiuțeleasă, voi vota reformele, lacă, domnilor, cel d'intâiu motiv, absolut subiectiv. 
Trec la celălalt. 
Pe mine nu m'a furat politica nici din intereș, nici din ambiţie. E de mult d'atuaci. Un om însemnat, — poate că: şi aduce aminte — într'o zi, îmi licări pe sub ochi po- sibilitatea unui minister. Rămăsei uimit. Ii răspunsei: „Nu înţeleg ce farmec -au aceste portofolii“. Et 'îmi răspunse: „Fiecare soldat poartă în giberna sa bastonul de mare- şal“: — „Foarte mulţumesc de bastonul de mareşal. Eu „nu port în giberna mea decât cartuşele soldatului“. Pe mine m'a atras în deosebi chestia națională. Chestia na-! țională este puterea vie de vieaţă, trecută din generaţie în generaţie. Eu sunt un biet Om, nu cu idei fixe — şi nu
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întrebuinţez cuvintele acestea în înţelesul psihologic s€6* 

lăresc — ci co singură idee fixă : chestia naţiona!'ă. Mai 

tot ce-am gândit, ce-am scris, ce-am vorbit, au pornit dela 

şi pentru această idee. Schiţ», novele, studii, drame, dis- 

cursuri parlamentare sau dela întruniri publice, — în toate 

am slujit aceleeaşi idei. La iegea instrucției publice a d-lui 

Take Icnescu, la legea reformei învăţământului secundar a 

răposatului Haret, la legea sindicatelor lui Stolojan, în 

conferințela mele, „Țăranii noştri şi ţăranii mizerii“. „Doi- 

na“, „Natura în poezia populară“, în două discursuri din 

Academie, singurile pe cări le-am ţinut, — au fost inspi- 

rate şi nutrite de aceeaşi idee. Şi de la început am intrat 

în „Ligă“, şi mi-am toct coatele între lonaş Grădişteanu 

şi Nicolae Filipescu... O, mi-l amintesc de pe atunci pe 

Nicolae Filipescu.. Un tânăr fermecător, deschis, voluntar, 

patriot cald şi robust, c'un temperament quasi-reveluţionar... 

In 1892 Dimitrie Sturdza răsări în fruntea chestiei naţio-. 

nale. Nu văzui în el decât omul care trebuia să se jert- 

fească pentru neam. Și-i şedea aşa de bine omului albit, 

omului bătrân ; şi crezui în spusele lui; şi cutreeraiu ţara, 

propovăduind împreună cu ei marele nostru adevăr etnic. 

Crezui că el ştiuse că la chemarea partidului la putere va 

ceda locu! altuia. Crezui că el îşi dase seama că n'ar mai 

fi posibil la putere cu Austro-Ungaria — cu această tem- 

niţă a atâtor naţionalităţi nefericite — cu. Austro-Ungaria 

învrăjbită în contra lui, Dimitrie Sturdza, şeful partidului 

liberal, după ce, în Senat, făcu trădători pe d-nul Carp şi 

Alexandru Lahovary, — după ce acuză pe Unguri — şavea 

dreptate — că comit o crimă înfiorătoare în mijlocul Euro- 

pei sugrumând pe români şi umplând temniţele cu ei, — 

după ce... Dar, dupe câte... ? Ajunse prim ministru. O! ce 
trist noroc pentru dânsul! Și ce zăbranic negru se abătu 
peste sutletul îndurerat al României !... In 1895, la 13 Oc- 

tombrie, — aşa mi se pare, — în orice caz era un 13, — 

Dimitrie Sturdza, aci, în laşi, la un banchei — trebuia să 

fie un banchet, — ridică paharul — ce pahar amar întinse
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românilor să bea — şi pronunţă, între altele, cuvintele ur- 
mătoare: „Umblă vorba că ar mai fi existând o chestie 
naţională ; nu cunosc chestie naţională decât între Carpaţi 
şi Dunăre.“ Un trăsnet căzu asupră capului meu. Călăto- 
risem, eu el împreună, la Bucureşti, la Ploeşti la- Craiova, 
la laşi, închinat şi robit acestei idei. Ce era să fac ? Ce-aş 
fi putut face? Am rupt legăturile cu partidul liberal, cu 
care trăisem atât de bine *—8 ani. N'am putut răbda un 
asemenea şef. 

