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Cuvântare rostită la adunarea din laşi 
a wligii Culturale”, în Martie 1915, 

Ca secretar al Ligei, am de cetit o moţi- 
“une. N'am pretenţia de a o tălmăci faţă de 
sufletele d-voastră, cari sânt şi prea înţele 
gătoare şi prea curate ca să aibă nevoie de 
aceasta, ci numai, cu toată îngrijorarea u- 
nui om cinstit ca nu cumva o judecată falșă 
să-i scape, — şi ce teribilă ar fi o judecată 
falşă în momentul de faţă, ce teribil ar fi 
să murim pentru ce nu trebuie! — şi ca o 
datorie deci faţă de conştiinţa mea, îngri-. 
jorată pentru efectele pe cari vorbele cari 
se spun de un om cu autoritate în această 
țară, multă, puţină câtă o are, voiu adăogi 
câteva cuvinte. 

Câte ceva poate so îi uitat între multele 

lucruri bune spuse astăzi. Un lucru sa ui- 
tat, şi trebue să-l spunem. 

Bste o zi de mare sărbătoare creşti- 
“nească, și ceia ce face măreţia şi binefa- 
cerea creştinismului este că nu e una din 
sărbătorile sale care să nu poată fi pusă în.
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fiecare an în legătură cu toate durerile, cu 
toate bucuriile şi toate speranţele noastre. 
Astăzi este ziua Floriilor. Cu aproape 2000 
de ani în urmă, Mântuitorul, întrupând cea 
mai strălucilă ideie morală din omenire, 
intră în Ierusalim călcând pe stâlpările 
care i se aşierneau în cale. Şi noi astăzi 
avem de întins stâlpări în calea idealului 
nostru, care, blând și liniștit, înaintează 
cu siguranță către ţinta pe care neapărat 
trebuie să o atingă. (Aplauze călduroase). 

Sunt păgâni şi între noi: îi rugăm să 

nu ne spurce sărbătorile. (Puternice a- 
- plauze). 

Astăzi e ziua în care toţi trebuie să ne 
pregălim stâlpările, In ceasul -binecuvân- 
tării răspândite asupra tuturora, al unirii 

desăvârșite prin tot ceia ce se zbate ?n 
inima fiecăruia, prin tot ceiace luminează 
în gândul fiecăruia, să nu se amestece gla- 
sul păgân! (Aplauze). 

Va veni pe urmă suferinţa, va veni bătaia 
cu vergile, ridicarea pe cruce, deşi nimeni 
nu va putea aşeză în mormânt idealul nos- 
tru, odată” ce el a călcat pe stâlpările pe 
care i le vom fi întins. (Aplauze). Dacă vo- 
iesc, să vie ceilalți, să vie atunci! Cine are 
de împuuns cu sulița, să cruțe ceasul Flo-- 
riilor; să aştepte Săptămâna Patimilor, când 
vom fi blestemaţi, loviți, dușmăniţi! 
„Noi să avem măcar această mângâiere ; -



a 

pe acei cari invoacă azi patriotismul ca să 
împiedice poporul: nostru în drumul său 

firesc, să-i vedem atunci alături de străini. 
Nu poate fi pedeapsă mai mare decât a- 

ceasta. (Furlunoase aplauze). 

Și să le făpăduim un lucru la toți: oa- 
menilor cari au nevoie de bani pentru po- 
lițe, oamenilor cari au nevoie de bani pen- 
tru vicii, oamenilor cari au nevoie de bani 
pentru ambiţii, oamenilor cari se ridică din 
mormintele. lor, odioase fantasme, înfigând 
ghiarele lor în ţărână. pentru a se. înfăţişă 

în lumina zilei de astăzi scoțând blesteme 
pe cari le întățişează ca binecuvântări. Ei 

bine, tuluror acestora să le făgăduim un 
lucru. Când va veni ceasul Invierii, nu-i 

vom pedepsi noi: vom lăsă ca priveliştea 

unei bucurii, în care nu s'a amestecat avân- 

lul și munca lor, să-i pedepsească singură, 
-Cnflăcărale aplauze). “ 
"Nu voiu spune nicio vorbă contra acestor 

pameni; mu voiu aminli numele lor, ca să nu 
amintesc şi binele legal cândva de acest 
nume. Ii aştept în vremea când noi, câţi 

vom rămâncă, ne vom întoarce plini de 
pratul și de sângele luptelor şi vom înge- 
nuchiă mulțumind lui Dumnezeu. Ii aștep- 
tăm atunci. Ne vom uită în ochii lor şi le 
vom spune: adu-ţi aminte de ceasul acela ; 

tu niciodată nu o să-ți ai locul în fericirea
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pe care m'ai ajutat-o să se întemeieze. (Pu- 
tlernice aplauze). 
„Oare se gândesc oamenii aceştia la "ce 

tac ? Imi aduc aminte că în Iulie, când u- 
nele minţi credeau că e de ajuns puterea, — 
şi ce blestem este o astfel de ideie!—, da, că 
e de ajuns puterea ca să câștige biruința, 
îmi aduc aminte că în Julie, când se credeă 
că unde sânt cei mai mulţi, unde este teh- 
nica mai desăvârşită, unde e pregătirea mai 
veche şi mândria mai straşnică, unde e u- 
nitate şi solidaritate naţională mai desăvâr- . 

„gită, acolo va fi şi biruinţa, îmi aduc aminte 
că în momentul acela, când părcă să se 
plece cumpăna înspre mersul nostru ală- 

turi cu dușmanii noştri. seculari, Ungurii, | 

şi cei ce se târăsc după dânşii, Austriacit. 
şi cei ce au nevoie de îndrăzneala unora şi . 
ticăloșia altora pentru a domină în Eu- 

ropa, Germanii,—îmi aduc aminte că la pra- 
gul uşii mele a apărut un învăţător şi m'a - 

întrebat: D-ta poate ştii mai multe decât 
mine ; adevărat este că vom merge noi cu 
Ungurii laolaltă, părăsind în urmă tot ceia 
ce am pregătit şi nădăjduit până acum ? 
Plecându-mi capul, i-am spus: se poate să 
mergem alături cu Ungurii. E îngrozitor, 
dar în momentul acela am avut impresia 
că s'ar putea şi aceasta. Și, atunci, învăţă-: 
torul a șoptit: Un singur lucru îl bles- 
tem : toată nădejdea pe care am avut-o o .
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viaţă întreagă în: sufletul meu, toată nădej- 
dea pe care, în cariera mea "de învăţător, - 
am sădit-o în sufletele care mi-au fost încre- 

dințate. (Aplauze călduroase). - ” 
Vă gândiţi d-v. ce sar întâmplă dacă a- 

ceia ce sa pregătit prin toală-cultura şco- 
lilor, prin ceia ce această cultură a coborit 

din ce e mai adânc, mai tainic, mai sfânt în 
sufletele tuturora, ar trebul să fie părăsit? 
Ni se zice : grânele noastre vor trece libere 
gurile Dunării, şi se va asigură comerţul 
nostru. Basarabia: va fi căpătală, cu părțile 
ei bune şi rele. De acum înainte însă, Ar- 

dealul să-l părăsim... Căci nu e chestiune 

de amânare; e o chestiune de părăşire o- 

dată pentru totdeauna. Când națiunea ma- 
ghiară biruitoare se va înlige acolo, holă- 

rită să sfărâme orice piedică interioară Sar 

impune imperialismului său, trebue să fie 

cineva nebun sau stupid ca să-şi închipuie 
că vom scoate această naţiune, sigură că'e 

„sprijinită de toate puterile germane, călre 

dominație, din cuibul său ardelean. -: (A- 
plauze). Dacă sar face aceasta, ar trebui 
ca şi la noi să se ia măsura care sa luat - 

odată la Atena. In vechea Atenă eră. o tri- 

bună la care se ridicau — spune Plutarh — 

oratorii rând! pe rând; unul vorbiă mai 

bine, altul mai slab ; dar o îlacără se aprin- 

-dcă în inimile tuturor Atenienilor la cele 
dintâi cuvinte spuse. Indemuul cel mare 

ze



veniă însă de aiurea : de pe tribuna aceia se 
vedeă Marea liberă, și fiecare Atenian îşi 
amintiă de toate biruinţele care se câştiga- 
seră pe întinderea aceia albastră a Mării. 
Cultura noastră este tribuna de pe care 
oricine ar vorbi, nu se poate să nu se vadă 
întinderea strălucită a tuturor gloriilor tre-. 
cutului. Și, în Atena de odinioară, când spi- 
ritul public a decăzut, când conştiinţa a 
încetat, când în icăloșie polilică şi desor- 
ganizare morală sau prăbuşit toate, unul 
“din cei treizeci de iirani s'a mirat de un 
lucru : de ce totuşi sunt încă suflete în care 
se păstrează setea de luplă și iubirea «e 
cetate ? Și atunci un celățean a dal mijlocul 
ca să scape pentru totdeauna de ultimii re- 
prezentanţi ai idealului. EL le-a spus : cobo- 
Tiți tribuna în aşă fel în cât să nu se mai 
vadă de acum înnainte Marea cu toate a- 
„mintirile ei ! Ei bine, ar tr ebui, după clipele 
acestea, dacă o nenorocire fură nume ne-ar. 
atinge, dacă „interese subterane şi ambiţii 
nesănătoasc şi cruda neînțelegere a nevoi- 
lor politice de astăzi ar birui, ar trebui a- 
lunci să se cutunde sau să sc sfărâme în- 
suşi altarul culturii noastre, pentruca ni- 
mic din gloria noastră cea veche să nu se 
mai poată vedeă.. (Aplauze îndelung pre- 
lungile). | 

Au îndrăznit să vă vorbească d-+. toți 
Moldovenii de pripas, toţi Moldovenii cei
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cu coroane lilvane de uzurpaţie, cari în- 
„mainte se ruşinau de a se întitulă coboritori 

ai răzeşilor Moldovei, au îndrăznit să vă 
vorbească d-voastr ă, nouă Moldovenilor, de 
Moldova ! Să exploateze un senliment care 
prinde pe oricine când priveşte dunga Pru- 
tului către câmpiile, unde sau pur tat atâ- 
tea luple str ămoşeşti, ale Basarabiei... Poale 
Îi ceva mai ticălos decât să utilizezi un 
sentiment stânt pentru a împiedică pe un 
om sau o naţiune de a îndeplini o datorie 
cel puţin tot aşă de sfântă ? Nu există act 
mai mizerabil decât acela de a lrezi în su- 
[letele moastre sentimente bune, pentru a 
zlrobi alte sentimente bune și pe cele mai 

„stinte senlimente, pentru a împiedică înde- 
plinirea celei mai neapărate datorii. (A- 

plauze puternice). Ardealul, un vis pentru 
Munteni ; Basarabia, un vis pentru Moldo- 

veni? O minte hrănită din două, trei cărţi, 
din amintirea câtorva lecţii la Paris, din 
conversațiile dela Capşa și din celirea unei 
prese ușoare, se încântă! Au tăiat geogra- 
Tic pe meridian idealul românesc şi au spus: 

-Yoi, Moldovenii, nu vă gândiţi la Ardeal 
pentrucă trebuie Să vă gândiţi la Basarabia! 
Şi pun rămășag că ar fi venit și ar îi spus. 

tot aşă de uşor, dacă altele ar fi fost împre- 
jurările: Yoi, Munteni, nu vă gândiţi la 
Basarabia, fiindcă în calitate de Munteni 

„aveți dreptul vostru către: Ardeal! Și unu
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fiindcă întrun caz i-ar fi durut de Basara- 
bia şi în cellalt de Ardeal, ci fiindcă între- 

buinţează și ar fi gata oricând să între- 
buinţeze, o “parte din: dreptul nostru ca: 
armă pentru distrugerea celuilalt drept. CA- 
plauze). . 

Atunci mie, care 'sânt un istoric strădui- 
tor în cunoaşterea treculului nostru, să-ni 

daţi voie să vă spun un lucru: nici ca deo- 

sebire geogralică nu puteţi d-voastră, Mol- 
dovenii, să localizaţi drepturile noastre şi 
aşteptările noastre în sens basarabean. Nu. 
Au spus tovarășii mei din Comitetul Central 
al Ligei Culturale că de acolo, din Ardeal, 
au venit întemeietorii unui principat ca şi 

ai celuilalt, că din Ardeal a venit Radu Ne- 
gru, întemcietorul_'Țării-Românești, şi 'din 

Maramurăş Dragoş şi pe urmă Bogdan ca 
să descalece Moldova. Ei bine, să mă ierte: 
dumnealor, dar nu e aşă. Singura ţară care 

sa întemeiat cu oameni veniţi de dincolo 
şi cari au scăpat regiunile acestea de picr- 

derea românismului în massa năvălitorilor 
ruteni, singura ţară care-şi datorește princi- . 

piul de viață Românilor din părţile cele- 

lalte, este Moldova. (Aplauze). Radu Negru 
este o legendă ; Dragoş şi mai ales Bogdan . 
sunt adevăraţi. Nu cu Românii din Făgăraş 
s'a întemeiat "Țara-Românească ; Făgăraşul 
l-am întemeiat ca o cetate a românismului 

noi, cei. din 'Țara-Românească ; dar Mol-
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dova sa întemeiat numai prin Voevozii ma- 
ramureșeni, cu toate puterile lor româneşti, 
cu toți mândrii cnezi coboriţi din munţii 
aceştia de de-asupra Ardealului. Și, dacă 

„este pământ românesc care înnainte de 

toate datorește recunoştinţă îraţilor de din- 
colo, acest pământ românesc este deci Mol-: 
dova. (Aplauze prelungile). Să-şi schimbe 
titlul onorabilii domni .dela Aghenţia che- 
saro-crăiască ; Aghenţia, care-și are la dis- 
poziţie fonduri pentru toate stricăciunile 

şi pentru toate rătăcirile de minte, va aveă 

fără îndoială şi o ideie pentru acești indi- 
genţi, pentru aceşti săraci de idei şi argu- 

mentc, şi „Moldova” lor se va numi cu un 
mume care să se potrivească mai bine cu 
curăţia de cuget şi claritatea de idei a ace- 
ora cari au întemeiat-o şi o conduc. (A- 

plauze). | 

Daţi-mi voie să încheiu, amintind anume 
tradiţiuni statornice ale istoriei. ] Moldova 
şi 'Ţara-Românească au fost şi înainte de 
1859 strâns unite între dânsele. Din cele 

mai vechi timpuri, ceiace a fost într'unul 
din aceste 'Ținuturi a fost şi în cellalt. Dar 
o deosebire, cu toate acestea, a existat între: 
caracterul polilic al unui principat, al unei 
regiuni, şi caracterul politic al celuilalt 

principat, al celeilalte regiuni. 

Avem întradevăr tradiţii moldoveneşti, - 
dar -tradiţiile moldoveneşti sunt cele cari .
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“vi sc indică de aici, nu cele care vi se stre- 
coară de dincolo. Tradiţie moldovenească 
este ca, faţă de Domn, să nu se exploateze 
sentimente firești la dânsul pentru a le îu- 

trebuință împotriva ţării sale, ci să-l ajute 
a se_ridică (aplauze furlunoase. Bravo!) 

eroic, cu toate puterile înfrângerii de sine 
însuşi, către datoria fulgerătoare, care-i 

poale da nemurirea pentru loate limpurile 
(mari aplauze). Moldoveanul a fost totdea- 

una un supus credincios, și, dacă în zilele 
grele aş dori ceva Negelui României, este 
să fie înconjurat în cea imai vajnică luptă de 
hotărîrea și vitejia moldovenea:că. (Aplauze 

enluziaște).. Credincioși au fost răzeşii de 
odinioară ai Moldovei. Şi, dacă sunt mân- 

dru, din trecutul alor mei, sunt mândru de_ 
acele picături «de sânge 1: ăzăşese care curg 
în vinele celui care se coboară şi din nca- 

mul lui Costea și Bucur. Credincioşi am 
fosi; lingușitori niciodată, niciodată intri- 
ganţi. ! 

Iar, în -ceiace priveşte datoria faţă de 
țară, Moldova a ştiut una: în clipa de pri- 

mejdie toţi laolaltă. Moldova a cunoscut ici 
și colo câte un trădător; niciodată însă . 
trădătorul wa putut să găsească în mijlocul 
ci oameni pe care să-i adune şi să-i arunce 
înnpotriva steagului sau a idealului țării. 

(Inflăcărale aplauze). 
Cine îndrăzneşte aslăzi a se adresă Mol-



dovei pentru a găsi aici pe duşmanii viito- 
rului nostru, acela săvârşeşte un păcat faţă 
de românismul întreg, dar săvârşeşte mai 
ales cea mai grea greşală față de toate a- 
mintirile Moldovei. (Mari aplauze). 

Atingându-se aceste amintiri, Sa luat în 
deşert numele celui mai mare Moldovean, 
care a fost și cel mai mare Român din tre- 
cutul nostru, numele lui Ștefan. Au îndrăz- 

7 

nit, în foile lor clandestine și în foile lor 
mărturisite, să ridice pe Ștefan-cel-Mare în- 
suși ca duşman al idealului românesc. De 
o, parle Mihai Viteazul, cuceriiorul Tran- 
silvanici, stăpânitorul munţilor ardeleni, al 

„ Moldovei şi al Munteniei; de altă parte Ște- 
fan-cel-Cuminte, care a plâns pentru Chi- 
lia şi Cetatea-Albă, care a asigurat că prin 
Chilia şi Cetatea-Albă se poate recâșştigă 
tot restul, că fără cetăţile acestea, sfinte fără 
îndoială, tot pământul românesc, tot nea- 
mul nostru ar peri. 

Poate fi ceva mai infam decât această 
încercare ca, în: momentul când avem ne- 
voie, nu numai de toate puterile noastre de 
astăzi, dar de toate amintirile noastre din 
toate timpurile, când, precum avem nevoie 
de ultimul țăran, avem tot atât de multă 
nevoie ca. din adâncul pământului să se 
ridice, pănă la cel din urmă, toți. eroii NO Ş- 
tri, ocrotind steagurile româneşti ce vor 
merge către biruință; să se înfăţişeze faţă 

7
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în față ca duşmani, Ștefan deoparte, Mihai 
de altă parte, deschizându-se mormântul 
dela Putna ca' să se arunce blestem oaselor . 
risipite ale aceluia care a căzut pe câmpia: 
dela Turda? o 

Ei bine, nu'! Dacă impietatea lor scormo- 
neşte mormintele, să ni se dea voie nouă să 
evocăm umbrele cari dorm într'însele. Şi, a- 
tunci, din Putna s'ar ridică, purtând hla- 
mida lui regală, înveșmântat în purpura lui 
de Impărat, străbunul Ștefan. Şi nu duş- 
man, ci prieten ar stă în fața aceluia care 

” şi-ar adună cenușa de pe tot cuprinsul pă- 
mântului românesc, care ar lipi sfântul său 
cap dela Dealul de osămintele. îngropate 
în câmpia ardeleană şi care ar purtă pe 
umeri, în locul purpurii împărăteşti, haina 
albă stropită cu sânge a martirului său. Şi.- 
nu şi-ar aminti unul altuia idei politice 

deosebite, ci Sfântul dela Putna ar aminti - 
Mucenicului dela Turda că, dacă unul a 
murit prin Austria, cellalt, Ștefan, prin ve- 
chea Austrie ungurească a putut să fie în- 
vins. (Aplauze prelungite). Şi n'ar fi nc- 
voie să răscolim prea mult în paginile tre- 

„cultului mostru, ca să găsim cuvintele înseși. 
„pe care Ștefan le-ar îndreptă către Mihai. 
Cuvintele acestea sunt scrise în plângerile 
lui către creștini, în acele memorabile cu- 
vinte prin care el, trădat în fiecare clipă . 
și umilit i în fiecare clipă de Matiaş Corvinul,
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are nu- i-a dal nici bani, nici oaste, dar 
care a tras profil viclean din orice sforţare 
biruitoare a lui, strigă lumii întregi : nimeni 
nu nva ajutat şi mulţi sau bucurat de în- 
trângerile mele. 

Acei cari sau bucurat de înfrângerile lui 

Stelan, erau bunicii acelora cari erau să-și 

infunde mâinile în sângele lui Mihai Vitea- 

zul. Li leagă dela un capăt la altul aceiași 

politică : de trădare faţă de Ştefan, de crimă 
laţă de Mihai. (Mari aplauze). 

Nu, cu siguranță că nu vom fi singuri: 
când orice suilet curat, orice voinţă holă- 
1ătă, orice înțelepciune și orice vitejie se. 

vor uni laolaltă pentru triumful unei cauze 

drepte, în jurul nostru strămoşii. toți vor 

stă. Și numai atunci când steagul biruinţei 

românești va umbri rămăşiţele lor, numai 

atunci va îi și bucurie deasupra pământului 

și pace în mormintele acestui neam. (Mari 
şi entuziaste aplauze îndelung prelungite). 

 



Cuvîntare rostită la adunarea dir G Galaţi 
a „Ligii Culturale” la 19 Aprilie 1913. 