Cel care se făcuse delatorul d-lui Take lonescu, cel 
care plătise pe un funcţionar public ca să fure din scrinul 
d-lui Take Ionescu mandatele prin care dăduse ajutor Arde- 
lenilor pe te budgetul oficial, cel care, de cum so:ise la 
putere, încetase d'a da venitul datorit şcolilor din Braşov, 
nu mai recunoştea chestia naţională. Pentru întîiaşi dată 
şi pentru ultima oară, simţii setea de răzbunare. Şi nu era 
numai răzbunarea mea, ci o răzbunare. înmulțită cu răzbu- 
narea celor patru milioane de români de peste Carpaţi. 
(Aplauze). 
; Am „luptat şi am contribuit şi eu la răsturnarea lui 
Sturdza. 

Dimitrie Sturdza a înșelat, în timp de pace, chestia na- 
ționaiă. Colonelul Alexandru Sturdza, odrasla dreaptă:a lui 
Dimitrie Sturdza, a trădat'o în timp de războiu! (Aplauze). 

D-l V. G. Morţun, Președintele Adunări. — Apropierea 
pare deplasată. 

D-l Barbu Delavrancea. — Ceiace ce esta absolut istoric 
vi se pare deplasat ?.In orice caz m'ar strica să vorbiţi 
ceva mai delicat cu mine. 

D-l A. C.. Cuza. — Incă un moment de trădare: (| 
Februarie ! 

D-l Barpu Delavrancea.— Fram hotărât să nu mă mai 
amestec în politică. Două luni, Victor Ioneicu, Nicolae Fili- 
pescu şi Take lonescu, stăruiră să mă întoarcă din hotă- 
rârea meafIn sfârşit, d-l Take lonescu, într'o noapte, la mine 
acasă, dela 10 ceara până la 6 dimineaţa, izbuti. Argu-
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mentul lui capital. „Ce faci cu chestia naţională? Ai dă- 
râmat, acum clădeşte“. Ara intrat în partidul Conservator, 
sub 'şefia lui Gheorghe Cantacuzino, un om bun, plin de 

amenitate şi de energie când trebuia, un boier mare şun 

mare român. D'am greşit : sau d'am tăcut bine, alţii vor 
alege. 

Eu de 18 ani, în n partidul “conservator, ca şi în partidul . 

liberal, de aceeaşi idee am fost cărmuit: , chestia naţională. 
Și este o aşa de strânsă legătură între chestia națională 
şi reformele împroprietăririi ţăranilor şi ridicarea celor 5— 6 

milioane de suflete la vieaţa noa:tră publică, (Aplauze) că 
mar mai fi nevoe de nici-o explicaţie, Noi vrem ca să 

închidem gura duşmanilor din Țară şi din jurul Țării. Noi 
vrem să nu se mai şoptească româniior din țările supuse ; 

„Priviţi la fraţii voştri, ţărani din „România liberă”: ei pă- 

„ „mânt nu au, ei libertate nu au, ei drepturi nu au, ei voi 

„nu au. Nu vedeţi că ei stau mai iău de cât voi?* Dân- 

du-l!e ce nu au, noi îi cucerim biruinde- -ne. Întindem ho- 
iarele Ţări; întreim populaţia rurală, îmbogățind- o şi înăt- 

țând-o la demnitatea de om; sporim puterea ei de muncă, 

de siguranţă şi de linişte. Și fiind-că s'a pomenit aci de 
mişcările agrare din republica romană, — noi,' domnilor, 

nu am vrea ca un alt Tiberius Gracchus să aibă dreptate 

de: a striga în mijlocul poporului : „Fiarele să!batece au 
„culcuşul lor şi ţăranii cari mor apărând România nu au alte 