  

In vestita povestire epică a Elenilor, 
veche de mai multe mii de ani, eroii, în- 
nainte de a luptă, ţin discursuri. Discur- 
surile din Iliada lui Homer sunt vestite, 
dar timpul Iliadei, fără îndoială, a trecut 
de mult pentru noi: înainte de a luptă — 
și aceasta trebuie să o facem: să luplăm —, 
înainte de a luptă în spornica luptă su- 
ilelească a păcii şi în biruitoarea luptă cu 
brațul a războiului, nu suntem datori să 
ținem strălucitele cuvântări ale lui Achile, 
Patrocle şi Hector, când se. auziă întâia 
oară zângănitul armelor. Noi avem dato- 
ria ca de trei primejdii să ne ferim astăzi, 
fiecare din noi, chiar acei cari, prin deprin- 
dere, prin însuşirile temperamentului lor 
ar puleâ [i ispitiţi în altă direcţie: să ne 
ferim de demagogie, să ne ferim de diplo- 
maţie şi să ne ferim de retorică. (Aplauze). 
Prin urmare, daţi-mi voie, în această cu- 
vântare de câteva minute, să fiu, — cum
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sunt rare ori vorbitor dela o bucată «le 

vreme, — să fiu, zic, foarte scurt, foarte 

laptic şi foarte rece. " 
Fiindcă între acuzaţiile cari ni se aruncă 

dintro anwne parte, în care pietrele por- 

nesc cu uşurinţa celor ce se găsesc în mâna 

copiilor, în mâna nebunilor sau în mâna a- 
A 

celora cari s'au trecut cu vârsta, între acu- 
zaţiile. cari- ne vin din partea aceia, în care 

aşă de duios se întovărăşeşte nedesăvârşi- 

rea minţii, rălăcirea minţii și depărtarea 
în trecut a cugetării, pentru minţi chiar foar- 

te bunc, este și o puternică învinuire. Nouă, 
acelora cari venim din locuri deosebite şi, 
fără a ne confundă, ducem faţă de împreju- 

cările de asțăzi, o luptă dreaptă pentru 

scopul pe care-l spunem răspicat oricui: 

în partea aceasta şi pe drumul acesta, iar 

nu în altă parte şi pe alt drum, nouă ni se 

aduce acuzarea că suntem romantici, că 

suntem sentimentali, că suntem. călduroși, 
că suntem entuziaști. Entuziasmul nesincer 

este fără îndoială un mare păcat ; entuzias- 

mul sincer este o mare forță. Dar cine este 
capabil de cel mai sincer, prin urmare de 

cel mai rodnic entuziasm, în anume mo- 

mente trebuie. să biruiască entuziasmul din 
cl, să se silească să fie numai omul raţiunii, 
pentru a nu deschide pe această cale a căl- 

durii entuziasmului. sau bănuelii de căldură 

a unui entuziasm care ar trece dincolo-de 

ze
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marginile posibilităţii, o poartă adversaru- 
Imi care pândeşte pentru a spune despre 

tine: „de aceia crede, pentru că nu e în 

starea aceia plină de răspundere, în starea 

aceia de conștiință perfectă a omului care 
spune numai lucrurile pe care în orice [cl 

de împrejurări le-ar îi spus”. 
Să vorbim prin urmare liniștit, rece, fap- 

tic cu privire la lucrurile de astăzi. 

Domnilor, au trecut câteva zile de când 
bătrânul conducător al celui mai viteaz din- 
tre popoarele cari se luptă astăzi in Eu- 

ropa, de când bătrânul conducător al po- 

porului sârbesc, d-l Paşici, care acum câ- 
tăva vreme, şoptiă, într'o convorbire par- 

ticulară cu privire la soarta Bosniei şi Her- 

țegovinei, la soarta Ardealului nostru, cuiva 
mai tânăr decât dânsul: zilele acestea o 

'să le apuci, fiindcă ești tânăr, şi nu ştiă că 
va apucă şi cl zile de o aşă de bogată vi- 

“tejie pentru. poporul său, — au trecut câ- 
teva zile de când d-l Paşici spuneă un 
mare adevăr, pe care nici asociaţiunea tu- 

_turor falşilor cugetălori politici din Româ- 
nia nu va fi în stare să-l răstoarne, chiar 

dacă ar mai învăţă fiecare cel puţin de zece 
ori cât i-a îngăduit viața-lui polilică să în- 
veţe până astăzi. Anume că un popor, tin 

Slat nu poate să trăiască întradevăr cu
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izbândă decât potrivit cu principiul pe care 
3 

sa întemeiat viaţa lui. 
Care este principiul pe care s'a întemeiat 

însăși viaţa noastră.? De ce sau înfiinţat, 
întrun anume moment, acum atâtea sute de 

ani, două Donmnii, care au luptat între dân- 
sele cu atâta palimă poate fiindcă tindeau 
să se confunde prin biruinţa uneia din ele, 

“de ce sa întemeiat Țara Românească şi de 

ce Moldova ? Sau întemeiat ca să vândă 
mărfuri pe culare cale, pe cutare drum ? 

Sau înlemeial ca să câştige fiecare bogății 

multe, să creeze prin prisosul de bogății 

finanţe de Stat înfloritoare ? S'au întemeiat 

Hiindcă, poate, clasa dominantă a vrut să 

supuie alte popoare? Nu! Sau întemeiat 
liindcă un număr de țărani viteji, respec- 

luoşi de cuvântul dat, gala să se închine lui 

Dumnezeu din cer ca să le dea biruinţa, 

fiindcă această mână de țărani, strămoşii 
cei mai adevăraţi ai părţii celei mai ade- 

vărale din neamul nostru, au zis : în numele 

acestui neam și pentru scopurile acestui 

neam, luptând împotriva oricui, trebuie să 
trăim! De acei a Sau întemeiat. (ilari a- 

plauze). . 
Şi daţi- -mi voie ca pe “adversarii acestei, 

concepțiuni, care explică întreaga noastră 
viaţă, daţi-mi voie ca pe aceşti adversari, 

cari-i aduc: prin atitudinea: lor cea mai 

gravă insultă, să-i înţeleg. prin ei înşişi. Da,
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tără îndoială, nepolul cutărui Grecuşor pri- 
beag, pe care întâmplarea l-a ajulat să se 

ridice în rangurile unei intelectualităţi de 

dinstincţiune superficială, sau urmașul cu- 
tărui cneaz lilvan, — urmaş adevărat sau 

presupus, dar cart zice că se coboară de 

acolo —, urmaşul cutărui cneaz lilvan, care 
ma ştiut decât sabia lui ridicată, păgâna lui 

sabie ridicată pentru a stăpâni neamuri, 

sau acela care și-a slavizat: numele pentru” 
a ascunde cea intâiu poreclă pe care au 
purtal-o înaitaşii săi, să-mi.deă voce să-i 
înțeleg de ce sunt împolriva cinslilei con- 
cepţii fundamentale a vieții neamului nos- 

lru şi a scopurilor pe cari: acest neam, po-. 

trivit destinelor lui trebuiă săle urmărească. 
Noi însă ne aducem aminte de acei vileji ță- 

rani, noi ştim pentruce au fost întemeiale 
țările noastre, ştim prin ce lupte au fost 

păstrate şi ştim prin urmare că astăzi noi 
nu ne putem asociă cu niciun preț la răz- 

boiul pe care cea mai desăvârşită organi- 
zaţie omenească — o recunosc — l-a în- 

ceput pentru a denegă popoarelor dreptul 
de a _ trăi pe baza lor naţională şi pentru 

scopurile lor naţionale. (-iplauze puternice, 

îndelung prelungite). 
„Sunt, domnilor, două feluri de „non pos- 
*sumus” în lume. Este un „nu putem” at 
diplomaţiei, - care ţine de azi pe mânc: ov 
biruință în cutare loc ori o înfrângere, un 

Ss



tratat încheiat, o şoaplă spusă la ureche, 
asigurarea unui diplomat, acel imens ma- 
halagism de nole şi rapoarte pe care le 

mătură în fiecare moment diplomaţia lumii, 
acestea o pot face să-şi schimbe părerea 

pe care a avut-o până atunci: dar este un 

„non possumus”, un „nu pulem” naţional, 
moral, absolut, etern, acela pe care poporul 

nostru îl opune azi poltelor de dominație 

ale rasei germane și maghiare asupra lumii 
întregi. (Furtunoase a lauze îndelung pre- 

2 

lungile). 
Domnilor, multe le poale scuză puterea, 

dar ceiuce se petrece astăzi în Belgia, în 

Franţa, ceiace sa pelrecut ieri în. Serbia, 
nici biruinţa cea mai desăvârşită a celei mai 

superbe puteri mo poale scuză. Şi cei mai 

mici au măcar datoria să fie morali şi cin- 

stiți. Cum, adecă, noi să mergem alături de 

Austrieci, pentru o bucată de pământ dă- 

ruită, cucerită chiar de Austrieei, pentru u 

ne fi aruncată nouă, dincolo de Prut? Noi 

să mergem împotriva rămășițelor eroice ale 

poporului sârbesc, să ardem casele cari au 
rămas încă în picioare, să jerllim copiii 

“ari mai caută o bucată de pâine de stră- 
lucil eroism ? Să ne ridicăm noi împotriva 

I'ranţei, care cu ultimele sale puteri apără 

cel mai sfânt drept? (In/lăcărale și zgu- 

duitoare aplauze îndelung repelate. Cei din 
sală în picioare aclamă și prolestează).
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Aplauzele d-voastră au răspuns. Și ori- 
unde în România sar pune această între- 
bare, şi cel mai licăloşit de calculele intere- 

“Sului material, şi cel mai încremenit în so- 
cotelile sale dintre lalșii bărbaţi polilici, 
ar simți rușinea suindu-i-se în obraz. Ast- 
Iel de teorii sunt posibile nwhai atunci când 
ultima rădăcină a mo ralităţii, când ultima 
putere de manitestare a ruşinii pentru fapta 
rea ar dispăreă din sufletele oamenilor. Nu! 
Nu putem ! O fac alţii pentru domnia humii, 
noi nu voim domnia lumii. Navem măcar 
această scuză pentru a îndeplini cel mai 
degradanl. ucl care se poale îndeplini în 
viaţa unui popor mândru de cinslea acelor 
cari l-au alcătuiL-în loale timpurile. (Căldu- 
rouse şi prelungile upluuze). 

Amintes€ acum pentru ultima oară acest 
punct de vedere : este atât de scârbos, în- 
cât. chiar cel care lrebuie să-l combală, 
simte un fel de revoltă a conștiinței “sale 
impotriva unei teorii pe care altul a creat-o, 
dar care prin buzele lui se rostește. 

Ni Sa spus: lăsaţi Ardealul să piară în. 
joame, să piară în sânge, în desnădejde: 
să nu mai auzim loate strigătele femeilor lă- 
sate tără sprijin, ale celor cari cerșese un 
bob de mălaiu, din bogata "Țară Româncască, 
pe care Țara Românească îl sniulge dela 
primejdia viitorului său ca să ție o viaţă de 
frate ; nu-i ascultați! Lăsaţi-i în seama lui .



Tisza ; mâine, după biruinţă, îmbătat “de 
vinul triumtului, cl va îi altfel decât în- 
nainle. Și întoarecţi- vă către — Basarabia! 

Se zice că o compâraţie nu e o rațiune: 
daţi- mi voie să lac una din acele comparații 
cari imerg drept la inima oricui. Suntem 
un singur trup, tot acest neam. Mii de ani 
ne-au despărțit, da, d-le Take Ionescu, dar 
niciodată această miie de ani nu ne-a pu- 
lut despărţi deplin. Granițele, da; peste 
carnea  moastră, apăsând-o fără a o 
lăiă; dar granițe în sufletele noastre, nicio- 
dată, (Infleicărate aplauze mult prelungile). 
Suntem un trup, ne înfăţişem loţi laolaltă, 
ca un mândru şi roditor pom, care se în- 
nalță în mijlocul livezii. omenirii. Ramuri 
din acest pom se întind și în (ară străină. 
Am lost generoși,'am lăsal ca alții să cu- 
leagă, — și culeg şi aici, aproape de d-voas- 

„tră—, roade din pomul nostru. Dar, -ori 
cât se culege în fiecare vară, se vede _de 
unde pleacă. pulerea care le produce, care 
dă roadele din fiecare an: acea sevă a tre- 
cutului nostru unic care aceia dă vi iață, — 
şi în puterea ci vom putea să reclaminm 
loate drepturile noastre în viitor, la mo- 
mentul polrivit, asupra tuturor roadelor. 
(Inflăcărate aplauze mult prelungile).:. 

„Să se hrănească și vecinii o clipă, chiar 
împotriva dreptăţii, din roada care pleacă 
din seva noastră națională. Dar, când ve- 

7



cinul se va apropiă cu securea de partea din 
rădăcină care se întinde pe pământul lui, 
când în felul acesta va încercă să dea lovi- 
tura ucigaşă înseși vieţii trunchiului comun, 
ei bine, domnilor, atunci — şi mă gândesc 
la loviturile pe cari Ungaria le pregăteşte 
asupra puternicilor noastre rădăcini înlinse 

supl solul ci, supt teritoriul ci —, atunci 
esle o singură soluţie: să mutăm gardul 
până la ultima ramiticaţie a rădăcinii. (Afar: 

aplauze, repetate mult (imp). 
ȘI, d-lor, daţi-mi voie să închei, eu, pesi- 

mistul, eu, care o viaţă întreagă multe m'am 
crezul, fiindcă multe am vrut să schimb, 

şi ma ajutat Dumnezeu, şi loţi laolaltă, ca 

mulle să se îi schimbat, şi mai multe o să le 
schimbăni în viitor, cu noi, aceştia de aici, 
translormaţi,. cu cei de dincolo, proaspeli 

pentru o nouă viaţă morală, daţi-mi voie. 

să mântui cu cuvintele de mândru optimism 
ale unui încrezător în dreptatea imanentă, 
eternă, pentru care omenirea trăieşte: 

Este un culremur aslăzi, este cel mai 

straşnic cutremur care a mişcat vre-odală 

„pământul. Cutremurele le vedem şi aici la 
noi, unde scoarța pământului nostru a fost 

"de atâtea ori mişcată de pornirile elemen- 

lare ale naturii. Ce se petrece ulunci ? Lu- 
tul așlernut peste siâncă lunecă la vale ; lu- 

-necă la vale imperialismul păcălos al Aus- 
“tro-Ungariei, târînd cu dânsul şi dând pră-
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păstiei lot ceiace sa prins pe neslabila sa 
suprafaţă ; dar biruitoare după scurgerea *- 
acestor luturi, rămâne stânca eternă a dr cp- 
tului mezguduit. Şi din adâncul acestei stânci 
țâșnesc izvoarele curate pe cari nimeni nu 
le bănuise până atunci. Din cutremurul u- 
cesta al omenirii, din prăvălirea tuturor 
lucrurilor trecătoare, din mândrele ridi- 
ări ale munţilor, vor răsări izvoarele cre- 
dinței în idealul nou al moralității naţio- 
nale a oamenilor. Și datoria noastră este 
aceia: ca peste sângele luptelor de azi să 
facem să treacă un cât mai curat, mai în- 
viorălor și mai stânt izvor, pornit din su- 
Hetul meamului românesc întreg! (Ovafiuni 
prelungite >. 

* 

ze



Conferinţă ţinută la Ateneul Roztn din 
Bucureşti, la 3 Maiu 1915, 

  

m 

Conterinţa aceasta, care trebuiă să tie u- 
nită și cu o serbare muzicală, cum e obiceiul 

la noi, înlocueşte obişnuila conferință de 
d» Maiu a Ligei Culturale. Prin urmare, 

dacă Liga Culturală, din anume motive pe 

cari le cunoaşte toată lumea, — are aiurea 
o întrunire în tovărăşie cu alții, — dacă 
Liga Culturală va putut țincă obișnuita ser- 
bare de 3 Maiu, această serbare căulăm să 

o înlocuim, — în ceâ mai bună înţelegere, 
lireşte, cu conducătorii Ligei, dintre cari 
am cinstea să tac parte, — prin conferința 

“aceasta. | a 
In deosebitele conlerinţe de 3 Maiu pe 

cari le-aţi auzit d-voastră până acum, Sau 

spus atâlea lucruri, pe cari de sigur fie- 
care dinlre ascultătorii acelor conferințe au 
ajuns să le știe mai bine poate decât vor- 

bitorul din anul acesta. Pentrucă vorbilo- 

rul se pregătește odată pentru conterinţa 

sa, pe când ascultătorii au ascultat un în-
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lreg şir de ani conterințe despre acelaș 
subiect. Și, aşa fiind, nu poale să aştepte 
nimeni din partea mea să vorbesc unui 

auditoriu atât de bine informat prin deasa 

frecventare a conferințelor. de. 3 Maiu, des- 
pre lucruri-pe cari nu le-ar: cunoaște. Văd 
apoi în sală un mare număr din elevii șco- 
lilor, cari evident nu învață numai nume 
şi “date, ci, înainte de loate, idei și se pă- 

trund de sentimente — dacă mar fi aşă, 

greşesc cu —, căci li- se dă, înainte de 
toate, acea educaţie naţională fără de care 

un popor, în momentul când trebuie să : 
deă o luptă și să facă un sacriticiu, “iu 
e capabil decât de vorbe și de zgomot za- 

„darnic. 
Sunt convins că w'o să lie acesla cazul 

pentru noi, între altele pentrucă avem vre-o 
patru milioane de oameni cari mau învăţat 

nicio școală, şi în aceștia ne e nădejdea 

„cea mare. Acum, evident, omul fără școală 
nu e superior omului cu școală, şi, când 

vom aveă şcoli, evident că- acei cari vor 

frecventă . şcolile, vor [i superiori acelora 
„cari nu vor Îi avut ocaziunea să. le îrcc- 

venteze; deocamdată avem un învăfămâni; 
când învățământul se va transformă în 

școală, fără îndoială că luerurile vor merge 

foarte bine. şi vom aveă inteleclualilatea 

vreduică de a stă în fruntea unui popor 

vrednic.
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Prin urmare, cu presupuneam pe toţi. 
cei de faţă informaţi : oumeni de o anumilă . 
vrâstă pentru că au asistat la alte conte- 
rințe, iar persoanele tinere, încă pe băncile 
școlii, pentrucă au auzit necontenit dela 
profesorii şi profesoarele de istorie, an de 
an şi aproape lecţie de lecţie, numai ideile 
cele rai mântuitoare şi mai însuileţitoare 
privitoare la rosturile poporului românesc. - 
Aşă încât, cum vedeţi, sarcina mea este 
loarte mult ușurală. i 

Imi rămâne deci să pun în legătură — 
căci acesta este scopul repelării unci ser-. 
bări ca aceasta —, să pun în legătură ziua 
de 3 Maiu 1848 cu acel 3 Maiu pe care-l 
trăim noi astăzi, pe care-l trăim în neli- | 
nişte, în neliniştea care aşteaptă o anume 
nelinişte ordonată, conştientă şi sigură de 
scopul pe care trebuie să-l atingă. Neliniş- 
tea aceia trebuie să o avem : de aceia sun- 
tem așă de liniștiți acuma, pentru că acea 
neliniște orânduilă şi biruitoare trebuie ne- 
apărat să o avem cu toții, chiar aceia cari 
organizează: bătăile de flori. (Ilaritate, a- 
plauze îndelung prelungite). 

De altminteri, fiindcă văd că pasagiul 
privilor la bătaia de flori va încălzit, ţin 
să spun că, precum lucruri foarte bune se 
pot întrebuință la scopuri rele, un lucru 
foarte rău, cum este o bătaie de fiori în îm- 
prejurările de acum, se poate întrebuinţă
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în scopuri foarte bune, după cum a fost 
scopul de ieri, dar acum nu e scopul de 
peste câteva săptămâni. (Aplauze). Dacă 
persoane din lume pot să simlă inima lor 

„bătând dureros: în, piept în împrejurările 
acestea, "conducătorii opiniei publice, cari 
sunt ziariștii, trebuie să o simtă. Prin ur- 

„mare, un grup de doamne poate să deă o 
bătaie de ilori acum, când mor mii dintre 
ai noșiri pentru o cauză streină, dar con- 
ducătorii sufletului românesc, prin scrisul 
zilnic, mau voie să o dea. (Aplauze prelun- 
gite). Cu riscul de a vă supără pe d-voas- 
tră toți — mi-ar părea rău, căci şi eu sunt 
un îel de coleg, din nenorocire numai săp- 
tămânal Cilaritate) al d-voaslră — cu riscul 
ca d-voastră să fiți supăraţi pe mine, care și 
cu fac parle din breasla aceasta, ași da 
următoarea recomandaţie persoanelor din 
public: pentrucă e bine să fie cât mai multe 
care la o bătaie cu flori, ar fi de dorit ca o 
parte din public, mai simţitor decât unii 
din organizatorii” bătăii de flori de mâine, 
să trimeală la defilarea carelor şi un car fu- 
“nebru, un car îmbrăcat în negru, în care 
să se simlă miile de oameni cari mor do- 
rind după noi, când noi nu. știm să plân- 
gem după dânşii. (Puternice aplauze). 