„bunuri decât aerul pe care-l respiră!“ Noi nu vrem ca un 

al Tiberiu Grecchus să aibă dreptul de a zice poporu- 
* Tăran'i nu luptă şi nu mor decât pentru a spori luxul 

Ki nesfârşitele bogății ale altora !* (Aplauze prelungite). . 
Noi, cu revizuirea constituției, deretecăm casa noastră în 

care vom primi pe fraţii noştri dupe atâtea veacuri de du- 

reri şi suferințe ! (Aplauze prelungite şi indelung repetate). 

lacă, domailor, şi a! doilea motiv pentru care, voi vota 

reformele propuse. - 
Fste acesta un motiv subiectiv ? Pentru ca să crez aşa 

ceva, ar trebui să crez că d-voastră nu-l împărtăşiţi, că
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nu sunteţi convinşi că reformele vor înălța pe cei dela 

sate, că nu sunteţi convinşi că cei cari au sosit eri, ş'au 
învârtit hora înprejurul Statuei. lui, Cuza, aduceau cu dânşii 

bucaţi din sufletul nostru şi le închinau la picioarele ma- 

relui, Domnitor. Reforma, agrară şi reforma electorală nu 

se sprijină pe ceva. subiectiv de oare-ce.le împărtăşiţi cu 

toţi. Au fost unii cari au crezut că, propunerile lor sunt 

ceva mai bune, — “dar n'am auzit pe nimeni susţinând că 

ele șunt rele, (Aplauze). : 
Acum, domnilor, daţi-mi voie să strâng în 1 câte- -va mă- 

nunckiuri, întâmpinările, mai. de seamă, cari s'au adus 
reformelor. Discuţia. s'a urmat liberă şi largă. . Și dacă a 

durat atât de mult pricina: este că. şau discutat mai mult 

temerile de ce se va pune în legile speciale — legea de 

expropiere și legea electorală — decât. cele cuprinse în 

revizuirea Constituţiei. Fireşte nu există legiuitor pe lume 

ca să satisfacă pe;toţi în alcătuirea legilor. Cu neputinţă: 

Ori-ce lege omenească simte ;nevoe de a fi sprijinită pe 
două pârghii puternice: doctrina şi jurisprudenţa. , Ce-ati 

tăcut până acuni d-voastră? Aţi preparat doctrina, aţi fă 
cut o parte de doctrină. Doctrina întreagă o vor desă- 

vârşi. profesorii şi scriitorii. Jurisprudenţa o vor face ju-. 
decătorii, ceailaltă putere în ,Stat. Limbile moderne sunt 
limbi auaitice, nu sunt sintetice ca limbile, antice. Numai 

în „acele limbi au izbutit, legiuitori, să alcătueașcă, une- 
i, legi asemănătoare cu fatalițatea legilor naturii, în a- 

plicaţiunea lor. 

„Mă voi.mărgini dar numai la acele întâmpinări privitoare 

la revizuirea art. 19 din Constituţiuge. Nu mă voi atinge 

deloc de legile speciale. Ar fi, să abuzez de răbdarea D- V. 

când vorb=se al 32-lea sau al 33-lea. | 
Domnilor, unii au a:emănat pe oratori cu îmblânzitorii 

de fiare ; alţii, cu ra a cavalină. Sunt cai de, curse, cai de 
trăsuri elegante, cai de povară. De,caii de rasa arabă, 