Dar să ne întoarcem, d-lor, la ce vam: 
- spus: avem de pus în legătură 3 Maiu 

1
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1818 cu 3 Îaiu 1915, dar nu cu o parle «lin 

-lucrurile cari se pot spune la 3 Maiu 1915. 
Să nu credeţi că-mi. stă prin iminte, că ași 

avea îndrăzneala, nerezemală pe nimic, sau 

lipsa de bun simţ, de-a vă [ace aici, la A- 
teneu, la această serbare de pictate şi în- 
demn, un tel de ultim serviciu de informa- 
(iuni, de a vă explică anume legătura din- 

tre 3 Maiu 1818 — cum ar face 909, din- 
tre vorbitori — şi căderea lui Salandra, 

“ori de a vă vorbi de pregălirca unui cabinet 
Marcora, de acea fidelitate sau infidelitate : 
Italiei, care, înainte _de toate, este fidelă in- 
tereselor sale, cum şi noi totdeauna eram 

datori să fiin, înainte de toate, fideli intere- 

selor noastre, Lucrurile acestea ori nu le 
știu cu, ori mau rost aici. Prin urmare, 

să ne suim dela informaţiile acestea spuse, 
soplile, comunicale de unul altuia, să ne 

suim dela lucrurile acestea la lucruri mai 
mari. Şi să asistăm înâiu la ceiace Sa pe- 
trecut în acea minunată zi de 3 Maiu 1848 
prin oameni aşă de mulţi și aşă de puţin 

cunoscuţi; așă de ncorganizaţi, aşă de nc- 
învăţaţi, încât îi prinde pe cercelători mi- 

“varea cum au putut face lucruri așă ide mari 

o gloală de câteva mii de ţărani, de câţiv: 
băieţi abiă- plecaţi de pe băncile şcoalei.
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II 

Veţi zice: de ce „aşă de muri”? Că, au 
adunat oameni de pe o câmpie. întinsă, — 

avem și aici, lângă Bucureşti câmpii foarte 

întinse, pentru toate jocurile, toate plim- 
bările şi toale detilările. Că s'au adunat 
pe un loc înlins câteva mii de ţărani, dar 

aceasta se poate face oricând în România, 
— are Ministerul de Interne decât să deă. 

ordin ca un număr de câteva mii de țărani 
patriolici să vie în preajma Bucureștilor 

pentru -a manifestă în folosul idealului na- 
țional, şi vin.. Nu numai atât: chiar dacă 

nu li Sar da de mâncare se întorc acasă 
mulţumiţi, aşă sunt de buni oamenii aceștia. 
Eu ştiu ce spun: am. şi văzut odată, la ri- 

dicarea unui monument pentru cei căzuţi în 

ăzboiul din 1877, în apropierea Iaşului, 

la Ciurea: Fiindcă, după câte ştiu, cei din 
Ciurea căzuţi la 1877 maveau nici cilindru, 
nici mănuşi albe, nici cărare la ceafă sau 

unde găseşte cu cale să şi-o facă cirieva şi, 
- prin urmare, fiindcă erâu oameni foarte 

simpli cci căzuţi la 1577 pentru ncatârna- 

rea României, de aceia s'au 'chemul la ser- 

bare şi ţăranii „oliciali”, cum ce obiceiul la 

noi, și au venit. Şi au stat de dimineaţa până 

scara şi au înghițit un mare număr de 
discursuri, din cari cu'n'am înțeles decât pe 

N. lorga: „Pentru Intregirea Neamului“, 3 

.
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jumătate, — evident din cauza superiorității 

acestor discursuri, — şi bănuiesc că ei au 
înțeles şi mai puţin ca mine (Ilaritate) ; la 

urmă, oticialitatea s'a strâns.la o masă, pre- 
zidată de o înaltă personalitate, şi a băut 

șampanie pentru cei morţi la 1877 (Ilari- 
tate). lar la câte un colț de drum se ve- 
deau țăranii cari. întindeau mâna pentru a 

aveă cu ce să-şi cumpere sfertul de pâine 

cu care să se poată întoarce înapoi în 

satul lor, — şi unii erau tocmai din judeţul 
Vaslui, pentrucă regimentul îusese și din 
Vaslui. . . , 

„Prin: urmare, să. strângi câteva mii de 
oameni aici la noi, este foarte posibil. 

Ce a mai fost la 3 Maiu 1848? A ţinut 
“un discurs Bărnuţ. Şi, astăzi, toate foile se 
împodobesc cu chipul 'lui: Bărnuţ, alături 

de chipul lui Cutare, persoană de actualitate 
— chip mult mai impozant şi mai îngrijit 
decât chipul lui Bărnuţ. 
-Bărnuţ a ţinut un discurs lung. Ei şi ? 
Numai de discursuri lungi nu se poate 

plânge cineva ca: fost vreodată lipsă î în Ro- 
mânia. 

A ținut un discurs de înaltă filozotie. 
Noi avem însă atâtea catedre de filozofie 
ai căror profesori. vorbesc .când şi când 
în public şi despre idealul naţional — une- 
ori şi contra; dar, în: sfârşit, şi despre 
idealul naţional. Prin urmare nu e nimic



mai obişnuit la noi, decât să se audă vor- 
bind un profesor de filozofie sau de drept — 
cl eră profesor de filozofia dreptului, la 
bătrâneţele lui, ca dascăl respectat la Iaşi, 
respeclat până ce au venit cei dela „Juni- 

mea” și au spus că Bărnuţiu este pe 

jumălate prost şi pe jumătate nebun. 
Atunci, Ja 16848. Bărnuţiu eră însă "un 
băiat tânăr, Băieți tineri, cari ţin discursuri 
de două ceasuri către naţiune, noi putem 
aveă oricând: faci o cerere unei societăţi 

studențești şi-ţi deleagă imediat unul cu 

idei personale în materie de filosofie, de-ţi 

vorbeşte cel puțin un ceas şi jumătâle. 

Prin urmare, cum vedeţi, 3 Maiu 18-18, 
ca înfăţişare, nu e nimic. Noi putem face 
mai bine. Minunea este că, aşa cum erau 

lucrurile atunci, cu toate acestea sa înde- 
plinit acel lucru mare pe care am să-l ex- 

pun acum. | _ 

Astăzi, se aplaudă, se vorbeşte de patrie, 
de naţiune, de ideal, de trecerea Carpaţi- 
lor, de întregirea neamului, de toate lucru- 
rile: acestea aşă de frumoase, cari — mu 

vi se pare? — dela o bucată: de vreme, 
ieşind din anume buze, sună puţin cam fals 
la ureche. Ce are-a face! La începutul creş- 
tinismului, dacă ar fi ieşit în calea aposto- 
lilor cel mai colțat dintre Farisei şi ar fi 
început să 'cânte versete din Evanghelie şi
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psalmi înaintea celor - aducălori de veste 
bună, nu i-ar îi putut respinge, dar m'ar 

ti avut o bucurie tot aşă de mare ca atunci 

când suflete nouă ar fi venit cu toată cre- 

dința lor, la dânşii. Când astăzi deci se 
rostesc cuvintele acestea, natural că toală 

lumea aplaudă ; nu toţi sunt psihologi, şi e 

bine să dăm o iluzie măcar de unitate abso- 
lulă a convingerilor, sentimentelor şi hotă- 
ririlor. Vai de acela catre nu s'o ţincă de cu- 
vânt la urmă ! Acum îi credem pe toţi ; dar 

vai, vai de acela a cărui „viaţă întreagă no 

să samene cu ce spune și ce c ăgăduieşte 
acum ! (Aplauze puternice).: 

Prin urmare, acum e nalural ca vorbele 

acestea, spuse din orice gură, să trezească 

o foarte mare căldură, dar atunci ? Țăranul 

de atunci, din Ardeal, avea nici măcar 

şcoala primară românească a lui. Impăratul 
losit al II-lea, un Austriac filantrop ale că- 

rui binetaceri curgeau din buzunare sparte, 

pe cari nu le coseă nimeni niciodată, ca la 
toţi Habsburgii, tocmai ca să curgă bineta- 

cerile pentru respeelivii „Unterthani? —deci 
Impăratul Iosif al II-lea crease școli ca să 

înveţe Badea Ion nemţeşte şi ca să ştie da- 

toriile ce le are faţă de Cârmuire, de Im- 

părat şi — de Dumnezeu. Fiindcă Impă- 

ratul se închină la Dumnezeu; Dumnezeu 
avea dreptul la închinăciune, Impăratul fă- 
când și el cruce; dacă Impăratul ar li fost
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păgân, datoriile Laţă de Dumnezeu mar mai 

ti tosL înscrise în catehismul de Stat aus- 

triac. Câţi însă dintre țăranii români din 

Ardeal credeţi d-voastră că au urmat măcar 

această bială şcoală ? Eu vă asigur că nici 
măcar 50/,. Câţi dintre aceşti 50/, au stâr- 
şit şcoala ? Şi la noi sunt mulţi cari nu în- 

cep şcoala — o vor începe; acum este o 

fatalitate : o vom înlătură —, şi la noi sunt 

mulţi cari încep şcoala, dar wo isprăvesc ; 
dar la noi totuşi nu e un sătean dintre 

sălenii celui mai îndepărtat colț de munte 

care să nu [i văzut fluturând steagul trico- 
lor şi. să nu ştie că este alunci una din zilele 

mari ale ţării sale, și -chiar 'în ceasurile 

grele ale vieţii sale să nu se îi mișcat atunci 

ceva în inima sa şi să nu fi zis: bine, fac 

parte dintrun neam care flămând mă ţine, 

dar care poale ridică sus, din când în când, 
sicagul acesta pe care, așă flămând cum 

sunt, o să-l apăr până la moarte. (Entu- 
ziaste și prelungite aplauze). 

Credeţi d-voaslră că școala. este numai 
buchea cărții, catehismul, manualul ? Stu- 
pidă, îngustă, nenorocită concepţia că şcoala 

aceasta este. Școala este tot ce vezi şi tot 

ce auzi şi adevărat popor este acela care 

se îngrijeşte ca în viața publică nimic să 
nu se vadă şi nirfiic să nu se audă care să 
nu facă parte din învățământul naţional al 

unui popor întreg. Noi,. şcoala de stat, de 

- 

1
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bine de rău, încă'o avem astăzi. Dar la 
dânşii ? Ce vedeau ? Pe omul care vine să 
strângă birul, și din când în când pe a- 
cela care-i chemă la cătănie în fundul Eu- 
ropei, ca să moară pentru „maica noastră” 
Maria Teresa, pentru feciorul „maicii”, Io- 
sii al II lea, ori pentru feciorul feciorului 
„maicii” şi așă mai deparle. Aceasta li eră 
şcoala. Nu li se dădeă învăţătură româ- 
nească ; nu trebuiă să li se deă învăţătură 
în sens românesc. Și, încă odală, învăţă- 
mântul e suflet, nu buche; buchea aceia 
e mai rea decât învăţătura, și, odată ce 
sufletul lipsiă din învăţământul austriac, 
eră mai multă caznă, mai mult blestem, 
mai multă pierdere de vreme, furătură de 
la plug, dela coasă, dela muncă a bicţilor 
copii, supărare pentru părinţi fără niciun 
folos pentru ei. Iar viaţa publică nu li :dădeă 

„altă conştiinţă 'de sine decât că sunt făcuţi 
pe pământ pentruca Impăratul să aibă- bani 
în visteria lui şi ostaşi pe câmpiile lui 
"de luptă ; bani să deă mai mulţi Românul 
pentru că e mai sărac; sânge mai mult 
pentrucă e mai nedreptăţit decât ceilalţi. 
Cumpăna împărătească din vreme: aceia 
nu ştiu întru cât se deosebiă de cumpăna 
împărătească din' zilele noastre, care face 
să se scoată steaguri la Pesta în: proporţie 
cu. peirea nenorociţilor cari smulg o ultimă 
victorie pentru alții pe câmpiile acelea de-
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părtate ale Poloniei, cum au fost scoase a- 
cum câteva zile, spre bucuria câtorva 5>- 

ieri din Bucureşti, — mu ştiu cari sunt şi 
de ce s'a supărat lumea pe dânşii... 

Un cetăfean : Ştim noi ! (Ilaritate).. 
__D-HAN. Iorga: Nu spune dumneata mai 
mult decât spun eu, că şi aşă e de ajuns! 
(Ilaritate, aplauze). 

Aceştia erau deci oamenii cari au fost a- 
duşi acolo, la Blaj, în 1848. „Conştiinţa lor 
naţională zăcea prin urmare în cel mai 
întunecat adânc al fiinţei lor morale, Feri- 

„cit poporul acela care poate să fie lăsat 
veacuri întregi fără ca nimeni să-i vor= 
bească de viitorul lui, de drepturile lui, de 
biruinţa pe care o poate câştigă, de: locul 
pe care Dumnezeu i l-a lăsat supt soare 
şi care, după veacurile acelea. moarte, la 
un Singur cuvânt lasă să izbucnească din 
suiletul lui o conștiință populară, care a 
mai scumpă și mai sfântă, mai rodnică de- 
cât mii și mii de volume - şi nesfârşit de 
multe cuvântări ! 

Aceasta a fost minunea dela. 3 Mai 1848. 
Ce a rămas mai bun din zilele strămoşilor 
romani, din' zilele de vitejie - ale Dacilor, 
ce a' rămas mai rodnic din acea puţină 
sămânță. a cărturarilor care.a răsbătut în 
suiletul: popular, Sa trezit deodată instinc- 
tiv, tumultuos, în miile de ţărani. Şi atunci 
Sar fi mirat -ţăranii de ce zic cărturarii; 

ze
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dar sau miral mai mult. călurarii că din 

cât de. paţii au zis ci sa pornit vitejia su-. 

tletelor, care a arătat că în Ardeal există și. 
de drept, cum există de fapt, există pentru 
viilor,:ca și pentru prezent, o nație româ- . 
nească. (Aplauze îndelung prelungile). 

Acesta a fost 3 Mai 1848. 
Și-cu vă făgăduesc un lucru: oriunde o. 

ti poporul românesc şi oricine'i-o vorbi 

despre 'uceste lucruri, oricât de.rău, ori- 

cât de slângaciu, oricât de ncânţeles, de 

necompetent, aceiaşi minune se va întâm- 
plă, atât de binecuvântat de Dumnezeu esle 
poporul acesta ! (iplauze). - 

Sunt ţarine arate ani de ani, îngrăşate 
și de pe cari nu. se ridică roade; este! 

"însă o țarină, sufletul poporului nostru, 
Care, părăginită de sute de mii de ani, are 
nevoie doar de gri: ăunţele ce cade din mâna 
semănătorului pentruca să producă însulit 
şi înmiit decât ar produce acolo unde acela 

„ar aveă de gând să-l ducă. Da, grăuntele 
pierdut în țarina noastră, a poporului nos- 
ru, e mai roditor decât cel îngrijil în ţa- 

rina popoarelor mari ale lumii. Aceasta ni 

„e puterea. (Aplauze îndelung prelungite). 
Și nu. făgăduielile dela Răsărit sau dela 

Apus, şi nici Salandra în sus şi Marcora în 
jos, nici „frăţia” cu cutare sau cu cellalt, 
nici polițele scontate la gazeta Ziua ori 
alte lucruri de felul acesta, nimic nu ne va



41 

mântui pe noi, cu toate greşelile pe cari: 
suntem în stare să la facem, pe cari le-am 

lăcul şi pe cari le vom mai tace. Dar atât 
de puternică este energia lundamentală a 

neamului nostru, încât împotriva tuturora, 
şi mai ales împotriva noastră, cari nu sun- 

tem cum Sar cădeă, vom birui cu toate 

acestea, şi ne vom birui şi pe noi înşine 
biruind. Ciplauze îndelung prelungile). 

Domnilor, cine cunoaşte puţin viaţa po- 

poruliui nosliru, ştie că însuşirea cea mure 
a lui este că el'se înfăţişează unitar; este 

dintr'o bucată, cum se zice. Ce poale ti: 

mai frumos decât un stâlp dintr'un singur 

bloc de piatră, un imens copac a cărui viaţă 

întreagă sc intinde neîntrerupt din iundul 

rădăcinilor până. în vâriul unde se- adună 
vulturii văzduhului ? Ei bine, poporul nos- 

tru aşă este.. Noi, suntem din bucăţi: ne-: 

învăţat cultura să fim aşă. Uite: uite. ora- 
lorul vine şi spune bine un lucru ; ziaristul 

tace un articol foarte frumos, spunând de- 

sigur acelaş lucru ; într'o adunare solemnă, 

„întrun Parlament, știu cu (Cilaritate), se ex- 

primă aceleași idei. Pe urmă toţi oamenii 

aceșlia se duc pe acasă, şi să nu te ţii 

după dânșii... (larilate). Fiindcă se poate 
să ai deziluzii. Și, acuni, deziluziile între 
noi ni le iertăm ; dar să ne ferească Dum- 

nezeu de ceilalți, de necărturari, cărora 
dacă li-ai vorbit întrun fel, se ţin după 

y . .
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d-ta să vadă cum e şi pe urmă. In biserică 
îngrijeşte clerul să fie o perdea care se 
trage ca să nu se vadă toate . cele ce se pe- 

“trec în altar.; dar în lume, nu este per- 
deaua care se trage între altar şi lumea cre- 
dincioşilor, Și apoi chiar cele mai meşteșu- 
gite perdele sunt subţiri : se vede cum joacă 
umbrele în dos, şi lumea îşi dă seama că 
aceia ce 'se face acolo nu e tocmai pregăti- 
rea trupului Domnului pentru a-l înfăţișă 
credincioşilor. 

Ei bine, la națiunea noastră cea de jos 
nu e aşă. Mulţi zic: ce naţiune grea de 
urnit ! Eu zic altfel: ce bine că națiunea 
noastră e grea de urnit ! In viaţa mea n'am 
văzut lucru bun făcându-se altfel decât cu 
urnirea -grea a celui care, când sa urnit 
odată, şi un lanţ întreg de munți se cutre- 
mură şi: se dărâmă. 

Acele fire de nisipi cari se poartă în bă- 
taia vântului, .o, acelea se deslocuiese uşor; 
numai cât nu poți face nimic cu dânsele. 
Pe când. cu ceilalţi, când, în pornirea lor 
elementară, sau cutremurat până în stra-, 
turile fundamentale ale pământului, se face 
ceva! Un 3 Mai la o adunare de Oraş, a-. 
ceasta . înscamnă: că după întrunire unul 
se duce la berărie, altul la cofetărie, un al . 
treilea la cinematograf, ba cutare chiar, 
merge să cumpere un bilet pentru bătaia 
de îlori în contra căreia a aplaudat d în adu- 

KI -
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narea unde s'a găsit. Viaţa noastră așa este: 

plină de contraziceri, pentru cari ni facem 
concesiuni continue ; viața socială, legătu- 

rile de familie, lucrurile de toate zilele ne 

impun asemenea concesiuni : nu ne socotim 

angajaţi prin cuvântul nostru. La dânşii 

însă, cuvântul este o 'îndalorire veşnică, un 
jurământ, şi prin urmare, când la 3 Mai 
18416 ci au spus lui Bărnuţ că au înțeles, 
eră teribil cuvântul ce-l rostiau. Eră şi o 
oficialitate acolo, mirată de ce liniștită pă- 

reă naţia aceasta, care, după ce ascultase 
totul, se duceă acasă să se apuce iarăşi 

de lucru, și ea socotiă că peste câteva luni, 
ori de o îi Împăratul stăpânitor în Ardeal, 
ori de Ungurii vor îi câştigat biruinţa, to- 
tul o să meargă ca şi inainte, Nu-i cunoş- 
teau,. 

Credeţi că furtuna în natură, în orice 
parte a lumii se pornește aşă: începe un 

vântişor, crește din ce în ce zgomotul, se 

mişcă puţin praf.la suprafaţă, apoi se răs- 

coleşte un vâriej mai mare, norii se stre- 
+coară ca o perdea până :acopăr tot cerul, 

fulgerul se desfăşoară întâiu ca. o. îngustă 

dungă. de -foc până ce pare că va crăpă 

universul întreg ? Nu : e linişte desăvârşită 

în atmosferă, dar-lumina scade) vielăţile se 

ascund, păsările nu mai câ:“ă, şi.deodată, 

bolta cerului: se frânge de cole: dintăi lo- 
vituri ale trăsnetului. Ei bine, așă este în 

>
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mişcarea mulțimilor, la popoarele serioase, 
adânci. în cuget, cum € poporul nostru. 
Și liniştea i-a înşelat pe bieţii domni: streini 
din Blaj, căci au trecut numai câteva luni | 
de zile și tot muntele eră aprins de celele 
lor. Viaţa şi-o juruiseră în momenlul când 
declaraseră că sunt holăriţi a țincă steagul 
lor deosebit în faţa celorlalte naţii care-i a- 
păsaseră. Și de “acest jurământ sau ținut 
(cele 10.000 de oameni cari au perit acolo 
pentru Împărat, apărând “dreptul de viâţă 
al poporului lor. (Mari aplauze). 

Aceasta este iurăşi un învățământ. 

III. -- - + 

Dar zie unii: Doamne, naivă nație, şi a- 
„ceastă nație românească: sa avântat spre 

„„ moarte pentru Impărat la 18148, contând 
pe memoria tânărului Suveran al Austriei ! 
O nație inteligentă n'ar fi crezut că lucru- 
rile acestea: sunt posibile; ai noştri, însă, 
tâmpiţi de necaz, cu' mintea închisă. pentru 
ideile polilice, au zis: să. mergem după 
steagul negru-galben, căci în cutele drape- 
Jului schwvarz-gelb o să câştigăm dreptul la 
viaţă, o să avem viaţa cea bună, pământul 
care să fie numai al nostru, organizaţia 
economică, organizaţia politică. Şi pe urmă 
Împăratul i-a momit, i-a înșelat, și sau 
găsit lot aşă de apăsaţi, tot așă de săraci,



fără carte, .lără drepturi, cum Îuseseră şi 

înainte. - ” 

Credeţi d-voastră, însă, că în sufletul ori- 

cărui țăran care se ridică pentru Impărat 
putcă fi ideia aceasta naivă pe care i-o alri- 
buim noi aici și alţii aiurea ? Că el se luptă 

“pentru: Impărat în însuşirea lui de Impă- 

rat ? Orice steag de pe lume este alcătuit 

din culori, dintrun semn viu care stă de-a- 
supra steagului şi dintrun băț oarecare. 

Steagurile se ţin cu beţele. Dacă Impăratul 
a crezut, la 1818, că fiinţa lui e mai mult 

decât un băț de steag, a lost mai naiv de 

cum ne închipuim noi că erau Românii a- 

lunci. Băţul de steag, când.ai să aperi stea- 

gul însuşi; când. îl strângi la piept ca să 

cazi de moarte, însângeri ându-l cu cele din 

urmă picături vii din trupul lău, băţul a- 

cela. obişnuicşti a-l frânge de genunchi și-l 

zvârli ca un lemn netrebnie. Ei bine, lucrul 

acesta îl vor face Românii ardeleni, fără în- 

doială. (Aplauze furtunoase). 

“Căci și a doua oară au aierul să facă a- 

parenla greșală dela 1848. Evident, e mult 

mai trumos să lupţi și fățiș numai pentru 

tine, dar este eroic, este înălțător, este sem- 

mul celei mai înalte mucenicii: să ascunzi, 

să ai puterea de a ascunde scopul cel a- 

devărat pentru care lupţi şi să lupţi totuș, 

2
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în conştiinţa ta, pentru scopurile sigure ale 
neamului tău... 

Credeţi: d-voastră, că acei cari au murit 
pe câmpiile Galiției şi în Carpaţi au sfârşit 
cu un cuvânt de comandă austriac sau ma- 
ghiar pe buze, ori au murit cu cel din urmă 
cuvânt românesc prin care-şi chemau mama 
ori pe cei de aproape ai lor, satul lor, viaţa 
lor românească ? Lupta lor are deci nu sen- 
sul steagului supt care s'au dus, ci al celui 
din urmă cuvânt care a încr cmenit pe bu- 
zele celor cari muriau, Acesta-i înţelesul. 
(Aplauze). 

De aceiă cu nu cred: pe 3 Maiu 1915 
inferior lui 3 Maiu 1848. Deosebirea între 
unul şi altul este aceasta: atunci erau oa- 
meni care-şi smulgeau din fiinţa lor, nestră- 
bătută de cărturărie, cel d'intâiu strigăt de 
conștiință naţională. Sensul lui 3 Maiu 1915, 
pe care noi îl amintim azi cu toată emoția 
din inimile noastre, cu cele mai calde cu- 
vinte pe cari le putem trezi în fiinţa noas- 
tră morală şi pe care alţii, ce nu se pol ve- 
deă, îl pomenesc în vuietul tunurilor duş- 
manc, lângă tovarășii cu cari nu se pot în- 
țelege în graiu şi îl sărbătoresc de mii de 
ori mai intim şi mai călduros de cum îl 
putem sărbători noi, — acei pribegi ai nea- 
mului nostru cari acum trag pentru alta, — 
sensul, zic, e acesta: 8 Maiu 1915: va în- 
semnă cea din urmă jerifă de răscumpă- 

” !
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rare pe care neamul noslru din Ardeal 

o va aduce pentru robia de 2000 de ani. 
(Furtunoase aplauze). 

Mai departe decât atâta, în lumea aceasta 
păcătoasă a oamenilor, nu s'a putut merge. 
Inaintea  Impăratului lor, înaintea lui 
Dumnezeu din cer, înaintea lumii care o să 
se adune în curând ca să 'judece pe învin- 

gători şi pe învinşi, ei vor puteă să spuie: 
Al nostru a fost pământul acesta totdeauna, 
nicio muncă ma fost mai îndărătnică, ma 
fost mai păgână decât munca a mii şi mii 
de Români ; n'a fost vre-odală muncă mai 

des răsplătită prin palme, prin sângerări 

decât munca noastră ; wa-fost mucenicie 
mai îndelungată a unei cauze mai drepte 
decât cauza noastră. Mii şi mii au căzut ca 
să apere țara de duşmanii din afară şi pe 
„Împărat de.duşmanii lui din ţară. Astăzi, a- 
lături de aceşti duşmani ajunşi stăpânii: 
noştri, mergem şi cât sânge este în vinele 
tineretului, tot Vau dat. Drepturi asupra 
noaşiră nu mai ai de acum înainte, Im- 
părate ; ţi-am scăpat frânturile tale aus- 
(riace, și am câștigat prin aceasta chiar 
dreptul de..libertate pe pământul nostru 
strămoșesc. (Aplauze. furtunoase). - 

Şi când istoricul va scrie povestea zilelor. 
de astăzi, cu aceste cuvinte va trebui să 

“închee amintirea lui 3 Maiu 1915. (Entu- 
ziaște aplauze mult prelungite). a 

  

ze



- Serbia eroică şi martiră. 

Conferinţă ţinută la . Ateneul Român în ziua 
de 24 Octombrie 1914. - 

Eroismo stă sempre. (Eroismul 

foldeaună se menține). | 
(Cuvintele unui hamal din Messina spuse 

unui călător înaintea statuii întregi a lut 
Garibalci între ruinele cutremurului). 

IL. . 

Să-mi daţi voie, faţă de aplauzele acestea, 
să amintesc o vorbă pe care o spuneam 

acum .câtevă luni de zile și pe care și us- 

lăzi trebuie s'o spun: anume că în Ţara 
Românească nu există niciun om care să 

merite aplauze; aplauzele să le rezervaţi 
pentru cel d'inlâiu general biruitor care 
ră va aduce steagul românesc încununat de 

triumi. Ciplauze înflăcărate, mult prelun- 
gile). 

După răspunsul acesta dat unei manites- 
tațiuni pe care aşi îi dorit-o la începutul -
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conierinţei mele pentrucă aceasta va îi o con- 
ferință tristă, din care se vor puteă culege 
și învățături, cari nu sunt triste, pentrucă 
învăţăturile sunt bune şi relc, iar triste şi 

"vesele ncciodată, — după aceasta să-mi daţi 
voie să mă scuz față de aceia dintre asis- 
tenţi cari-mau în inima lor numai simpalie: 
faţă de un nobil popor care se luptă pentru 
o cauză dreaplă, ce este puţin şi cauza vii- 

torului nostru,:ci cari aparţin chiar p6po- 
rului mucenic care întro a cincea luptă 

pentru apărarea drepturilor sale sângeră 

la liceare colț din „pământul strămoşesc, 

Faţă de. dânşii trebuie să mă scuz: nu aş- 

teaplă Sârbii cari sunt aici, nici Sârbii cari, 
în țara lor, stau în fața unui întreit dușman; 

nu așteaptă o conierinţă ; eu însă nu pot să 

“dau decât o conferinţă, rămânând ca alţii, 
atunci când împrejurările o vor îngădui, să 

deă tot ceia ce se poate da. Și cred că nu 

este indiferent — orice va face Statul român 

la ceasul său, şi spun încă odată: va face 
neapărat la ceasul său (furlunoase şi înflă- 

cărate aplauze, mult prelungite) — nu este 

indiferent să se ştie că în dosul acestei ho- 

tărîri este voința unui popor întreg, unui 

popor liniștit, cuminte, respectuos față de 

acei cari ţin in mâinile lor steagul naţio- 
nal, dar hotărit să facă a birui singura 
politică în care se unesc cele mai glorioase 
amintiri ale trecutului cu cele mai îndreptă- 

N. lorga: „Pentru Intregirea Neamului“. 4
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[ite c cereri ale viitorului. (Puternice aplauze). 
Și, dacă este vorba să vă dau un sfat în 
ceiace priveşte lucrurile pe cari trebuie să 
le credeţi și cele pe cari ați puteă să nu. le 
credeți, voiu zice: să credeți mai mull pe 
cine vorbeşte mai puţin și mai rar, să cre- 
deți mai mult pe acei în dosul vorbei că- 
rora este o îndelungată răbdare, este o re- 
ținere dureroasă şi este o straşnică luptă cu 
ci înşişi. (Aplauze prelungite). 

De ce, în România aceasta, prinsă de 
nerăbdarea firească a aşteptări, de 'dure- 
rea penlru cei ce sufăr, — nu numai cei 
ale căror interese de: Stat samănă cu in- 
teresele Statului nostru şi a căror luptă e 
vrednică de admirația tuturor, ci şi aceia 
ale căror suferințe îrăţeşti pling Şi în ini- 
mile noastre, de ce în România aceasta, 
torturată şi de durerile celor de neamul . 
nostru, dintre cari pe unii îi vom mai ve- 
deă poate, iar pe alţii îi ştim duşi fără să-i 
mai putem,vedeă vre-odată, de ce în această 
Românie, a cării oprire nu este o făgăduială - 

„de memişcare, a cării tăcere nu este o muţe- 
mie și a cării rezervă nu este o abdicare, — 
nu este o abdicare, să o ştie oricine —, 
de ce simţim cu toţii nevoia, astăzi, de a 
afirma simpatiile noastre pentru poporul 
sirbesc? 

Din mai multe” puncte de vedere. să în- 
cepem întâi cu acel punct de vedere care
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este mai puţin egoist, în care nu se ame 
stecă nimic din dorințele noastre de viitor, 
nimic din alianța aceia firească, care, între 
ci şi noi, va trebui să fie, oricît ar sreşi, 
în unele privinţe, unii dintre ai lor și unii 
dintre ai moştri. Să începem întâiu cu da-- 
toria clementară de umanitate, cu datoria 
elementară de ideal, de a. îi cu inima ală- 
turi de neamul, puţin slab, nenorocit, ca- 
re-şi încordează ultimele puteri pentru a re 
zista celei mai sălbatice tendințe de asu- 
prire, celei mai nemiloase pofte de a do- 
mina. (Aplauze ;puternice).: 
„Aşi înţelege, „d-lor, ca o naţiune puler- 

nică, o naţiune pregătită cu toate mijloacele 
forței materiale, o naţiune care simte în. 
ca însăşi pornirea de a cotropi lumea, aşi 
înțelege ca o astfel de maţiune să zică: 
nu-mi pasă .de suferință, despreţuiesc e- 
roismul, piară cei slabi; astăzi biruieşte cel 
mai tare; mâine şi eu, care sânt tare, voiu 
ajunge poate să impun voința mea împo- 
triva voinţei zdrobite a celor mai slabi. Dar 

„am putea noi, vreodată, să spunem astfel? 
Noi, al căror trecut întreg nu înscamnă . 
altceva decit eroismul celor puţini, cari „până 
la sfîrşit au stat apărînd pămîntul moşte- 
nirii lor? De la un capăt la altul al istoriei 

„neamului nostru nu se întilneşte altceva 
decât această îndărătnică iubire de pământ, 
decât acest despreț de forță, decât această 

ze
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scirbă de număr, decît această cerere des- 
perată către Dumnezeu ca să unească trăs-. 
netul lui cu loviturile armelor omeneşti 
pentru a liberă pămîntul nostru strămoșesc, 
de năvălirile barbarilor de pe vremuri. Şi 
putem noi, — orice ni s'âr făgădui, oricât 
am admira organizaţia năv: ălitorilor: Şi co- 
tropitorilor, orice perspectivă ni s'ar des- 
chide şi orice. ameninţare ni-ar răsări în 
faţă, putem vreodată, noi, urmaşii acelor 
țărani săraci „cari au pierit sub steagul lui 

. Ştetan-cel-Mare, noi, urmaşii acelor îlămîn- 
de şi. achorocite: cete cari au ieșit înaintea 
miilor de mii ale Sultanilor de pe vremuri, 
putem noi să spunem: unde este biruința. 
acolo este dreptatea lui Dumnezeu, atunci 
cînd noi tocmai am chemat totdeauna drep- 
tatea :lui Dumnezeu împotriva unei astfel 
de biruinţe? Nu. Trecutul nostru întreg, ca 
şi interesul nostru actual, ni impune să Tim 
cu inima astăzi, să fim cu fapta cit se va 
putea mai curând, alături de aceia cari re- 
prezintă sublimul eroism nenorocit înain- 
tea obrăsniciei cuceritoare a celui mai pu- 
ternic. (Furlunoase aplauze prelungite). 

Şi, asttel, fiindcă sîntem cu Serbia, — şi 
toți sîntem cu Serbia, toți, acei cari pot 
vorbi, şiacei cari încă nu pot vorbi, — de 
ce sîntem cu dînsa? - 

* Pentru că sîntem cu tot tr ecutul nostru 
fiind cu dînșii, pentru că sîntem cu tot To-
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stul noslru de astăzi slînd alături de erois- 
mul lor, pentru că vom fi pe Calea viitorului 
nostru, alunci când vom face cel d'intâi pas 
peniru a veni în sprijinul sublimei lor ne-. 
norociri. De aceia! (Mari aplauze). 

Şi mai sintem cu dînşii din două alte 
puncte de vedere. Avem tra;i în lumea largă, 
cari nezau uitat uneori, cari şi-au adus alte- 

“ori aminte de noi şi cari astăzi, din feri-. 
cire, sânt suileteşte împreună cu noi, până. 
ce va veni vremea de vom putea alipi, unul 
lângă altul, steagurile naţiunilor latine. A- 
fară de fraţii aceștia prin graiu şi prin o 
parte din sîngele nostru, mai este o frăţie de 
sînge, o comunitate de rasă şi .în locuri 
unde nu ne-am aștepta. Cite generaţii au 
trăit în credința că aceia ce ne poate spri- 
jini pe noi, că aceia ce noi putem şi trebuie 
să iubim se găseşte numai în părțile depăr- 
tate ale Europei, unde trăiesc Italienii, Fran- 
cezii, Spaniolii și Portughezii, cu cari ne 
întrățim în amintirea depărtatului Impă- 
rat roman, care ne-a aşezat pe malul acesta 
dunărean și a fost Impărat şi peste plaiu- 
rile lor, acela al cărui graiu îl vorbim noi, 
aşa cum îl vorbesc și ei. Cercetări mai noui 
arată însă că -avem şi aici, în apropiere, 
un sprijin firesc, care nu e numai sprijinul 
intereselor politice, ci, în acelaşi timp, dacă 
nu ceva asemenea cu conştiinţa clară a so-" 

7



lidarităţii latine, cel puţin instinctivă a unei 
alte comunităţi de rasă. a 

De sigur ne coborîm din Romani, deşi nu 
o mai strigăm pe toate drumurile; de si- 

gur că în sîngele nostru picătura cea mai 
scumpă este aceia care vine şi dela înde- 
părtatul strămoş care ne-a strămutat 'aici 

la Dunăre, venind din părțile Italiei. Nu e. 
mai puţin adevărat însă, că-nu din Romani 
singuri ne-am alcătuit noi,.că elementul de 

„rasă tundamenlal, cel mai puternic, cel mai 

însemnat, cantitativ, dacă nu calitativ — 
cu toale că m'ași îndoi dacă trebue să fac. 
această distincție între cantitativ şi calita- 

“tiv —, este elementul celuilalt strămoș, care | 
se întindea din depărtalele văi ale Asiei- 
Mici până în Panonia, până dincolo de 
“Carpaţi prin” urinare, unde era odinioară, 
pretutindeni, o puternică națiune ce a dat 

„omenirii, în cele dintâi forme ale sale, 
forma tracică şi ilirică, vitejia mai mult | 

„decit omenească, trecută în legendă, înveş- 
miântată în strălucitele povești orientale, a 
lui Alexandru-cel-Mare însuşi. Din Traci şi 
Iliri me coborâm. Precunr bătrânul rege De- 
cebal din Sarmisagetuza, strămoșul cestă- 
lalt, a stat -în viață înaintea lui Traian și 

precum moartea lui în. mijlocul făcărilor. 

care-i consumau cetatea nu. e mai puţin 

“glorioasă decât triumtul roman al lui Tra- 

ian învingătorul, tot asttel ar trebui să stea.
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el alături de strămoşul imperial roman şi în 
amintirea moastră. Dar acei cari luptă şi 
sîngeră astăzi, acei cari astăzi pierd şi 'cari, 
tocmai că pierd astăzi, mâine vor birui, — 

căci cineva mai puternic decît toate cuvîn- 
tările cancelarilor, decît toate strigătele de 

războiu ale generalilor, decit toate urletele 
mulțimilor pornite pe peire, a spus cîndva, 

în glas din cer coborât asupra pământului: 

> cei puternici se vor cobori şi se vor ridica 
„cei smeriţi —, ei bine, acei cari astăzi îşi 

plătesc cu sînge dreptatea şi viitorul, sînt 
coborâtori, ca şi noi, din Traco-llirii de 

„odinioară. Toată Peninsula Balcanică, acea- 
stă peninsulă siișiată de discordie, de ne- 

norociri în dauna intereselor ci Tusdamen- 
tale, se „găseşte pe o bază etnică aceiaşi ca 
şi baza etnică barbară, mai veche, a na- 
țiunii noastre. Nu Slavi de o parte, Români 
de altă parte, Turanieni-Bulgari, Greci cu- 
rați, coboriţi din Temistocle şi Pericle; ci 
„mai adinc decît Slavii veacului al VII-lea, 

mai adinc decit Traiân şi mult mai adînc 
decit pojshiţa de 'Turanieni din Bulgaria 

stă baza aceasta comună, a noastră a tu- 
turora. ! 

Dacă nu credeţi, dacă aţi fi dispuşi, prin 
întreaga d-voastră creştere în şcoli, să nu 
credeţi acest lucru, în mândria romanităţii 
moastre curate, deschideţi ochii şi priviţi! 
'Treceţi Dunărea: „vi se pare ţăra atât
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de deosebilă în ceia ce priveşte clădirea 
caselor; rinduiala satelor, în ceia ce pri- 

veşte datinile din viaţa populară, în ceia 

ce priveşte îmbrăcămintea, în ceia ce pri- 
vește cîntecile, în ceia ce priveşte pove- 

ştile, danţurile, toate manifestaţiunile ma- 

teriale şi sulleteşti ale omului; vi se pare 

aşa de -deosebilă lumea de acolo -de lu- 

mea noastră? Nu vă simţiţi puţin acasă 

până și. în cel mai depărtat colţ din Bal- 

cani; pe cind un pas făcut în lumea ger- 
manică vă drată că aţi trecut peste i- 

mita tradiţiunii, pentru obiceiurile  noa- 

slre? Dincolo de cucerirea romană, de nă- 

vălirea slavă, dincolo de apariţiunea unci 
bande turanice în Balcani,- lraţi am fost, 
şi irați ne cunoaştem, nu numai prin în- 

fățişarea locuinţelor şi îmbrăcăminţii noa- 

sire, nu numai prin datinile poporului no- 
stru, ci prin felul nostru de a îi oricînd, 

şi prin îeclul cum înţelegem noi suterinţele 
și încercările de astăzi. Alţii, Ungurii, în- 
țeleg, înfigând mândru mâinile în şolduri, 

zornăind din pintenii trufiei, chemând ce- 
rul însuşi ca să vic să admire biruinţa rasei 

maghiare, alţii înțeleg războiul succeselor” 

de astăzi ca pasul greoiu al puternicului 

care se lasă nemilos asupra celui slab cu- 
fundat în praful însîngerat al înfrângerii. 

Noi nu înțelegem războiul astfel! Războiul 
nostru şi al Sirbilor, acela pe care-l poartă
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ci aslăzi, și pe care-l vom purta noi în- 
şine mâine, războiul nostru este un război 
de omenie, este un războiu de milă, răz- 
boiul nostru este un războiu uman și creştin, 

războiul nostru este ca al strămoşilor Traci 

de odinioară, un războiu de jerifă, de 

- jerttă primită bucuros, şi cel din urmă stri- 

găt al rănitului care îngenunche pe pă- 
miîntul părintesc spre a-și da sufletul nu 
e un urlet de ură, ci vrea numai să mul- 
țămească lui Dumnezeu că i-a hărăzit a- 
ceastă supremă fericire: de a peri pentru , 
neamul său. (Mari aplauze). 