fireşte, s'a pomenit, dar de anume cal, din rasa arabă, nu 

cunosc ză se fi zis ceva în această asemănare. Exi-tă un
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cal arab, frumos, nobil, echilibrat, „calul lui Allah“. tacă 
şi legenda lui. Odată Allah voia să se ducă la Meca. 
Incălecă un cal. Calul îl duse ca gândul drept în cetatea 
sfântă. Când să desca! ica, calul se scutură, trânti pa Allah 
şi] lovi de pietre. Allah, bun şi milostiv ca orice Dumne- 
zeu, îl bine cuvântă şi'i zise: „Cei ce se vor prăsi din 
tiae vor fi iuți, puternici, mândri, dar vor fi Şi şugubeţi.“ 
D-l Matei Cantacuzino, al căruia talent este recuno:cut de 
mult, este un om fin, d'o inteligență vie, de o cultură 
vastă. Este însă un om şi sensibil, prea sensibil. Prin sen- 
sibilitatea sa se desparte: de şcoala junimistă închinată doar 
la inteligenţă şi la voință. D-l Mateiu Cantacuzino, cu stră- 
lucitele lui însuşiri, este o fire care nu rabdă — mă ertați 
dacă voi face apropierea- ceva nai evidentă cu „câlul lui 
Allzh“ — (Aplauze. laritate) eare nu rabdă nici jugul, nici 
hamul, nici, frâul, nici mai puţin să'l atingă vr'un străin, 
Din această pricină e! a voit să vorbeas:ă „cu durere şi 
fără crutare“ şi s'a exprimat cam aşa : „nu voi vota re- 

“formele, venind din mâna D- voastră, căci nu aveţi autori- 
tatea morală de a le prezenta şi susţine, “ Regret că des- 
baterile cu discursul d-lui Cantacuzino nu s'a publicat 
încă. Reproduc cum pot... A, n'aveţi autoritatea morală ? 
Dar, domnule Cantacuzino, ce-am gândi noi de d-ta când 
te-am vedea plimbâsilu-te pe malul .unei ape adânci şi în 
faţa noastră s'ar petrece următoarea scenă: un om “răpit 
de curentul apei, aproape să se înece, întinde mâna, cere 
ajutor, şi pe când un altul de pe mal i-ar întinde o mînă 
de salvare, d- ta i-ai striga celui care se îneacă: „Stai! Ce 
faci ! Nu lua niâna care ți se-întinde ! Mai bine îneacă-te! 
Mâna care te salvează nu este curată, este pătată, este 
imorală !“ (Aplauze pralungite). 

D-L A. C. Cuza. — Comparaison n'est pas raison. 
D-l Barbu Delavrancea. — E prea mult, omeneşte, ceia 

cei dela noi, D-ta ceri să fim de piatră faţă cu nefericita pă-. 
tură țărănească. D-ta ai mai declarat că nu sunt cu pu- 
tință reformele astăzi căci ne lipseşte îndemnul opiniei
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pubiice, ţara: fiind ocupată în mare parte de oşiile coltga 
pitoare ale duşmanilor. noştri. Nu, domnule Cantacuzino, 

asta nu. Am mototoli concepţia de Patrie de am judeca 

atisel. Patria nu este doar pământul unde ne-am născut. 
Este şi pământul stăpânit din moşi-strămoşi, dar cea-ce ho- 
tărăşte 'de Patrie este tocmai partea subiectivă a omului, 
partea îvăscută în ei ce iubire şi de jertfă. Oii unde ne-am 

găsi, la Paris sau la Londra, ducem cu nui Patria noastră. 

Renan, avea dreptate când a zis că un singur om dar 
rămânea dintr'o rasă şi i-ar vorbi limba ei, acel singur 

om ar reprezenta o Patrie şi un neam. (Aplauze prelungite.) 

Eu unu vreau să abuzez de .răbdarea D-voastră şi de elo- 
cința d-lui Mateiu Cantacuzino. Vorbind cu d-sa, între 

patru ochi, nu ştiu de ce am plecat cu un început de con- 

vingere că d-sa ar sta la chibzuri, că ar înclina, că ar 

vota reformele. Şi de aceia, gândindu-mă în deosebi la 
d-sa, am început discursul meu cu această declaraţie: 

oamenii sunt mai buni decât cuvintele scăpate de pe bu: 

zele lor la iuţeiă şi la mânie. 