Acesta este felul nostru -de a fi, al'tu- 
iurora, şi, dacă voiţi să-l vedeţi înfăţișat 

în-palria nemuritoare, priviţi pe columna 
lui Traian, pe Decebal bătrînul, pe 'Tra- 
cul de pe vremuri, care, îmbătat de feri- 
cirea morții, în mijlocul flăcărilor acelora, 
îşi închină voios sufletul său zeilor părin- 
teşti. In tragedia de acum atitea sute de 
ani, ca şi în tragedia de astăzi, de din- 
colo, peste Dunăre, nu vedeţi d-voastră a- 
celaş. suflet? Intre. tovarășii lui Decebal, 

cari, întrebaţi în ceia ce priveşte hotărirea 
de luat, au luat cupa de'otravă şi au băut-o 
pănă la capăt, nebuni de bucuria acestei 
supreme hotărâri, şi între primul-ministru 
sirb, băirînul Pasici, care, întrebat ce se 
mai poate .face pentru Serbia, care cste a- 
cum datoria ei, a spus, lăcr: imând în mij-. 

ze
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locul hohotelor de plins ale tuturora, a. 
spus: „Serbia .mai are ceva de făcut: să 
moară frumos”,, între acest răspuns al to-. 
varășilor lui Decebal, străbunul nostru, şi 
între acest răspuns modern — antic în fru- 
„museţea sa — al bătrânului care reprezinta 
în momentul acela eroismul sufletului sîr- 
besc, nu vedeţi comunitatea frăţească, a- 
ceiaşi datină care, de veacuri, la ei şi la noi, 
dăinuește: datina de a nu cunoaște frica, 
de a nu cunoaște îngenuncherâa şi de-a 
mulțămi morței că dă voe ceva pe care 
nimeni nu-l poale învinge. (A/ari aplauze). | 

Cînd am cetit proclamația regelui Pe- 
tru, care se plîngea de povara anilor săi 
numai pentru că nu-i îngădue până la ca- 
păt să fie în fruntea vitejilor, dar care a 
făgăduit că ultimul ceas al țării sale — 
şi acela „nu va fi! — ar fi şi cel-din urmă 
ceas al vieții sale chinuite, mi-am: adus a- 
minte de strămoșul nostru dacic de odi- 
nioară, rătăcind, fără tristeţă, dar fără su- 
punere, în .fața soartei, pribegind prin văile 
Carpaţilor, hotărît să încheie cu ultima 
clipă a regatului său dăcic clipa cea de pe 
urmă a vieţii sale. Și de aceia, fiindcă avem: ! 
acelaşi suilet, transmis de striumoşi, păstrat 

până astăzi, de aceia ne înţelegem, ne com- 
pătimim: şi de aceia sîntem datori să ne 
ajutăm. (Aplauze mult prelungite). 

Şi mai e ceva: un popor mic nu în-
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seamnă un popor izolat. Un popor mic în- 
seamnă numai acel care trebuie neapărat 

"să caute pe tovarășii fireşti ai suferințelor 
-- sale de astăzi, ai aspirațiilor de mânie. Cei 
mari pol să se izoleze, deşi nu se izolează 
nici ei, deşi sînt. destul de cuminţi pentru 
a mu se izola; celor mici traiul deoscbit, 
răzleţ, mu le e îngăduit. Dacă această izo- 
lare sc produce, rezultatul firesc este pri- 
veliștea dureroasă de astăzi. Daţi-mi voie 
să luminez mai bine printr'o comparaţie. 
Cât de înalt e' muntele, nesfârşit de înalt 
faţă de mijloacele aceluia care se hotără- 
şte să se suie până la-vâriul său cel mai 
apropiat, de ceruri! Idealul este și el foarte 
înalt, şi asprul munte deasupra căruia 'se 

“bat furtunile memiloase. este -în stare să a- 
runce pe călătorul rătăcit în adîncul pră- 
păstiilor. Mici ei, Sîrbii, mici -şi noi, — 
dar am trăit, nu pentru împrejurările de 
fiecare zi, ci pentru nişte speranțe mai mari 
decit noi înşine, pentru speranţele acelea“ 
cari se transmiteau din generaţie în ge-: 
meraţie, cari făceau rostul vieţii de ieri şi 

“pot face strălucirea îndelung așteptată a. 
zilei de mâine. Vor fi trăind alţii din a- 
mintiri, vor îi popoare cari trăiesc din stă- 
pinirea lor de astăzi, noi 'am trăit, de o 
parte a Dunării şi de alta, pentru mâine, 
pentru ceia ce așteptăm, peniru ceia ce 
trebuie să fie, pentru acea unitate naţio--
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nală și politică fără de care mu ne simțim 
asiguraţi în faţa naţiunilor. | 

Cind călătorii vreau să se suie în virful - 

muntelui, biruind furtunile şi evitind pră- 
păstiile, ei îşi aleg un călăuz bun, care 
cunoaşte locurile, şi se leagă apoi slrâns 

unii de alţii. Dacă se întâmplă ca unul 
mai slab să alunece, greutatea celorlalți îl 
reţine. Aşa era datoria şi a lor şi a noastră 

„să facem în urmărirea idealului sublim, că-; 

tre care ne încordăm toate puterile. Dacă - 
lucrul acesta se întîmpla; dacă, în loc ca 

fiecare să cercăm a sui muntele în deosebi, 
legătura aceia nebiruită ne-ar fi strîns, dacă 

aceiași călăuză ar fi stat în fruntea: unora 

şi. “altora, evident că nu se întîmpla ceia 

ce cu. durere vedem că se întîmplă astăzi. 

Astăzi, călători răzleţi, unul dintre noi, 

Sîrbii, se rostogoleşte spre prăpastie. Lip- 

seşte legătura pe care, după tractatul din 

București, cram datori să o îisăm' noi, fe- 

rindu-ne de superba libertate de a peri se- 

parat. Dacă tractatul acesta mar îi fost fru- 
moasă reprezintaţie în palatul din capătul 

Căii Victoriei, ci ar fi fost începutul unei 
polilici reale de solidaritate balcanică între 
toţi. cei buni și împotriva celor răi, cari şi 
ci, supt presiune, ar îi fost siliți să-și schim- 

be obiceiurile, atunci un şir întreg de as- 

censioniști ar urca azi muntele fără nicio 
“teamă de primejdia care ameninţă. |
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Şi cînd vedem pe unul dintre noi cu- 
fundat în prăpastie, ce poate face cellalt? 
Cu ce sentimente se opreşte lîngă cel că- 
zut, aceasta o înţelege oricine; nu e du- 
rere omenească mai mare decit aceia de 
a-ți vedea tovarăşul firesc de înălțare co- 
borindu-se sub loviturile nenorocirii,. Şi to- 
tuşi trebuie 'să aşteptăm, să căutăm o că- 
rare, să ne îrămîntăni pentru a putea să-i 
alergăm într'ajutor, ca să-i alinăm suferin- 
țile, să-l ridicăm, într'o clipă prielnică, din 

- nou pentru a-l îndrepta pe calea care duce 
sus. Dar, dacă “legătura ar fi existat de 
la începul, nimeni n'ar îi alunecat acolo - 
jos în prăpastie. O teribilă învăţătură! A 
ne izola prin indiferență sau: prin trutic, 
prin egoism naţional, este fără îndoială 
cea mai puternică lovitură pe care fiecare 
“din noi o poate da viitorului comun. 

Să ne învăţăm, să se învețe ci din ceia 
ce sa întâmplat astăzi, ca altă dată niciun 
nou avint către ideal să nu ne mai găsea- 
scă deosebiți. Căci, fără aceasta, trebuie să 
o spunem . holărit, idealul comun nu poale 
li alins. 

Se vorbeşte de noroc, de împrejurări fe-. 
ricite, de momente şi de împrejurări, cia 
în 1912 şi 1913, se face comparaţia, foarte 
trivială, a trenului”, — care cuprinde și 
vagoane de bagaje. (Ilaritate). Comparaţia 
trenului e răspîndită, dar nici trenul, nici 
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momentul, nici binefacerea dumnezeiască, 
nimic din lucrurile acestea nu ne poate 
face să ajungem unde naţia noastră tre- 
buie să ajungă: nu se ajunge acolo decît 
prin pregătire, prin muncă şi 'solidaritate, 
prin strângerea laolaltă a acelor cari, a. 
*vînd aceleaşi drepturi, numai pe. aceiaşi 
cale pot ajunge la același ideal. (Aplauze 
muult prelungite) 

JI. 

Și acum, după ce am: arătat de ce ținem 
la Sârbi, de ce suterim. de înfrângerea lor, 

„de ce sîntem siguri că urmarea acestui răz- 
boiu nu ne va găsi decît alături, de ce 
avem convingerea profundă că roadele pe 
cari le pulem căpăta și unii și alţii din, 
împrejurările de astăzi nu pot veni decif 
prin acțiunea solidară a noastră, să încer- 
căm a explica — şi aici daţi voie să a- 
pară profesorul de istorie, după scormoni- 
dorul părții eroice din sufletul fiecăruia — 
acest admirabil eroism, atît de admirabil, 
încât mulţi mu l-ar crede, dar trebuie să-l 

„creadă toţi pentru că-l mărturisesc însiși - 
învingătorii în condițiuni aşa de ieftine: 
două mari împărăţii plus candidaţii la cea . 
de a treia Cilaritate) şi trebuie pomenit şi 
acel imperalism! satisfăcut prin viclorii cari 
nu-i apar;in lui, care se oglindește, „trium-
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fător”, în undele Bosforului; prin urmare 
„patru Impărați” coalizaţi: Impăratul tur- 
cesc, Impăratul bulgăresc, Impăratul au- 

slro-unguresc, şi Impăratul german, palru 
Impărați coalizaţi pentru a smulge de pe 
„umerii bătrinului, moşncagului Rege Petru 
acea purpură care samănă astăzi tără în- 
doială mai mult cu tunica lui Nesus ce se 
smulgea împreuuă cu carnea eroului din 
vechea legendă. Cum să înţelegem de ce 
împolriva a patru „Impărăţii” Serbia a în- 
drăznit să spuie nu: Impărăţiilor adevărate 
şi acelor cari au fost şi acelor cari nu, pot 
îi niciodală; aceasta este definiţiunea cea 
mai potrivită Cilaritate, aplauze), — şi, „chiar 
din acelea. cari sânt, este una care crede ca 
că este, dar noi, nu Cilaritate)... Cum se 
poate explica eroica negaţiune a Serbiei de 
astăzi, faptul acesta că un popor care a 

trecut prin patru sforțări războinice, în- 

drăznește încă să înfrunte soarta? Şi a- 
nume în! ! înfățișarea ei cea mai teribilă, căci 

"oricine “Va recunoaşte că năvălirea - de a- 
stăzi nu se poate asămăna cu năvălirea - 
auslro-ungară singură, sau a cetelor alba- 
neze ale „bretului” de Wied — care şi a-: 
cela tot Impărat .era căci „bret” este „Im- 
perator”-ul latin, aşa încât se poate zice că 
plouă cu împărați în timpul de faţă — cu. 
întreprinderea austro-ungară de ieri, deci, 
şi. nici cu luptele purtate împotriva Bulga- 

-
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rilor şi Turcilor în trecut. Cum se face că 
n'a reuşit nici această formă mai înspăi- 
miîntătoare a amenințărilor de nimicire u- 
nite cu făgăduelile a fel de fel de fericiri 
pământeşti, în cazul când Serbia ar con- 
simți să încheie celebra pace separată, care 
se oleră la toată lumea şi pe care nimeni! 
nu vrea s'o primească, — şi nouă ni sa 

oferit un tel de... pace separată, nu ca să 
încetăm războiul, dar ca să nu-l facem; 
— cum se face prin urmare că, această 
încîntătoare ofertă a unei păci separate, 
plină de toate roadele până la pacea de- 
finilivă, ma izbutit, că Serbia sa îndărăt- 
nicit în rezistenţa ei şi că ca rezistă? Căci 
patru săptămâni întregi au trecut, şi Serbia 
rezistă. Oştile dușmane înaintează urmă- 

rind pe Sirbi tot aşa precum în altă parte 
urmăresc pe Ruşi, întocmai — şi să mi se 

ierte comparaţia vulgară —, ca anumite ro- 
zătoare, cari, cu mult curaj, urmăresc bu- 

cala_de hrană ce se tot depărtează, până 
cînd kade capacul. (Ilaritate). Evident că. 

au acum, hrană —, cum să m'o aibă? — și 
au tot răgazul de a o mânca; dar cste, la 

spate, capacul. Inaintarea aceasta este un. 

“progres evident, dar ea nu ne emoționează 
de loc. Sânt arnrate cari pier prin propria 

„lor greutate, pătrunzînd de sigur, dar e to- 
tuşi adevărat că necontenit în faţa lor ră- 

sar 'alte armate. Şi eu aștept oştirea aceasta
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“a biruiuţei pe câmpia dela Cosovo, pe câm-. 

pia tradiţională u eroismului: sirbesc. 

„Vremea noaslră nu mai crede în puterea 
supraumană a morților, care, fiind nevă- 

zută, se pare că poate îi înlăturată în chib- 
zuirea valorii luptătorilor; cu însă cred în 

această misterioasă putere a acelora cari 

nu mai sînt, dar cari, cînd erau, au făcut 
ceia ce urmașii lor fac în momenlul a- 

cesta. Puterea strămoșilor m'o vei avea ni- 
ciodată cind vei merge pe alt drum decit 
al lor; strămoșul“va răsări în calea ta, te 

va opri. Şi cu cunosc unul pe care nu-l pu- 

tem înmormînta. Da, mormîntul i l-am gă- 

tit, dar rămăşiţele lui nu se pot cobori 

înăuntru. Dacă am încerea să mergem pe 
un anume drum, el Sar înfăţișă înaintea 
noastră, însîngerat ca acum trei sute de 

ani, şi mi-ar aminti că drumul biruinţei noa- 
stre nu poate lrece niciodată peste locul mu- 

ceniciei sale, fără a-l răsbuna. Cu el n'am 
isprăvit. Ori duşman al greşelii noastre, ori 
ajutor al- dreptului nostru, îl vom avcă îna- 

intea ochilor pe acela care, la 1601, sa 
coborit trupeşte în pămîntul de acolo ca 

“să iea stăpinire asupra lui şi al cărui cap 

odihneşte la noi, pentru ca gândul care a 

fost înlăuntru să rămiie singurul gînd ca- 

pabil de a porni faptele noastre. (Inflăică- 

rate aplauze). Şi cum pe dânsul l-am găsi 
totdeauna prieten sau dușman în calea noa- 

N. Iorga: „Pentru Intregirea Neamului“. 5
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slră, năvălitorii de dincolo vor găsi pe cîm-. 
-pul dela Cosovo altceva decât artilerie mo- 
dernă și decât hotărârea ţăranului sârb de 
a cheltui pentru ţara sa cea din urmă pi- 

„cătură de singe; vor găsi pe luptătorii de 
la 1389, cari au mai dat biruinţe. Biruinţa | 
de la 1912 este doar. biruinţa strămoşilor. 
Ei stau acolo şi veghează. Cum au întrun- 
tat puterea turcească acum 500 de ani, „sînt 

“gata să înfrunte şi astăzi alte puteri. 
Să aşteptăm deci cu încredere la Co- 

sovo. Cînd a căzut Belgradul, anul trecut, 
1 altă conferință “câ aceasta încheiam 

spuind, că acel ce intră în Belgrad nu în- 
seamnă acela care va rămînea în Belgrad, 
şi cei cari intraseră mau rămas. Simţi une- 
ori ceva care nu se desface din argumentele 
şi nici din cunoştinţele tale, ceva instinctiv, 
tainic, care-ţi stăpînește sufletul, şi această 
putere mă face astăzi să zic: să aşteptăm, 
după zilele. Belgradului, Pojarevaţului, Şa- 
baţului, după biruinţele uşoare de pe ma- 
lul Dunării, să aşteptăm ziua cînd. copiii 
îmbrăcaţi în uniformă ai Impăratului ger- 
man se vor îutăţişa la Cosovo. Se vor ridica 

acolo puteri cari vor fi miloase pentru bie- 
ţii moştri îlăcăi ardeleni, mânațţi, ci, muceni- - 
cii libertăţii naţionale încălcate, pentru a «: 
zugruma înşii libertatea altui popor;. vor 

fi miloşi eroii de la Cosovo pentru acei 
"cari sînt: miînaţi în! luptă ca pedeapsă; Vor
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fi cruzi însă față de aceia cari niciunul nu 
poarlă în sutletul 'său altceva decit dorinţa 
de a distruge şi polta de stăpînire. 

Și dacă mă întrebaţi de unde vine acest 
eroism, răspunsul este: din tot trecutul po-. 

„porului sârbesc, din toată înfăţişarea fazei 
mai nouă a istoriei acestui popor. 

Vorbim dese ori de Sirbi de la o bucată 
de vreme. Cine se rătăceşte pe la vre-o 
Universitate poate să audă mai mult; dar 
aceia sînt puţini, lucrul nefiind în obiceiul 
naţiei; cine citeşte — sânt şi oameni cari 
citesc la noi deși mu se prea.simte, de cine 
scrie, — poate şti mai mult din trecutul 
poporului sârbesc, dar cu, în cărțile de. ci- 
lire, cari trebuie să cuprindă altceva. decât 
copilării pentru. copii, ci să fie un manual 
de umanitate şi de eroism, de bunătate şi 
de hotărire, de-iubire faţă de oamenii cari o 
merită şi de stintă ură împotriva acelora 
cari se ridică împotriva dreptăţii, care este 
elementul principal din partea ideală a o- 
menirii, în icarţile de citire ași pune alături 

de exemplă de istoria veche, din trecutul ro- 
man şi grec de odinioară, toată „povestea 

> vieţii Serbiei în epoca modernă. 
„Cum se întemeiază o țară modernă? Sînt” 

. niulte căi. Bulgarii s'au întemeiat, cum se 
ştie, după un mumăr de răscoale nenorocite, 

| după sacrificarea câtorva tineri entuziaşti, 
prin. intervenţi a Rusiei î în Balcani, prin. TĂz-
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boiul dela 1877-78, prin tractatul din San- 
„Stefano, care crea o Bulgarie mare, prin 

tractalul din Berlin, care a îost cea mai ne- 
dibace şi mai pedanlă revizuire a unui trac- 
tat âbsurd. Diplomatul nu e de obiceiu in- 
teligent — nici nu e dator să lic, şi dacă 
ar fi, nu Sar alege cu nimic; dar trebuie să 
recunoaștem că diplomaţii din Berlin s'au 
întrecut ci înșiși, producând tractatul lor 

care este origina tuturor nenorocirilor, 
tuturor suferințelor şi discordiilor bal- 

canice. Tractatul din San-Stefano: a în- 
șelat pe Bulgari asupra drepturilor şi 

puterilor lor; tractalul din Berlin a lăsat în 
toate părţile umilințe și dorință de răzbu- 

nare, de revanșă. Oricum, tractatul din Ber- 

lin a creat Bulgaria modernă. Fără nicio su- 

părare. Nu-mi trece prin gînd a tăgădui vi- 

tejia ţăranului bulgar. Cum aşi putea ni- 
ciodată să afirm cumințenia  bărbalu- 

lui politic bulgar. (Ilaritale, aplauze). 
Şi succesul:nu irebuie să ne înșele; na- 

-țiunile pier prin unele succese obținute pe 

altă cale decit pe calea intereselor lor re- 

ale. Sânt succese cari înseamnă pentru po-" 
“lilica bună ceia ce înseamnă creşterea ne- 

măsurată a cancerului îni organele sănă- 

toasc ale unui corp. Spun acestea, încă o- 

dată, fără să tăgăduiesc însușirile funda- 
mentale ale poporului bulgăresc, cari-l fac, 

„cînd 'scapă de supt anume îndreptări ne-
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norociie, îl lac vrednic nu numai de a îi 
prețuit. ca aliat, dar de a îi slimat ca prie- 

ien —, să' zicem: cind scapă de supt înriu-! 
rirea netăstă a unGr oameni cari-l duc pe 

alt drum decit drumul firesc al  intere- 

selor lor. Ne | 
Vorbesc poale complicat, dar trebuie să 

se iea lucrurile: aşa cum le spun, în toată 
complicaţia lor justă; Vasăzică, fără să 

lăgăduiese Imerurile acestea, nicio naţiune 
balcanică nu sa liberat: mai ie/tin decât 

Bulgarii. Aceasta este de netăgăduit. Mulţi 

au tăcut haz, în “atitea timpuri, de trecu- 

tul, puţin exagerat prin gazete şi opere poe- 

lice, al poporului grecesc modern; : nau 
“dreptate. Am spus-o totdeauna şi alirm și 

astăzi: a.lost un eroism adevărat şi o jertiă 

imensă la temeliile Statului grecesc. El a 

întrat pe urmă în miinile polițicianilor, şi 
întrun moment sau găsit foarte greu, foarte 

strâmtoraţi, până a venit un om cuminte 
pe care până acum l-au trântit de două ori, 

dar omul rezistă şi mai aşteaptă să fie 

“trîntit de citeva ori, căci numai trintindu-se 

un. om cum Se: cade, ajung şi ceilalți să 

samene cu dânsul puţintel. (/laritate, aplauze 
prelungite). Două lucruri sînt sigure: nici 
omul cum. se cade, trintit, nu moare, nici 

acei cari l-au trintit nu scapă nemolipsiţi 
de dinsul. (Ilaritate). 

Prin urmare, la Greci, la începutut for-
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„mării Statului grecesc, —, Eleria de la 
1821, luptele din Morei ia, din. Principatele 
noastre, Drăgăşani, Sculeni —, a îost, în 
toate silințele acestea, eroism autenlic, Iru- 
mos şi glorios eroism, și au fost momente 
când se credea că eroismul acesta nu va 
produce nimic: Europa nu voiă să audă de 
Grecia. liberă, foarfeca inteligentă a diplo- 
maţiei creiă hărţi cu [el de tel de intorto- 
cheri posibile pentru a lua câlL mai mult 
din drepturile unui popor de a fi stăpin pe 
pămîntul său. La urma urmci, tot s'a putut 
și s'a făcut o Grecie, înlâi mai mică, pe.- 
urmă transformată într'una mai marc,. şi 
tot aşa o să se-mărească până va ajunge 
la stăpînirea tuturor drepturilor. sale na- 
ționale. Căci toartfecele diplomaţiei au o. 
virtute minunală: unde laic, creşte din nou 

„Şi, cu cit taie diplomatul mai îndărătnic ca 
să nu îic, cu atît mai energic .. porneşte 

viața în partea aceia, ca să fie. (Jluritate). 
Cum ce şi lucru: firesc, foartecele fiind un 
licru mort, iar dincoace o putere de viaţă - 
care gâlgâic, răscolind şi biruind la sfârșit. 

Ei bine, dacă Grecia a avut eroismul, 
al tuturor claselor din cari se alcătuiește 
populăţia. ci, Sîrbii au înlăţișat o formă 
mai unitară, mai frumoasă în. unitatea ci, 
mai înduioşătoare în spiritul ei naiv, a e- 

“roismului. Serbia este o "fară creală prin-, 
iro revollă .de jărani. Nimeni nu i-a în-



DI 

demnat la revoltă. Vă -vorbiam odinioară 
de eroii de la Cosovo; ei bine, eroii de la 
Cosovo singuri sînt cei cari au creat Ser- 

bia modernă. : 
„Cine avea interes să creeze Serbia? Tur- 

din stăpînirea căruia ea se destăcea? 
urina Gă-i dădea târcoale la holar, o- 

ferind fel de fel de combinaţii arhiducale 

şi vasale, specialitatea Casci (ilaritate)? Sau 
poate interesul acesta îl aveau acei lângă cari, 

„dorim a Îi, căci împrejurările ne vor lace 

- să fim, vecinii noştri de la Răsărit, cari lri- 

meteau consulii lor specialişti în a dădăci 

tinerele naţiuni în aşa fel încît niciodată 

să nu poată umbla pe picioarele lor? Tre- 

buic să spunem în această privinţă, oricât 

am recunoaşte că, dacă lucrurile nu s'au 

“schimbat în cancelariile rusești, sau schim- 
bat în. conştiinţa de interese pe cari Ruşii” 

le au astăzi — trebuie să recunoaştem că 

diplomaţii Rusiei din veacul al XVIII-lea au 
avut totdeauna talentul de a creşte națiu- 

nile ortodoxe, cum cresc țigăncile pe: schi- 

lozi. CItaritate). Asemănarea e perfectă, pen- 
tru că aceste naţiuni nu erau copiii Rusiei, 
ci copiii altora, ajunşi în mâinile Rusiei ca 

să rămână totdeauna cu picioarele moi. 

Ei bine, evident că avea interes nici 

Rusia -să creeze o.Serbie. Atunci, va zice 
cineva: au fost cărturarii: ei au făcut cărți, 
cărțile au fost cetite de toată lumea, în 

-
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şcoli sa predat idealul naţional, iar acei 
cari au avut nota 10 la idealul naţional, 
mai tirziu au vorbit cu talent retoric la 

întruniri publice; aceia, prin frămintarea 
dezinteresată a opiniei şi: fără niciun gind 

altul decit al interesului obștesc, aceia au 
creat generaţia care a luptat pentru elibe- 

rarea Serbiei. Nu e adevărat, Serbia wa 

cotit cărți: tipogratii nu erau, şcoli nu tunc- 
ționau — era doar o şcoală „sloveno-sîr- . 

bească”, de veche slavonă, cu un dascăl. 

rus pentru elevii sirbi, cari ieşiau din acea 

şcoală cu cunoașterea alfabetului chirilic. 

Atunci se întreabă cineva: de unde toluşi 

a ieşit răscoala Serbiei? Mă rog, wa îost 
nicio gazetă de agitaţie, n'a tost nicio în- 

trunire publică, nicio manifestaţie, nimic în 
niciunul din satele sirbeşti? Nimic. De alt- 
minteri manifestaţiile ar. fi fost. cu totul în 
alară de.-tradiţie, şi ci trăiau numai în ira- 
dițic: iiecare gospodar acasă la dânsul, fără 

să se unească în grupe pentru a spune ceia 

ce se spune mai bine în inlimitatea sufle- 

tului fiecăruia și prin munca rodnică pe 

care o provoacă la fiecare conştiinţa da- 

torici sale. Nu zic că nu e patriot acela 

„care se şi înfățișează, dar mai zdravăn este 
palriotul care se uscunde întăiu şi, în cea- 
sul primejdiei, se vede; puţintel mai îna- 

inte decit ceilalți. | 

Care e atunci puterea care a ridicat Ser-
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bia? IE cintecul popular, balada, ceia ce 
cântăreții orbi, întovărăşindu-se din cobză, 
cântau la adunările țăranilor. Acolo era re- 
ligia lor naţională, idealul, lor 'întreg; a- | 
colo conștiința lor de vitejie trecută; în a- 
cest graiu vagabond al cîntăreţilor cra ceia 
ce se numeşte astăzi cu pretenţiune, cînd. 
trecutul este de multe ori lăsat la o parte 
din preocupațiile educative ale unui popor, 
tablele de bronz ale istoriei, — frumoase, 
dar adese ori lumea nu se uită la dinsele, 
Graiul viu al povestirii despre luptele con- 
tra 'Turcilor, despre toate suferinţele şi toate 
bucuriile, despre hotărirea de răsbunare 
pentru triumiul creştinătăţii și al rasei, a- 
mintirea morţilor eroi, toate acestea au 
creat în mijjlocul unui popor de țărani, la 
începutul veacului al XIX-lea, hotărirea de 
a se jeriii mai bine cu toţii decit a trăi în 
robie. “Mari wpiauzej. | 

Şi atunci, dela un capăt la altul al ft 
rii, Sau ridicat cete. Cine era în fruntea 
lor? Generali împodobiţi cu fireturi, băr- 
baţi de Stat mândrii de activitatea lor di- 
plomalică, meșteri agitatori ai mulțimilor, 
oameni cu stat de serviciu în viaţa parla- 
mentară“sau politică a unei naţiuni? Nu. 
Cnezi, juzi de sate, popi, protopopi; cei mai 
mulţi nu ştiau să scrie; niciunul mavea Con- 

stituțiunea în buzunar şi, dacă ]i sar îi 
vorbit de Constituţiune, ar îi crezut că și ve
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aceasta este un fel de firman prost, des- 

tinat să crească birurile, cum erau atitea 
cari aduseseră împovăr area sarcinilor asu- 
pra ţăranului sârb. 

Din mijlocul acestor țărani” a răsărit un 
porcar, un vinzător de vite și porci, a ră- 
sărit Karagheorghe, care, strângând în su- 
fletul său tăcut şi întunecat toată hotărîrea 

de a trăi şi birui a poporului său, a creat 

un Stat modern. Cu un mare suveran, cu 

diplomaţi transcendenţi, cu generali, cu 
şcoli, se poate întîmpla să moară o naţiune; 
un porcar a fost în stare să creeze un Stat, 

şi va trăi națiunea porcarului în Statul în- 

“ temeiat de porcar, când multe State, cari 
au tost create de Papi şi Impărați şi bine- 

cuvântate veacuri întregi cu toate farme- 
cele religiei și autorităţii, vor peri. 

Karagheorghe a liberat Serbia şi, după 

dînsul, după înlăturarea și moartea lui, sa 

rizicat Miloș Obrenovici; a venit cumintele 
după entuziast; socolitorul după erou; con- 

tinuatorul biruinţei după acel care o smul- . 

_sese soartei. Și în felul acesta s'au ridicat 
două dinastii, cari s'au luptat între ele, cari 
Sau înlocuit și s'au jertfit 'una pe alta, două 
dinastii răsărite însă din rindurile aceleiași 
țărănimi pentru a slăpâni Statul. Şi oamenii 
cari înconjurau pe Karagheorghe şi pe O- 
brenovici erau urmaşii simplilor țărani cari 

„asislaseră . la înilțarea  steagurilor, cari
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“cheltuiseră toate puterile lor pentru biru- 
ința acestora, — fiecare de glorioasă ori- 

„gine ţărănească. Glorioasă, fiindcă este fă- 
„caută toată din muncă, din răbdare, din sa- 
criticii. Glorioasă din cauza aceasta. (A- 
plauze îndelung prelungite). 

“Și au trebuit și cărturari. De unde sau 
luat cărturarii? Serbia avea carte, prin - 
urmare nu. putea să, existe o clasă de căr- . 
turari. Erau însă alături, peste Sava și Du- 
năre, în Ungaria austriacă de atunei —, 
cum € azi Austria ungurească Cilaritate), 
cu drapelul purtînd un drac pe o parte şi 
un drac pe altă parte şi nu se ştie care 
e mai rău! (mare ilaritate). | _ 

In Ungaria aceasta austriacă erau căr- 
turari, oameni cari ştiau ce înscamnă şcoa- 
la, ce înseamnă scrisul, ce înseamnă tipo- 
grafia. Şi ci veniră, cînd a trebuit, lîngă 
Miloş, care ma scris niciodată. Fiul său 
Mihail a fost învăţat, dar Miloș şi-a 'scris 
volumele în inima lui, care de. sigur cu- 
prindea mai mult decit comună encielope- 
die de drept internaţional şi naţional din 
timpurile noastre. Era o bogată bibliotecă 

“sulletească în inima ţăranului acestuia sim- 
plu care a trăit pănă la siirşit, cu toată 
uniforma lui deparadă, ţă 'ănește,. care mai 
bine s'a simţit între ţăranii lui şi a murit 
întrun pat simplu, într'o casă: de țăran, 
Se păștrează încă patul acesta, dacă nobi- 

. 

re
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lele ghiulele cari au bombardat Belgradul, 
ădind triumful unei mecanice superioare, 
nu Yor îi distrus, între alte lucruri, şi col- 
țul Muzeului care păstrează pios ultimele 

„rămășițe ale vieții bătrânului ţăran Miloș. 

Trebuiau deci cărturari, oameni de con-: 

deiu, logoleţi, membrii ai ministerelor, căci 
Sau creat:minislere dela o bucată de vre- 
me, alcătuite de Constituţie. De unde au 
fost. luaţi aceştia? Din ţara apăsării, din 
țara sulerinței, în care gilgiia dorința răs- 

bunării, şi ci au venit aducind un idealism 
„îndărătnic, nebiruit. Mare lucru era pentru 

ci slova, ca pentru orice cărturar, dar, pe 
lingă. slovă, mai mare cra gîndul acela 

„care-i iăcuse chiar să apuce întâia oară, 
condeiul în mînă: ” Şi, atunci, cu o dinastie 
de, porcari, cu o nobleță de țărani, cu o 

clasă 46 "Zărtăirari culeasă "între - pribegi 
cari aduceau numai ideal şi amintiri de su- 
îcrințe şi dorință de luptă şi spirit de răs- 
bunare,.aşă sa întemeiat Serbia modernă. 

Veţi zice: Serbia 'a:avut politiciani. De 
sigur că i-a avut. Și politicianii aceştia 'au 

tăcut ceia ce fac politicianii oriunde? Cine 
Sar gindi să o Lăgăduiască! Au fost mal- 

versaţii şi -discordii şi destrăbălare? Fără 
îndoială. Dar sub aceste fenomene de su- 
prafaţă a rămas un lucru: bunul simţ ţă- 

rănesc, iubirea îndărăinică, eroică, de pă- 
mint: şi Xa cel mai corupt dintre politi- .
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ciani,, o călduroasă iubire de ţară şi de 
neam, capabilă a tace să se uite toate gre- 

“şelile, toate păcatele lui. 
“Dacă o spun numai aşa, n'o să înţele- 

geţi deplin  într'o ţară aşa de vecină cu 
Serbia şi așa de deosebită de dinsa. Voiu 
căuta să transpun în posibilități de-ale noa- 
slre, ceiace acolo a devenit o reâlitate. Și 
noi am avut o revoltă țărănească, la 1821. 
In fruntea ei a stat un om eare şi ela a- 
vut începuturi foarle modeste: a răsărit în- 
tr”o căsuţă țărănească: din: judeţul Gorju- 
lui, trăind pe lângă boieri, învățând mai 
bine slova pe care boierul. tînăr o învăţa 
mai prost, pentru ca acesta să ajungă Yor- 
nic-Mare, Logotăt-Mare, iar el să sc ridice 

„doar la demnitatea de. Sluger, la rangul 
smerit al Slugerici. Da, Tudor Vladimirescu 
nu eră inferior lui Karaghcorghe. Dar soarla 
l-a împiedecat'să ajungă la capătul dofin- 
țelor sale, să se ridice unde ar li vrut. Să 
zicem însă că ar fi izbutit, că el, eroul, La 
ranilor de la 1821, ar îi intemeiat, cl, 
nu Grigore şi Alexandru Ghica ori Bipe- 
scu, el ar îi întemeiat 0 dinastie țărănea- 
scă aici. Şi alunei, pe lângă dinastia ţăra- 
nului dela Vladimiri. ar fi fost cei dintâi 
în aristocrație, 'nu descendenţii limonagii- 
lor din Fanar (aplauze pilernice), ci ur- 
mașii căpitanilor de odinioară „ cari, în loc 
să înfățişeze diplome cari se. pot găsi și
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la Constantinopol şi în insule şi la Atena, 
cu : steme_mindre pentru: bătut Je-asupri 
porților, ar fi înfățișat simplul vesmînt în- 
singerat în lupte al strămoşului lor, opin- 
ca frăniîntată în noroiul biruințelor, CO- 
jocul tăiat de sabie şi străbătut de gloanţe. 
Nu simţiți d-voastră că alt eroism “ar fi 
trecut prin: inimile celor mai depărtaţi. ur- 
maşi ai acestor oameni, cînd oamenii a- 
ceştia” sar. li “ridicat, călcînd greu, pe pă- 
mâîntul: lor, cu călciiul lor, pe treptele pu- 
terii, în loc să lunece ca sopârlele şi să se 
târâe ca șerpii către înălțimi? Și dacă în. 
loc ca. -viitorii cărturari: ai : României . 
să sosească «cu . diplome de prin țări în- 
depărtate, cuprinzind, pe lingă. testimoniul 
de ştiinţă, şi testimoniul de înstrăinare Şi. 

„meînţelegere a nevoilor țării, întemeietorul: 
clasei cărturarilor români ar îi fost dască- 
lul Lazăr delă” Ayrig, dacă toţi cărtura- 

„rii româlii “ar ti “fost” aseimenea cu da-. 
scălul - acela care, acum “aproape: un veac, 
pleca,. zdrobit” „de - osteneală Şi “aproa- 
pe de. mormânt, binecuvântând | în „cele 
patr u colțuri pământul Ţării-Româneşti pen- 

„tru ca din învăţătura lui să răsară spor 
„şi „vitejie şi triumt pentru ai săi, de sigur 
multe “lucruri ar fi astăzi altfel de cum: 

„sânt şi multe hotărâri, pe cari astăzi le 
strigă lumea în merăbdarea sa, ar fi fapte, 
nu de ieri, ci fapte de zeci:de ani îndepli- 
nite.. (Puternice aplauze, muli prelungile).
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III . 
* 

„Dar, d-lor, cu nu vreau să vă las astăzi 
cu o stringere de inimă, cu slăbiciune şi 
neincredere în viitor. Nu, eu cred. Am! 
spus-o întotdeauna şi o spun şi astăzi, cred.: 
Orice ar lipsi la unii dintre noi, orice ar 
prisosi la duşmanii noștri, eu cred, şi voiu 
crede până la sfârşitul zilelor mele. Şi, dacă 
ar ti să mântui undeva în pribegie, cu voiu 
crede, precum neam de neamul nostru, în 
cele mai cumplite! suferințe, a crezut şi 
prin credința aceasta păgînă am trăit şi 
ne-am ancnţinut împotriva tuturor furtunilor 
şi împotriva celor mai cumplite dușmănii.: 
Şi iată de ce “cred. Nu e de-ajuns: să 

spui: cred, fiindcă-ţi vine la socoteală sau 
fiindcă sună frumos pe buze; trebuie să 
știi dovedi pentru ce crezi, — şi a doua zi 
după. înfrîngere, a doua zi după cucerire 
şi anexare, după cele mai cumplite umi- 
lințe şi suferinți ale poporului tău, încă . 
ai crede. Este cu neputinţă —. veacurile - 

„ne-o spun, dreptul nostru 'nebiruit- o stri- 
să —, este icu neputinţă ca, la urmă, să nu. 
biruira, şi, cu. cît mai mult vom suferi, cu 
atit. vom birui mai deplin şi cu atit mai 
bine întemeiată va fi biruinţa noastră. (In- 
flăcărate. aplauze). 

„Şi. vă voiu spune de ce cred: puterea 
unui popor o formează două lucruri: sau.
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o sublimă cunoștiință de ideal, de datoria 
sacriticiului, cuprinzând pe toți, sau o tra- 
diție unitară, atît de adinc înrădăcinată în 
mulțime, încît orice s'ar petrece la supra- 

“faţă, orice slăbiciune ar fi, nimic nu-i poate 
- înlătura puterea. 

Idealul acela mare, puternic, stăpînind 
toate sulletele, împăcînd toate urile, făcind 
să dispară toate personalităţile, amuţind 
toate gurile gata să blesteme, unind pe toți 
într'o perfectă şi dumnezeiască armonie 
pentru a sta ca un singur trup şi un sin- 
sur suflet înaintea dușmanului, acesta nu-l 
văd. Dar văd altceva: văd. puterea, cu ne- 
pulință de zguduit, a tradițiunii noastre 
naţionale. - 

România modernă a adus multe lucruri 
bune, a adus însă şi acel lucru îngrozitor 

"Şi, întrebuinţez un cuvânt străin: abomi- 
nabil de rău, care este ruperea unei părți 
dintre: noi de la tradițiunea noastră na- 
țională: Nu vorbesc numai de întrebuin- 
[area altui graiu, — un fenomen trecător, 
în-mare parte înlăturat: — dar chiar a- 
ceia cari vorbesc mai mult de țară și de 
„meam, nu sânt încă dela. începutul fiinţei 
lor sufletești frămîntaţi numai de acele a-! 
mintiri și de nădejdile acelea ' cari for- 
mează adevărata fiinţă etnică superioară 
a unei naţiuni. Multe lucruri s'au înstrăi- 
nat, multe s'au rătăcit, multe au fost pă-
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răsite şi aduse multe cari nu merită să 
trăiască, Din fericire însă, nu ajunge o ju- 

mătate de veac pentru ca să scoată din 

sufletul unui popor puterea nebiruită a tra- 
dițiunii sale, | 

Noi, când facem un lieu, noi, cărtura- 
rii,, când. scriem în cărți şi cărţile se a- 

şează în biblioteci, ni-am plătit datoria; po- 
porul arc însă, ca bătrânul Miloş al Ser- 

biei, comoara amintirilor sale în suflet. Ne- 
glijează-l, desprețueşte-l, aruncă-l în sără-. 
cic, nu ţine scamă de dânsul; vine o vreme 

cînd, totuși, la el trebue să te adresezi, 
fiindcă ci, la un loc, sînt cei mulţi, sînt 

cei curați, sînt cei tari, cei meniţi biruin- 
țelor; sînt acei cari sprijină pe: umerii lor 
Statul şi poartă înaintea tuturora steagul . 
de luptă. Și atunci, rămânem uimiţi, fe- 

ricit uimiţi, când vedem cu cât mai mult 

plăteşte mula tradiţie, gata de a se 

preface în fapte, din inima lor, faţă de gă- 

Lisloasa modă, incapabilă de fapte şi mun- 
, din vorbele şi cărțile noastre. 

Cu cred în cărți, nu cred în cei cari 
le scriu, nu cred în alcătuirile de vorbe ale 
nimănui. Cred în cei mari şi tăcuţi, în a- 
ceia al căror suflet cuprinde tot cît am 

suierit, tot cît am luptat, tot ceia ce aveni 
dreplul să smulgsem prin luptă. In e:, cred. 

(Inflăcărale aplauze mult prelungite). 

  

N. Iorga: „Pentru Intregiea Neamului“, 6 PI
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Două întrebări în Cameră. 

— la 6 Decembrie 1915 — 

  

IL. 

In frămintările de azi, această Cameră 
a uitat prea mult că face parte dintr'o Con- 
slituanlă aleasă pentru a da ţărănimii te- 

melia cconomică a libertăţii sale. 
- De oarece guvernului îi revine, după o- 

biceiurile noastre, inițiativa în asemenca lu- 
crări, pun d-lui preşedinte al Consiliului 

această întrebare: 

Nu crede d-sa că, înainte de a se cere 

ţăranului român sub arme jertfa supremă, 

se cade să-i dăm mingiicrea asigurării de 
acum înainte a clasei sale, marca massă 

a poporului nostru, procedind la înlătura- 
rea din Constituţie a articolelor cari îm- 
piedecă atingerile dreptului de proprietate 
în vederea. interesului general naţional? 