D-l Matei Cantacuzino. — Cer cuvântul, 
D- Barbu Delavrancea. — O nouă întâmpinare adusă 

de mulţi oratori, dela această tribună, dar formulată mai 
viu şi mai dârj de d-nul profesor Basilescu. D sa a zis: 

Aşa cum propuneţi reformele, ele, sunt doar nişte simple 

făgăduleli“. Cu alte cuvinte ceace facem noi sunt "numai 

vorbe înșelătoare, este ceeace s'a zis pe vremea luptelor: 

agrare ale republicei romane: „imago sine re“. Adevărat 

d-le Basilescu ? Eu. vă întreb pe d-voastră, — spuneţi-mi 

sincer — : din clipa în care partidele de guvernământ au 
căzut de acord, când s'a ivit primul proiect, când am as- 

cultat cu răbdare în comisiuni şi aci în desbaterile publice, 

când toți au declarat că se vor lua 2.009.000 de hectare 

din proprietatea particulară şi le vor împărţi ţăranilor — 

crede-ţi d-voastră că ar mai fi posibil, în ţara românească, 

să se dea îndărăt? (Aplauze prelungite) Partidele, odată 

unite asupra destinaţiuuei celor 2.00).0)0 de hectare, nu
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fai stă în puterea nimănui să se întoarcă "de la: ceââ-că 
s'a hotărât; S'a mântuit. Cele 2.000.000 de hectare sunţ 
date”! (Aplauze prelungite.) 
“Domnilor, îi săplămâna Paştelui, erâm la Ghidigenii: 

Un ataşat militar, orm capabil şi cu minte, îmi spuse: că 
pactul dintre” partide s'a “rupt pe chestia reforfiielor. Vă 
mărturisesc că am trecut printr'o rhare îndoială. Am sute- 
rit. — Cum se poate că şeful nostru să” nu fi simţit” că 
aci este vorba de o probleină niare, de chestia naţională? 
EI?'Omul eşit d'asupra dupe lupte neostiate? Multe mi-au 
trecut prin minte. Şi nu e de nici-un fotos să vi le spui 
aci, în parlăment. Când m'am întors în laşi sa potolit 
conştiinţa inca turburătă. Am văzut pe marii latifundiari, 
ca Mihaiu Cântacuzino, Cautacuzino-Păşcani şi prinţul Basarab-Bfâncoveanii, nu numai consimţind la reducereă 
Şi fărimiţirea proprietăţilor lor, dar stând în fruntea pri- melor rânăuri şi îndemnând pe toți lă jertiă pentru Pa- 
trie: şi neam. Asemenea oameni ştiu să'şi poarte numele 
lor, cum îl găsim în cronice!e Moldovei şale Muntenii, 
cu “Cinste şi cu strălucire. (Aplauze prelungite). Și de sigur 
trebue: să ţinem socoteala de numele lor. Asemenea 'po-' 
doabe sunt ca nişie osii de fier înprejurul cărora s'a în- 
vârtit neamul românesc. Și vă vorbesc eu âşa, eu care 
nu am ur nume... Numele meu este tras la sorţ, un pseu- 
donim, o poreclă... i 

vote. — Şi acestă este mare. | 
D-nul Barbu Delavrancea. — Nu, nu este nimic, nu are 

nici-o mărire... Eu nu invidiez podoabele pe care nu le am. Un nume întâlnit în cronicele Țărei, dacă ştii să-l porți este o fală. Dacă iu, eşti mort tu în tine, şi de râsul 
strălucirei” trecute a neamului tău îrsuţi. (Aplauze), lacă de 
ce zisei, d-le profesor Basilescu, că nu există nici-o pu- 
tere omenească să întoarcă 'ceea-ce se va înscri în Con- 
stituţia noastră. Veţi vota d-voastră — şi o doresc — sau nu veţi vota — şi mi-ar părea rău -— ceea-ce au hotărât partidele unite se va: îndeplini, (Aplauze). Consensul de 

“
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“conştiinţă al tululor cărmuitorilor este o chezăşie că în- 
dărăt nu se va mai da. Atunci cum afirmaţi d-voastră că 
“reforme!e sunt o simplă făgăduială? (7 pauze prelungite). 