Din”parte-mi, sânt încredniţal că unirea. 
noasiră în jurul acestui măreț act de drep- 

tate ar da ţării alle păreri despre clasa
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polilică decât stâs aşieri cari nu-şi pol avea 

îndreplăţirea nici în_cele mai sacre sen- 
timente. 

II. ă 

In războiul grozav, care face zilnic atâtea . 

victime, sulăr și Românii supuşi Statelor 
beligerante. 

- Răniţii români cari zac cu miile în spi- 
tale cer, pentru mîngiierea sufletelor lor, 
carte românească de cetit, o cer cu atâta 

insistență, încît sau emoţionat şi conducă-  - 
„torii armatei austro-ungare, făcînd apel că- 
tre public. | 

Din România ani da bucuros cu. toții, 

dar consideraţii cunoscute ar face ca da- 
rurile noastre să fie bănuite. 

Este însă o carte pe care nici această 
epocă. de civilizaţie tehnică a barbarici m'o 
poate bănui: Siinta Scriptură. Și pe aceia 
tocmai o cer răniții. 

O ediţie a Sf. Sinod a ieşit de curînd 
de supt tipar, aşa încât Statul român dis- 
pune de mii de exemplare. 

Aşa fiind întreb pe d. ministru de fEx- 
terne, dacă mu crede că trebuie a se dărui 
cât mai mult dintrinsa răniților români, ce- 
rând Slatelor respective o învoire pe care 

nici un membru al marii familii creştine 
mar putea-o eluza. 

  

ze



"Oltenia şi Serbia. 

Conferinţă ținută la Craiova în ziua de 22 
Noembrie 1915, în folosul 'refugiaţilor sârbi, 

  

Vă rog să nu mă judecaţi după cele ce 
le-a spus d. dr..Laugier, nici chiar după 
conferința pe care îndrăznesc să o desvolt 
înaintea domniilor-voaslre, ci numai după. 
intenția care m'a îndemnat să vorbesc, 
intenţia de a ajuta, întrucât putem şi noi, 

dacă nu putem -ajuta de-ajuns, cum dato- 
rim, poporului nobil care mu piere” din- 
colo de Dunăre ci, din potrivă, îşi afirmă 

dreptul de a trăi în, mijlocul celor dinlâi 

“popoare din lume, cărora li sa făcut egal 

prin biruinţă, prin spirit de jerttă, prin 
toate suferinţele îndurate pentru țară, po- 
porului acestuia care afirmă înaintea u- 
mei lumi'robite triumiului și interesului ma- 
terial care l-a provocat, afirmă înaintea 
lumii întregi că nu vor trăi, defapt, po- 
poarele mari în sensul vastelor teritorii pe 

„cari se înlind, nici popoarele mari prin nu-. 

mărul mare al acelora cari le alcătuiesc,
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prin tehnica lor perfecționată, prin noro- 
cul. generalilor buni şi al diplomaților îs-.. 
cusiţi, ci popoarele în.cari, dela cel din- 

tâiu la cel din urmă, arată toți, până la 

ultima “picătură de sînge, hotărîrea de a 
trăi şi mai departe în cultul: tradiţiilor: na- 
ționale şi în îndeplinirea datorici către ur- 
maşi.. (Puternice aplauze). - 

Ş Spun -anume persoane, dar. mau drep- : 
tate, că noi trebuie să ne interzicem ast- 
îel de manifestări. Și nu din. lipsă de sim- 
patie,. căci care ar fi omul atit de putred 

la suflet, atit “de puţin înțelegător pentru 
lucrul cel mai mare din lume, care e jertfa 
pentru ţară? Sînt foarte sigur că nu sen- 
timentul. acesta poate lipsi la noi.-Ci pen- 

tru alt motiv-ar trebui să ni interzicem a 
vorbi de Sirbi. Oamenii aceştia. au trecut 
prin--cel mai greu moment din. viața lor 

națională, ei nu sau pulut răscumpăra nici 
printr'o biruinţă fără păreche în istoria bi- 
ruințelor. unui mic popor modern față de 
oştirile unci. mari monarhii. Cită aşteptare 
dureroasă, cîtă încordare de puteri, câtă ho- | 

“tărîre de a întrebuința orice pentru a cu- 
răți pămîntul național de duşmani şi câtă 
fericire a doua-zi după triumi! Câtă neno- 
rocire apoi, cînd alți nori sau ridicat la 
orizont, şi cîtă. desperare cînd sa văzut 

- că tot ce poate face un om ce zădarnic îm- 
potriva armelor teribile pe. cari le aduce
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civilizaţia mai înaintată! Sânlem deprinşi 

prin cărţile de istorie cu povestirea gro-: 
zăviilor de pe vremuri, cu miile de mii de 
oameni cari ar fi pierit, cu oraşele cari 
“au fost distruse, cu comorile de civilizaţie 

prăbuşite. în flăcările cari distrugeau ce- 

tăţile; sîntem deprinşi cu paginile acelea 

pe cari cronicarii le-au zugrăvit adunând 

tot ce era mai înspăimântător în imaginaţia 

lor. Şi noi, istoricii, de atîtea ori am spus 
lincretului care vine la lecţiunile noastre: 

nu credeţi toate lucrurile acestea; nu se 

poate să îi fost așa.-Și, asttel, din Turcii, 
din 'Tătarii de pe vremuri, din Avari, din 

Huni am făcut nişte înfăţişeri mai aecep- 

tabile ale fiinţei omenești. Ziceam că au 

exagerat contemporanii, că retorii au îm- 

podobit cu îlori roșii mormintele celor că- 

-zuţi, dar că realitatea a fost mai puţin du- 
reroasă de cum apare din scrisul vremiuri- 

lor. Ei bine, au trebuit zilele aceslea de 
aslăzi ca să ni arăte că, dacă alunci n'a 
fost, fără îndoială, aşa cum zugrăvese cro- 

nicarii, că barbarii au fost mai 'miloşi, mai 

„înţelegători de rosturile și drepturile unui 

popor, se poale toiuşi ca, în cea mai înaltă 

desvoltare culturală, în cea mai deplină stă- 

pânire a mijloacelor prin. cari 'sa subjugat 
natura, umanitatea, prin oameni cari stau 
în fruntea ei, să fie capabilă de a înde- 

plini, netăgăduit, aşa cum vedem noi în- 
x
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şiiie şi cum nimeni nu poale spune că wa 
fost, lucturi de cari Hunii, Avarii, Turcii, 

“ătarii mar Îi fost în stare. Și, dacă âr fi 
îcăt în stare, ci, barbarii de odinioară, ar 
fi o imolivare: e mai puţin vinovat cel 

ciiite îndeplinește wi tucru fără a-şi da 
scâmă de crima pe care o săvârşeşte. Ome- 
iiirea a trecut însă din faza instinctelor săl= 
bătecc, ariincale fără nicio. slăpânire a 
niinţii, la faza în care mintea stăpâneşte 

instinctul: dacă instinctiv, în pornirea lui 

dărbă, barbarul poate să distrugă, omul 

ctigetării, omul planului, omul răspunde- 

rii, oriiul modern, care face ceia ce vrea, 
omul acesta modern nu trebuia să întă- 
țişeze poveslirii veacurilor cari vor veni 

infaimia ce se săvirşeşte astăzi la doi paşi 
de inci, diricolo de Dunăre. 

Şi atunci zic unii: condamnarea aceasta 

a noastră de ce nu sa prefăcut în faptă, 
în ajutorare, în intervenţie alături de acei 
cari dădeau sîngele lor scump pentru mâîn- 

tiiirea poporului lor? La. aceasta voiu răs- 

pumde, că în poporul nostru, care nu e 
de ieri, de alatăieri, hotărârile „Carly s'au 
luât pe vremuri mau fost niciodată hotă- 
ririle fricei, că poporul acesta ţine minte, 

“că-şi aşteaptă recasul și, dacă în cutare mo- 

ment a fost aşteptat şi n'a venit, aceasta 
îniseamnă că în clipa următoare va veni 

fără îndoială, răzbunând zăbava pe care - *
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împrejurări fatale au putut-o aduce, (Pu- 
ternice aplauze, îndelung prelungite). 

N'aibă nimeni grijă: Or să ne vadă. Și 
or să ne vadă unde trebuie şi cum trebuie. 
Și atunci o să înţeleagă oricine, că nici 

pe prietenii adevăraţi nu i-am uitat, nici 
pe aliaţii noştri fireşti nu i-am părăsit, nici 

pe aceia cari sînt dușmanii oricărui Stat 

„naţional, oricărui viitor naţional liber de 
stăpînirea altor neamuri, nici pe dușmanii 

„aceştia ai tulurora şi ai noştri nu i-am 

iertat. Și va veni vremea de vom dovedi 
cum am capitalizat numai, trecând în seamă 

dobinzile cuvenite, datoria noastră, pe care 
o vom plăti cu siguranță,:o vom plăti! 

(ilari aplauze). 

„Vă aduceţi. aminte, din vechea istorie a 

Moldovei, de scena aceia de aparentă des- 
nădejde, : de aparentă abdicare, de  apa-: 
rentă părăsire a rosturilor de luptă a lui 

Ștelan după Valea-Albă. 
Se adunaseră împotriva oștilor moldo- 

venești puterile admirabil organizate — mai 

admirabil şi decit puterile austro-germane 
de astăzi —, puterile nesfirșite ca număr, 

dar mai ales minunate ca alcătuire, ale Im- 
părăției turcești. Domnul moldovean a fost 
înfrînt şi s'a retras în munţi. A fost un 
triumf atunci în tabăra turcească. Sa îs- 
prăvit cu Moldova! Niciodată steagul mol-: 
dovenesc nu va mai umbri oști cari să
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meargă la luptă! Domnul nu era nicăiri; 
Dacă ar îi fost și atunci o judecată euro- 
peană, dacă ar fi fost aici la noi. ceva 
care să semene cu opinia publică nerăb- 
dătoare — și poate e nobil. să fie cineva 
nerăbdător, şi poate că e cuminte să fie: şi 
cel care înfrînează pe nerăbdători — ju- 
decătorii- ca şi. nerăbdătorii ar [i zis:. s'a 
mintuit cu Ștefan: şi-a părăsit steagul, şi-a 
părăsit oastea, s'a ascuns în munţi; 'ba -u- 
nii ziceau că a fugit în Polonia şi că l-au! 
văzut pribeag la un han de drumul mare. 
Au trecut însă cîteva luni de zile numai Şi, 
cum ni spune un vechiu. povestitor vene- 
țian, Ştefan se vedea călărind din nou în 
fruntea oştilor sale de-a lungul pămîntu- 
lui Moldovei.. Nu fugise, se pregătise; nu 
părăsise lupta, se rezervase. Știa, cum ştim 
și noi, că, oricâte clipe ar aveă nedrepta- 
tea, dreptatea are o veşnicie. (Puternice a- 
plauze). Şi, în veşnicia aceia, cumintele gă- 
sește totdeauna clipa 'n care, în numele lui 
Dumnezeu și pentru cele mai scumpe in- 
terese ale umanităţii, se spune cu sabia în 
mână cuvântul hotărâtor. 

Sînt biruitori aici aproape, dincolo de 
Dunăre. Nu voiu discuta valoarea unei bi- 
ruinți pe care o câştigi alături cu două ar- 
mate alcătuite din elementele cele mai bine 
pregătite ale unor State de veche desvol- 
tare militară. Nu voiu califica iarăşi cât 

re
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de frumos este din parlea unui principe 

de Franţa, unui coboritor al lui Ludovic 
al XIV-lea şi „al lui Ludovic-cel-Sfint, ba! 

„chiar al lui Francisc I-iu, acela care înţe- 

legea să piârdă totul, dar onoarea bu, cât 
este de frumos din paitea unui principe 

de Franţa, cu crinii albi ai Bourbonilor în 
armele sale, să între ?n oraşul unde, în cea. 
mai straşnică tortură a sufletului său, şi-a 

petrecut ultimele momente de luplă un bă- 
“trîn rege plingînd asupra soartei teribile 
care fără dreptate îi lovia regatul, un tînăr 
principe erou 'câre trebuia să întovărăşească 
steagurile sale în rătăcire, acel vechiu om 

politic sîrb, Paşici, care, cu cîteva luni în- 
nainte, binecuvîntase ceasul ce-l lăcuse să 
prezideze la întemeierea Serbici-mari, pe 

care trebuia să o lase acum sfişiată în miî- 
nile dușmanului, şi soldaţii aceia holăriţi 

la moarte, cari părăsiau cea din urmă ca- 
pitală de refugiu a Statului sârbesc, pentru 

a căuta colțul de munte unde se poate 

cheltui ultima sforțare pentru onoarea na- 

țiunii lor. Nu se urmăreşte decit de un 
biruitor ieltin, — cu doi cari-l sprijină, la 
dreapta și la stinga, — satisfacția ienobilă 

de a vizita un câmp de luptă asupra căruia 

plutesc încă umbrele mucenicilor cari bu- 
curos au murit pentru ţară. (Aplauze pu- 

lernice). Dacă nu mă înşel, în lumea a- 
ceasta,. în care ma perit onoarea, din fe-
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ricire wa peril încă onoarea, şi unde. este 

o onoare militară de la care se cere:mai 
mult decit de la onoarea unui simplu ce- 

lăţean, în lumea aceasta, Zic, nu poate să 
nicargă cineva întrun loc ciim e Nişul, nu 

poate 'să calce pe cîmpuri de luptă cum 

sînt acelea care au. fost părăsite numai 

după ultime silinţe, de Sirbi, decit adu-. 
cînd prinosul său de flori, de păreri de 

rău, de laude pentru eroii cari sau sacri- 
ficat acolo. Cine [ace altiel, se osândeşte, 
vădind însuși motivele de trutio zadarnică; 

de lipsă a simțului de înţelegere pentru 

adevărata vitejie, cari l-au îndemnat la luptă. 

Spun buletinele că regele Petru, întovă- | 

răşit de fiul său şi de Pașici, de ciţiva o- 
liţeri, a luat drumul Albanici. Anumiți oa- 
meni, cari se bucură la noi, cari cred că 

au moliv să se bucure de aşa ceva, anunţă 
că Serbia s'a sfârşit, că de acum înainte, 

spre fericirea noastră i, se vor înlinde pro- 
vinciile austriace până în fundul Balcani- 

lor. Şi, natural, noi vom fi absolut garan- 
(aţi prin faptul acesta, prin zugrumarea u- 

nui popor cu drept la viață pe pămîntul 
moșlenirii sale; în -aceasta este o asigurare: 

că noi, în orice fel de împrejurări, von» 

trăi liberi şi glorioşi pe pământul pe care 

ni l-au: lăsat strămoşii noştri. Dacă Ser- 
bia ar Li fost cuminte, ea ar fi trebuit să
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îmbrățişeze picioarele Puterilor Centrale, şi 
copilaşii balcanici sar odihni. împreună, în 

"cuibul. pajurilor întovărășite. Acuma însă, 
cînd gîtul unuia a* fost sucit de mâna nă- 
vălitorilor, ceilalţi trei copilași, — Grecii, 
bunii noștri prieteni, Bulgarii și noi în- : 
şine, — o. să găsim mai mult loc supt ari- 
pile calde ale biruitorilor, care-o spun, în 
treacăt, — uită să numească .precis, cu un 
nume şi cu.o dată biruinţa lor. | 

Fiindcă, vedeţi, Serbia se pare că e zdro- 
bilă. Dar unde? In ce luptă? Care e clipa 
aceia mare. de atac cavaleresc, de superioară 
vitejie, de desfăşurare a tuturor mijloace- 
lor nobile ale războiului, în -care armata. 
sârbească să fi ieșit biruită de armata cea- 
laltă? A urmări prin mijloace tehnice o 
armată care se retrage şi a crede că, atunci 
când ca. a părăsit câmpiile de luptă ale 
solului său propriu, sa isprăvit cu dânsa, 
aceasta este o iluzic.: Nu știu, de altfel, 
dacă acei cari. o spun o cred sau dacă 
este numai o minciună ieftină pentru oa- 
meni . creduli, cum se pare că sânt. între 
noi, dar, din fericire, sânt atât de puţini - 
între noi. Şi, cu cât lucrurile se vor des- 
făşura, vor îi tot mai puţini între noi aceia 
cari se pot prinde atât. de uşor, 'cu vârtul 
aurit, dar ascuţit, al unei undiţe ţinute în- 
tr'adevăr de mâini dibace, în care trebuie 
să se prindă însă numai cei mai proşti
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dintre peştii mărunți. (Mare ilaritate, a- 

plauze). 
Eu, d-lor, cred că Serbia nu moare, Fi- - 

indeă cu cunosc o altă Serbie, care a fost 

înirântă, o Serbie distrusă, stăpânită de. 
Turci. Şi, oricât ne-am lăuda că a isprăvit 
umanitatea cu concepțiile stupide ale filo- 
zolilor şi cărturarilor de pe vremuri cu pri- 

vire la dreptate, totuşi nicio Putere din Eu- 
ropa nu va putea stăpâni Serbia biruită 
la 1915 aşa cum au stăpânit-o Turcii după 

1389. Şi, oricum, obrazul omenirii s'a sup- 
țiat: acum, dacă. nu se observă lucrul, din 

"cauza stratului de murdărie morală ce sa 

depus, dedesupt tot va rămânea un obraz 
mai supţire decât la oamenii de acum câ- 
teva secole, Şi ceia ce Turcul şi-a putut 

permite la 1389 pe pământul Serbici, o Pu- 
tere creştină, oricare ar îi ea, mar îndrăzni 
să iacă astăzi. Eu ştiu însă, supt reginiul 
turcesc dela 1389 până la 1800, cât de 
puţin moartă a fost această Serbie, cât de 
mult în adâncul pământului ci sau aduna! 
apele acelea din cari trebuiau să răsară mai 
târziu “izvoarele vicții moderne a Statului. 
sârbesc. Trei secole, n'a venit acolo nicio 
carte, niciun îndemn de cuvântător; nicio . 
organizare nu eră ca să apsre conștiința 
naţională a poporului; mergeau doar din 

sat în sat cântăreții povestind luptele de 

odinioară, îmbrăcând în strălucitoarea hai-
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nă a poezici ceasurile devilejie de pe vremuri 
și atât. Nu exista nicio conștiință publică cu- 

ropeană; cinc, în lZuropa de la începutul! 

timpurilor moderne, Sar fi gândit la o 

Serbie etnică? Cine sar îi crezut în stare 
să scape Serbia supusă de dominaţia tur- 

4 

cească? Şi ar putea spune cineva foarte 

așor: dacă lirei veacuri rece asupra unui 
popor supus şi acest popor nu se mişcă 

printr'o răscoală, printrun strigăt de du- 
rere, prinir'un apel către dreptatea lumii, 

print”o chemare către pedeapsa lui Dum- 
nezeu, poporul acela e mort întradevăr. Ei 
bine mu: după lrei veacuri, cari sunt ca a- 
cele trei zile de petrecere în mormânt ale 

Mântuitorului, Serbia a înviat. A fost de 
ajuns ca în mijlocul țăranilor să apară un 

țăran ca dânșii, un negustor «de vite, un hai- 

duc, un fost auxiliar al oștilor creştine aus- 

triace cari străbăluseră provinciile turceşti 

de dincolo de Dunăre, pentru ca mulțimea 
aceasta țărănească să se ridice între cagă sub 

călăuzirea lui Caragheorghe şi să întemeeze 
aceaslă Serbie nouă, cure, supt dinastia lui 

şi a lui Miloș Obrenovici, a trăit, sa des- 

voltat, sa întemeiat moral, Sa organizat, 

material până în timpul nostru. Și, atunci. 

când trei veacuri de stăpânire turcească, 

trei veacuri de întunerec, fără şcoli, fără 

carte, trei veacuri de părăsire din partea 

lumii întregi, fără îndemnuri, fără făgă-
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duecli, fără o zguduire trezitoare din par- 
lea nimănui, mau putul să omoare vechea 
Serbic, care şi-a vărsat sângele pentru cre-'. 
șlini în lupta de la Cosovo, crede cineva 

„că. ajung triumlurile lui Galwitz, ale lui 
Mackensen, ale lui Kâves de Koveshaza (I-. 
laritate), — care este preg: ătitorul, vă rog, 
pentru unii dintre Români, al idealului de 
desvoltare către Nistru, către Ucraina, .că- 
tre stepa rusească, către Marca Neagră, Ma- 
rea de Azov, Marea Caspică, poate, a po- 
porului românesc —, ajunge biruinţa d-lor 
Mackensen, Galwilz, Koves de Kâveshaza, 
plus un număr oarecare de inleligențe 1mi- 

- lilare bulgărești (mare ilaritate), pentru a 
distruge Serbia de astăzi? . Aa 

Intwadevăe au căzul mulţi, căci mult 
poale să omoare maşina modernă a oşti- 
lor pornite către distrugere, dar până la 
omorârea melodică a copiilor nu Sa ajuns. 
Sânt acolo, în adăposturi ca acestea de la 
noi, în văile albaneze, pe pământul pri- 