D-nul N. Basilescu. — Forma dat esse rei. 
D-nul A. C. Cuza. — Intrerupere. Nu se aude. 
D-nul Barbu Delavrancea. — Adevărat, d-le Cuza. Re- 

cunos “că aşa sau purtat cu țăranii noştri mulţimea de 
-arendaşi şi unii dintre proprietari, că ei, bieţii țărani, au 
prelungit acea îndoeală istorică: „se poate — o fi — ie 
pomeneşti !* Dar când noi scrim în Constituţie, negru pe 
alb, că 2.000.009 de hectare din proprietatea privată vor. 
trece în proprietatea ţăranilor cultivatori de pământ, o în- 
scrim îu cartea tuturor ca o poruncă pentru toji. „Ai carte, 
ai parie“. Și vor avea acest pământ. Să nu ne jucăm prea 
mult cu focul acestor nesfârşite discuţiuni. Să nu ajungem, 
făra să vrem — mă ertați, nu vreat să ofensez pe ni- 
meni — la concluzia la care a ajuns d-nul Lupu. D-sa 
zise: „când mă gândesc la drepturile țăranilor de a cu- 
lege vreascuri din păduri şi de a tăiă lemnele uscate, 
drepturi avute şi pierdute, îmi vine să crez că ţăranii 
noştri au dreptul la acest pământ, — cum a cerut şi re- 
voluţiozari ruşi, — fără plată, fâră vro despăgubire“, Să 
ne ferim de un astiel ue democratism ca să nu cădem în 

demagogism. (Aplauze prelungite). Omul cel mai odios dintre 
noi şi cel mai criminal ar fi acela care tine acest limbaj 
“țăranilor noştri, destul de amărâţi: „pământul acesta nu 
„trebue să-l. plătiţi, destul Paţi plătit apărându-l cu sângele 
vostru“. (Aplauze prelungite). 

Domnilor, trec ia cea din urmă întâmpinare, venită din 
altă parte. S'a zis — şi eu crez cu drept cuvânt — : pentru 
ce nu s'ar plăti cele 2.000.000 de hectare şi în bani şi în scri: 
Suri garantate de Stat? Eu, în subcomisiune, am discutat a- 
ceastă întâmpinare, ridicată şi desvoltată de d-l senator 
Argetoyanu. Am discutat'o şi cu un coleg al nostru în culua- - 

„vele Camerei... Și de ce nu vaşi spune ?.. Cu d-l rapor- 
tor Danielopol. Am susţinut că ar fi posibil Statului, îm- 
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prumutându-se la încheerea păcei cu miliarde, să. se îm-. 
prumute şi cu 120.009.000 aur, pe cari dându-le Băncei 
Naţionale să emită în bilete de trei ori această sumă, Cw 
aceşti bani Statul ar putea să plătească un atât la sută 
proprietarilor expropriaţi. D-sa mi-a spus că: să „ gândesc 
serios la această nevoie. Părerea d-sale este ca Statul să. 
plătească ceiace datoreşte Bâncei Naţionale, mai puţin 
500.000.000. Și cu aceşti 500.009.099) să plătească propor- 
țional, celor în drept, la începutul exproprierei. Or cum 
ar fi, lucrul este posibil. Nu este nimic imposibil când 
oamenii se gândesc serios şi cu bună- voinţă. 

Și acum, domnilor, voi să încheiu. Cunosc pe unul dintre- 
; d-voastră, — şi-l cunosc de mai "nainte da a face politică— 
un om modest şi capabil care rabdă, suferă şi tace, şi. 
tace, deşi despre. marea capacitate a lui nimeni nu s'ar 
îndoi. Şi ce spune această iăcere voită? Ce elocinţă în 
în această tăcere! Şi cât de elocinţi âm fi fost şi noi dacă 
am îi vorbit mai puţin sau dacă am fi tăcut! Să ne ridi-. 
căm la înălțimea vremurilor grele de astăzi ; să trecem. 
peste "dificultăţile ridicate cu înverşunare de unii oratori,— 
privind numai legile speciale şi de loc reformele în des- 
bateri, — cu atât mai uşor că aceiaşi comisiune de sena- 
tori şi deputaţi — sau o altă co nisiune aleasă — va pur- 
cede de îndată la studierea şi rezolvirea lor. Acum ni se: 
cere să fim cu sufletul nostru pe front, cu cei cari luptă 
şi mor pe front, cu cei cari au murit de frig, de răni şi 
de boale. Cum suntem strânşi laolaltă, să fim nedespărțiţi 
ca o masă compactă, coprinşi de fiorul sfintei uniuni. 
Frontul e una, cu frontul să fim una. Să dăm ţăranilor 
eroi ceeace trebue să le dăm, şi să le dăm din toată inima. | 
şi cu toată dragostea noastră. Să le dovedim ca la fiecare 
picătură din sângele lor, picură o lacrimă fierbinte “din. 
ochii noştri | (Aplauze indelung ropetate.) Aţi văzut pe unul 
din colegii noştri, pe d-l Pascal Toncescu. După ce şi-a. 
vărsat tot focul mâniei lui pe guvern, a declarat. că va. 
vota reformele. Ei da, aşa da. Și eu aşi ruga pe toţi să 
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faceţi la fel. In deosebi v'aş ruga pe democraţii grupaţi împrejurul „Muncei“, să faceţi la fel. A, nu Ştiţi, cât . de 
frumos war şedea, ca, după ce aţi adus grave acuzaţiuni: 
partidului din care aţi tăcut parte „Până eri-alaltăeri, să 
daţi votul D-voastră reformelor binelăcătoare. Indrăznese să crez că aşa va face şi d-nul Mateiu'Cantacuzino. Sper 
că aşa veţi face şi d-voastră, | 

Domnilor, îmi ieau curajul să mă adresez şi celui Palit partid al opoziţiei constituţionale. (jatitate). Patronul merge 
atât de unitar cu restul partidului (Râsete) că nici-unul din ai săi nu şi-a permis să-şi întrerupă şetul. (Râsete). D-nul A. C. Cuza. — Ai mei sunt afară. 

C-nul Barbu Delavrancea. — Și n'am -văzut niciodată „pe şef tânjindu-şi pe vr'un partizan. (Ilaritate). Sunt atât «de uniţi că fac o singură fiinţă. (Rasete) De acest şet şi 
această fiinţă, eu, mă rog să voteze reformele... (Ilaritate), 

D-nul N, lorga. — Nu era de nevoe. 
D-nul A. C. Cuza. — Voi vota contra. 
D-nul Barbu Delavrancea. — Vei vota contra ? Va şti Țara întreagă, că profesorul universitar, democratul şi ini- 

ma generoasă, a votat contra. Și cât de rău ți-ar şedea când porţi numele lui „Cuza“! (Aplauze) Este drept să”! porți ; pentru-că eşti din familia lui „Cuza“, pentru-că epti, Cuza“, domnu'e Cuza, vei face ce-a făcut „Cuza“ ia 64, vei da pământ ţăranilor, vei vota pentru cele 2 mi- lioane de hectare de pământ. N'aş dori să fie nici măcar ştirbită sfânta uniune! (Aplauze îndelung repetate. Bravo 1! Știu că cuvântul a înşelat intenţiunile multora. S'au re-- pezit cu o năpusire n? dreaptă asupra proprirtarilor. Mă voi adresa lor, fără să'i ating întru nimic. Sunteţi con- 
vinşi că proprietarii nu fac nici-o jertfă 2 Și sincer cre- deţi în această glumă? Eu socot că mai de grabă la iu- țeala, aţi scăpat aceste cuvin'e: „ce li se ia, li se plă-. teşte!“ Nu, d-lor, proprietarii fac singuri jertfe mari: jertfe matesiale şi mora'e, şi când zic morale nu mă gândesc la faimoasele... „neplăceri sentimentale“. (Ilaritate). Proprie=



20 

tarii cari au dobândit proprietăţile prin munca şi suduoa- 
xea lor, şi cei cari le-au moş'enit prin dreaptă moşte- 

nire, — (nu vorbesc de jucătorii de bursă la pământ: 

“cumpără azi ca să vândă mâine moşiile) — unor aseme- 
nea proprietari li se rupe ceva din sufletul lor: aminti- 

rile şi bucuriile pe cari nu le vor mai avea. Și cum vor 

fi plătiți? In titluri a căror valoare nominală va fi soco- 

iță drepi valoare rea!ă. Este destul să vă întreb: ce va- 
ioare reală vor avea titlurile acestea? Nu e unul din d-v. 
care să nu crează că această valoare reală va fi departe 

de valoarea nominală. Va să zică: la jertfele morale se 

vor adăoga şi jertiete materiale. (Aplauze) | 
S'a pomenit, dela aceaslă tribună, că dacă s'au unit par- 

tidele, că dacă proprietarii s'au îndurat să facă marea 

„jeriiă pe care o fac, pricina e spaima de revoluţiea de 
inâine. Nu, domnilor, Aceasta ar îi o nouă nedreptate. Că 

vor fi fost influenţaţi de revoluţia rusească, :de reformele 

ce se pregătesc în Anglia, de spiritul democrației din Franţa, 

admit. Dar, sub-această influență, eu văz mai mult inima 

“Dunilor români, cari: sunt în stare să 'rupă dela dânşii şi 

să dea celor săraci şi împovorați. (Aplauze îndelung prelungite). 

“Şi aceasta e bine să o ştim, să o preţuim şi să'i aducem 

„cinstea cuvenită. Nouă, cari dăm cuvinte în loc de pământ, 

-nu re este ertat să batjocoiim pe cei cari dau pământ în 

Joc de cuvinte. (Aplause frenetice. Bravo !) 
Și au dat dăstul. La 1914 un fost raportor al revizuirei 

— şi nu ştiu de ce nu este aici — propunea îa raportul 

“său 1.000.000 de hectare. Şi dacă propunea acest milion e 
-că vorbise cu un om — nu vă spun culoarea - polițică — 

care-l convintese că e posibilă această, jertiăi de. „un niilion 
„de hectare din proprietatea particulară. Acel. 'raportăr, din 

partidul liberal, nu îndrăznea să se ridice decât la 700.000 

“de hectare. Azi, după trei ani, dăm 2.090.000 de hectare 

- din propietatea particulară, — şi nu este destul? D-v.— 

partid liberal — acum trei ani, aţi propus şi susținut co- 

-Jegiul unic, cu restricţiunea ştiinţei de carte, şi cei ce nu 
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vor fi ştiind carte să voteze ca şi până acum. Astăzi : vo- 
tul universal, secret, egal şi obligator. Şi war fi destul? 
Dar, spuneţi, D-voastră, ce-ar mai fi de făcut pentru ridi-- 

carea ţărănimei ? i 
Eu vă rog, domnilor, să votaţi reformele propuse. Să. 

ne îndeplinim datoria şi să ne uşurâm inima. Veţi îi aruncat 
toate acuzaţiunile pe care le puteaţi arunca guvernului, şi 
veţi fi făcut tot binele pe care! puteaţi face României. 

Reformele propuse nu sunt a!'e guvernului ci ale Ţărei 
întregi. (Aplauze prelungite) Să fim uniţi în hotărârea noastră, 

şi vom putea să aplecăm în linişte capul pe peranele- 

noastre, şi vom putea să dormim somnul drepţilor, căci 

aşa se cuvine să fim în aceste momente de grea cumpănă. 
țAplauze frenetice şi inielung repetate. Oratorul e felicitat de mulţi, 

dinire reputați). 
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