„mitor, dav nu ajutător, cun trebuia, al Gre- 
“iei, legală prin alianță (aplauze puler- 
nice), şi în larga noaslră ospitalitate fră- 
țească, plină de făg igăduinţe, în retragerea 
din munţi, deci jycu aşteptarea unci nou; 

„lupte, care va birui, la noi şi acolo, în Gre- 
cia, unde fețe rușinate primesc pe cama- 
radu de arme din 1913, care a dat Ela- 
dei mai mult decât avea dreptul să spere 

ze
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numai după vitejia şi jertia ci, sânt acolo 
copii cari vor răsbuna cândva pe părinţii 
lor. (/urtunoase aplauze). Şi cine omoară 

pe bărbaţii unui popor sub ochii femeilor, 

îmaintea copiilor, acela pregătește în co- 

piii aceştia, stătuiţi de femeile care-i vor 
creşte în lecţiile aspre ale durerii, răsbu- 
nători cum nu sau mai văzut vreodată în 
istoria popoarelor. (Puternice aplauze, mult 

prelungite). 
Credeţi d-voastră că aşa se'alcătuiesc şi 

se desfac Statele, ca o Austrie pe care o 
faci cât de mare, tocmai fiindcă w'are su- 
fict, mare necesități organice şi o întinzi 
cât poate diplomatul să întindă muşamaua? 
Nu! Un popor-Stat, cum este Serbia, e un 
organism, iar Statele cum e Austria sânt 
aglomeraţiuni: un. conglomerat grosolan, 
în care se amestecă, în marmura curată, 
piatra cuprinzând într'însa metale nobile, 

cu'prundul râurilor, legate toate împreună 

prin ordinarul lut care este biurocraţia, func- 

ționarismul auslriac, Statele acestea se rup, 
la ceasul lor, și de mâinile unui copil, pen- 7 

tru a pune marmura de o parte şi pentru 

a arunca lutul, cu toată netrebnicia și mur- 
„dăria ce o cuprinde, a-l arunca jos ca un - 
prai metrebnic, Fiinţele organice, însă, a 
celea nu se distrug; se strâng, se mutilează, 

dacă voiţi, dar din suferința lor izvorăsc
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puteri nouă; creațiuni nouă. vin să înlo- 

cuiască pe cele vechi. - 
Dacă am vrea să înfăţişăm, printr:o sin- 

gură comparaţie, ce este un popor adevă- 

rat, am putea întrebuința următoarea: bu- 
rujana care cuprinde foarte răpede un câmp 

foarte înlins, nu cere nici plug, nici să- 
mânţă, nici îngrijire. Cine e cunoscător 

însă 'în aceste lucruri, ştie că buruiana a- 

Dia se vede în Martie, că în April răsar din 
ea flori modeste cari parcă se roagă să 
o cruţi, făgăduind că wo.să ocupe loc mare 

şi că ca, floarea, o să te mângâie şi mai 

departe; în Maiu, abia poţi lrece prin du- 

dăie, dar vine pe urmă căldura lui Iunie 

şi, în locurile unde se trufia buruiana, cu 
toate podoabele sale, nu se mai. găseşte 
altceva decât frunze uscale po.cari le bate 
vântul în toate părțile. Buruiana nu tre- 
buie nici arată, nici sămănată, nici plivită, 

dar, ţine din Mart şi până în lunie. Iar 
ceia ce punem noi în țărână ca să ne hră- 

nim cu dânsul fiindcă voim, fiindcă ni tre- 

-. Duie, se face tăind întâiu dureros pămân- 
tul cu ficrul. . : i 
Aşa' se întemeiază” popoarele cele adevă- 

rate. Veacuri întregi, şi în Serbia şi la noi, 
sa tăiat adânc pământul ţării, cu durere, 

cu silinţi nepilduite, pentru ca brazda să 

se facă. Şi pe urmă au venit cărturarii na- 
ționali şi au sămănat aşa de bine după 

„N. Iorga: „Pentru Intregirea Neamului“. Ţ.
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războinici; pe locul unde fierul. suferinţei 
deschisese brazda, ei au aruncat larg să- 
mânţa viitorului. lar; la capăt, ceia ce s'a 
ridicat prin darul - -seminţei cărturarilor a 
iost hrană îndelungată penlru toţi, veacuri 
întregi. Aşa se întemeiază popoarele, în fe- . 
lul acesta se alcătuiește trăinicia şi nemu- 
rirea lor. Brazda plugului. de suferință a 
fost și la dânşii, la Sârbi, larg sămănatăi 
de cărturari. lar cine crede că lovind la 
suprafaţa unei ţarine care a încăput în mâ- 
na lui; poate distruge recolta întreagă, a-: 
cela se înşeală: rupând spicele tocmâi se- 
desface dintr'insele sămânţa, care intră din - 
nou în pământ,-şi ea va hrăni, la vremea 
ei, nu pe hoţii cari au năvălit în recolta 
străină, ci pe fiii pământului aceluia. (Fur- 
lunoase . aplauze, îndelung : prelungite). 

D-lor, eu nu.cred în triumiul brigan- 
- dagiului. Nu cred. Acum câtiva vreme, co- 
rectam niște pagini istorice de mai veche 
grecească, din cari am cules un proverb 
care la noi nu se aude, dar care e bine'să 
se știe. Bulgarii, după 1913,'au pomenit 
și ci un proverb, a cărui re ealizare cred a. 

-0 vedea astăzi; dar ceia ce au spus ei după 
"1913 “pentru 1915,- se poate spune astăzi 
«de Sârbi pentru ceia ce o să fie după 1915. 
Spune proverbul: morile lui Dumnezeu: ma- 
cină încet, dar: sigur. E adevărat. Numai 

„cât morarul ştie că esenţialul mu este ce
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se macină întăiu, fie chiar şi încet și sigur, 
ci ceia ce se macină pe urmă. După. tă- 
râța pe care a măcinat-o moara lui Dum- 
nezeu pentru dânșii astăzi, ea va măcina 
făina cea bună pentru Sârbi mâine. In pri-.. 
vința aceasta nu poate fi nicio îndoială. 
(Ilarilate, aplauze puternice). Iar, în aceia 
ce priveşte proverbul meu, e foarte scurt şi 
foarte bun: Dumnezeu prieşte hoțului, dar 
păgubașului ceva mai mult. Și cred că 

Dumnezeu însuși abia. ajunge ca să .răs- 
plătească paguba nedreptăţii de astăzi. 

Cred în viitorul lor cum cred în viito- 
rul mostru; privesc suferința lor cum aşi 

privi suferința noastră; admir energia, li- 

miştea cu care ei au primit această sufe- 

rință, cum sânt sigur că aceleași însuşiri 
zac în rezervoriile adânci ale poporului no- 

stru — nu în cei de sus —, în aceste ne- 

siârşite rezervorii, orice suferință ne va re-: 

zerva Dumnezeu. Şi poale să ne rezerve 
şi nouă, când ni vom face datoria, căci 
"nu mergem mâine nici la. excursie, nici lă 
o pleaşcă, nici la un chiul, ca să întrebuin- 
țez cuvântul orăşenesc, ci mergem 'la în- - 
“trebarea teribilă -a viitorului, care cu o 

mână dă biruinţa şi cu cealaltă dă sufe- 
rința şi mu dă biruința cu “mâna dreap- 
tă fără să dea şi suferința cu mâna 
stângă, Da, cu cred -că „urmaşii mo-: 

şiri vor admira * energia liniștită, sigu- 
+
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ră de sine, de drepialea sa, “cu care ş 

noi vom primi încercarea noastră, ca si: 

ajungem şi noi împreună cu aceștia, la 

biruinţa comună împotriva * nedreptăţii. 
(Aari aplauze). * îi | 

Pentru cei cari cred că sa isprăvit cu 

Serbia, voiu mai pune în asemănare sceni 
ultimă a înfrângerii sârhbeşti de azi și a 
înfrângerii bulgărești de ieri. 

In 1914, oştile noastre stăteau apro ape 
de Sofia; oștile” greceşti înaintau către a- 
ceiași Capitală bulgară; între Sârbi şi în- 
tre Bulgari se urma o luptă în care Bul- 

garii își făceau iluzii dacă socolcau că bi- 

ruința lor era aproape. Reședința Regelui 

, Ferdinand era fămânzită, ameninţată, și 

atunci el, regele, a trimis telegrama pe care 

o cunoaşteţi bătrânului rege Carol al Ro- 

mâniei, făgăduindu-i ce avea intenția să 
dea și ce nu'i-a dat, şi iscălind, când a 

lost vorba de pace, ceiace era hotărât să 
nu respecte, căci a doua zi după încheierea 
tractalului de pace se trimelea ordinul de 
zi către armată care se ştie de toată lu- 

mea, .şi care făgăduia răsbunareă zilelor 
acestora. de umilinţă. 

Şi acesta este un sfârşit pentru un popor 

învins. Să mi se dea voc să găsesc mai 
nobil actul regelui Petru a] Serbiei. Și el 
a fost rugat să încheie o pace, care î sa 
otcrit înainte de înfrângere, a doua zi 

Fe
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după o biruinţă care poate fi înscrisă între 

cele mai nobile ce sau câștigal vreodală de; 
„un popor mic împolriva unei forțe covâr-”- 
șiloare. S'a cerut poporului sârbesc să 

se împace cu acei cari se pregăteau 
să-i  năvălească teritoriul, Cineva, care 

a. străbălul Serbia atunci, a vorbil cu 

o sentinelă, cu un ţăran bătrân de 

cinzeci de ani, îmbrăcat 'în hainele de a- 
asă şi care înfățișa alunci însuşi sutletul 
poporului său. I-a spus: Se pregăteşte o: 
luptă nguă: vi se oferă pace; mu vă îm- 
-păcaţi? — Să ne împăcăm. — Dar fără 
prietenii voştri, numai cu voi! Şi atunci 
bătrânul, scuturând din cap, zise: nu; mai 
bine ne batem! o 

Sau bătut. Și când, după două-luni 'de 

storțări tără exemplu, 100.000 oameni, pă- 
strați prin geniul militar al lui Pulnic, au 
găsit, prin munţii îngheţaţi, prin văile pră- 

păstioase, cu o mămăligă de hrană la trei 
zile pentru soldaţi, au găsit drumul lor de 
refugiu, li sa oferit încă odată pacea. Şi 
regele Petru a căutat, nu pacea asigură- 

toare, ci moarlea de erou şi, neputând-o 
afla, a avul singura durere în sutlctul său 

că nu i-a fost dat să cadă în fruntea osta- 
-şilor săi înainte de a părăsi ultima braz- 

„dă a pământului sârbesc apărat de dânsul. 
Să mi se dea voie atunci să aleg, între 

telegrama mincinoasă din Sofia dela 1913,
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între măgulirea sentimentelor bătrânului ve- 
cin a cărui blândețe de suflet era cuno- 

" scută, între încheierea unei păci pe bază 
de minciună, între sfruntala ci tăgăduire 

a doua zi, de o parte, şi, de alta, între bă- 
trânul acesta, încunjurat .de tot ce este în 
Serbia eroism şi cugetare politică, care a- 
pucă drumuri de munte ca şi Ștefan-cel- 

Bătrân al nostru, atunci când se ascundea 
în peșterile Carpaţilor așteptând ziua răs-" 

bunării, să mi se dea voie să aleg pe regele 
Lear în locul lui Shylock rege. 

IN. 
IE -. . . 

“Partea aceasta eră obsolut necesară fi- 
indcă toți avem în sufletele noastre. o ne- 
sfârşită datorie morală de plătit și trebue 
so plătim, cu orice primejdie, ciitre dân- 
șii, afirmând că în dosul cuvintelor noastre 
este o hotărâre, că hotărârea această se 
va preface, prin voia noastră, în faptă şi, 
prin voia lui Dumnezeu, se va preface în 
biruinţă. N 

După această lămurire trec și la partea . 
* explicativă, care va fi poate mai scurtă 
spre a nu obosi prea mult. Trec deci la 
partea care lămureşte legăturile speciale 
ale Olteniei d-voastră cu Serbia. 

Din tot cuprinsul Țării Românești, în | 
Oltenia s'a arătat mai multă simpatie pen-
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tru Sârbi. Poate fiindcă i-a văzut mai'de 
aproape, fiindcă aici tunurile sau auzit 
bubuind, fiindcă aici eroii au fost întâm- 
pinaţi în nenorocirea lor, fiindcă sub ochii 
d-voastră rătăcese încă mulțimile acelea de 
femei, de copii, de bătrâni, de preoţi, — 
din cari unul sa tocmit porcar pentru o 
bucată de pâine. Poate, însă, că nu numai 
de aceia ci şi dintr'alt motiv, de aici au ve- 
nit sentimentele cele mai calde de milă, 
sentimentele cele mai înalte de :admiraţie, 
de asigurare a prieteşugului față de popo- 
rul sârbesc. Și bine s'a făcut, şi,.de câte 
ori, oricui, i se va oferi ocazia să ajute- 
pe Sârbul pribeag, să se gândească la vor- 
bele acelea din Evanghelie, că prin orice 
drumeț care calcă pragul casei tale Dum- 
nezeu însuși intră, și cu atât mai'mult prin 
drumețul acela nenorocit care a luat cârja, 
toiagul pribegiei, fiindcă a căutat-să apere 
până la sfârşit dreptatea lui Dumnezeu... 

"Să-i privim ca pe fraţii noștri, fără să aş- 
teptăm nimic dela dânşii. Au plătit lumii 
aşa de mult în ceeace privește îmbogăţi- 
rea comorii morale a umanităţii, încât noi 
mavem nimic că 1e cercin în schimb pen- 
iru tot ceeace, individual sau ca naţiune, 
am fi în stare să le dăm. 

Și ură gândesc cu oroare, faţă de sen- 
timentul acesta firesc, la ideia, pe atât de. 
„nebună, pe cât de stupidă, care a încolțit 

z
e
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în mintea unor oameni pervertiţi prin imo-= 

ralitatea “luptelor politice de interes parli- 
cular, ideia aceia de a ne aşeza în rân- 

durile ' despoietorilor Serbiei învinse. 
Sânt oameni cari nu se mulţumesc să -a- 

tragă urgia Rusiei, refăcută mâine, prini 
luarea Basa cabici, înainte de momentul său, 
încinle de momentul său — aşa trebue să 

se înțeleagă lucrul, — ci mai vreau ceva 

“pe lângă această Basarabie, care, naţional, 
6ste locuită de ai noştri. Nuj nam uitat-o, 
căci să nu creadă cineva că sentimentele 

“cari nu se manifestă prin cereri nu se as- 

cund în adâncul sufletului omenesc... (un 

domn prolestează cu jumălule glas) — Nu- 
mai cât — fiindcă am auzit o protestare — 

„trebue să fie cineva un idiot (mare ilari- 
tale) ca să-şi închipuie ă un Stat mic poate - 

să provoace o Putere mare vecină cu dân- . 
sul, în alară de cazul când Pulerea aceasta, 

în momentul înfrângerii, se starmă pentru 

totdeauna. Ei bine, vom ataca Austro-Un- 
garia la momentul său, fiindcă Austro-Un- 

garia lrântită la pământ nu se va ridica 
niciodată, pe când Rusia are încă înaintea: 

sa un viitor pe care-l vom inăsură cu răb- 
darea şi pregătirea noastră. (iplauze). 

Și iată unde aveam intenţia să ajung: 

sau găsil oameni atât de ignobili, cu o 
atât de. totală ignorare, ru numai a drep- 

tului, dar şi a cavalerismului celui mai ele-
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mentar, adevărate hiene, săpătoare de mor: 
minte, cari au spus: Serbia e jos: să me 

Inăm Valea Timocului. Şi au seris aceasta! 

De altminteri la noi a serie nu e un acl 
de curaj așa.de mare, fiindcă în. dos «ui 

e un sentiment de răspundere şi consec- 
venţă- atâl de puternice ca la popoarele a 

căror civilizaţie e pe deplin isprăvilă; a 
doua zi scriitorul politic a-uital şi el ce. 
spusese în ajun. 

D-lor, Românii din valea Timocului al- 
cătuiesc întradevăr o populație foarte nu- 
meroasă. Această populație nu ce însă ori- 
ginară de acolo: sânt pribegi olteni de-a 
d-stră; au fugit de urgia fanariolă şi au 

găsit, acolo, pe pământul sârbesc, un. loc 
de libertate și ocrotire. Dacă se găseşte o 
minte umană care să ereadă că ospilalita- 

leu, frăţeşte acordată, erciază musatirului 
dreptul de a despoia: pe gazdă de casa sa, 
evident că în psihologia ei nu se poate a- 
mesteca istoricul,” ci e rolul psihiatrului. 
Că noi dorim ca această populație să se des- 
volte național, da, și va “veni vremea; -ba,. 
cu cât vom merita-o mai mult prin ajuto- 
rarea ce vom da Sârbilor, cu atât această: 
vreme va veni mai repede. Cruţarea unei 
naţionalităţi pierdute întrun corp. etnic 
străin se capălă, în adevăr, prin îndatoriri 
esenţiale față de acela căruia îi aparţine
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acel corp etnic în care s'au mulat anume 

elemente ale naţionalităţii tale. 
„Niciodată Românii de pe valea “Timo- 

cului, Oltenii d-voasiră, vechi Olteni 'din. 
veacul al XVIII-lea, strămutați acolo, dar 
păstrând toată amintirea malului stâng al 
Dunării, niciodată Oltenii aceştia nu tre- 
buie să ajunsă un măr de discordie între. 
noi şi Sârbi, ci, din potrivă, ei trebuie să 
fie un element de continuă legătură frățea- 
scă între noi și dânşii, Sârbii respectând 
deplina şi statornica lor suveranitate asu- 

pra pământului care a ocrotit pe aceşti 

pribâgi. Aceasta este formula. A umbla unde 
alții au biruit, a despoia pe învinsul - care 

zace însângerat pe câmpul de luptă, pentru 

"o cauză icare este şi a noastră, a-l desbrăca 
de avutul său, este o faptă pe care Fanarul 

politic român” din secolul al -XIX-lea o 
admite poate, dar pe care cavalerismul ro- 

„mânesc moștenit o despreţuieşte. (Puter- 

nice aplauze, îndelung prelungite). 
Dar, d-lor, nu trebuia veacul al XVIII-lea, 

nu trebuia urgia fanariotă, nu trebuiau con- 

-, tribuabilii puşi la. fum pentru; a li se stoarce 

dăjăiile, nu trebuia nesiguranța socială din 
aceste vremi de grea apăsare țărănească 
pentru ca să se creeze între Oltenia și Ser-. 
bia legături. Legăturile acestea sân lot atât 
de vechi ca şi începuturile înseși ale nea- - 
mului lor..şi ale neamului nostru.
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-Domnii noştri ştiţi că se chemau YVoe- 

». vozi în timpurile vechi; ştiţi iarăşi că ță- 
ranii liberi de pe vremuri se chemau ju- 
deci şi că împărţirea ţării noastre e în 
judeţe: Mehcedinţii, cele două judeţe ale Jiu- 
lui, de sus şi de jos, sau, cum zicem noi 
după un nume slav: Gorj şi Dolj, Vâlcea, 
Romanaţii, toate sânt județe mai vechi de- 
cât întemeierea principatului muntean. -Şi 
numele lor sa luat după numele juzilor de 
pe vremuri: Vâlcea 's'a numit după un Vâl- 
cea; care 'a fost cândva jude acolo; Roma- 

naţii după un vechiu sătean şi ostaș Roma- 
“naţ, județul Mehedinţului după un Mehe- 

dinţ, — fără i la sfârşit, — care el a dat 
numele acesta teritorial. Pe urmă a venit, 

mai mare peste juzi, Voevodul. Judele eră 

civil, 'Voevodul ostaş;  Voevodul eră duce, 
judele arată prin însuşi numele său atri- 

buţiile pe cari le îndeplinește, acesta ju- . : 
deca pe cei de-acasă cu crucea în mână, 
iar fcellalt, Vocvodul, cu buzduganul în mâ- 
nă, judeca pe cei de peste graniţe, — pe 
„sfânta dreptate” şi judecătorul de acasă, 
pe „sfânta dreptate” şi. acela al duşmani- 
lor. 'de peste graniţă. 

Dincolo de Olt judeţele mu se mai chiamă 
“după oameni, ci după râuri, iar în Mol- 
dova nu sânt județe, ci Ținuturi. In Ar- 
deal însă, prin/sate, până foarte târziu, se 

păstrează. juzii. sâu cnezii, cum le ziceau 

-
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Slavii. Se vede foarte limpede cum pe Bă- 
mântul românesc, în părţile acestea apu- 
sene, a fost o regiune de temelie, o regiune 
fundamentală, alcătuită! din Oltenia, din Ar- 

dealul de Vest și inlinzându-se până în Ma- 
ramureş, deasupra Moldovei, care este re- 

giunea Voevozilor şi a juzilor sau cnezilor. 

Fi bine, între toți Slavii, numai Sârbii 

sânt acei cari au avul ca şi noi organizaţia 

Voevozilor şi cnezilor. Bulgarii nu: Slavi 

cuceriţi de războinici de origine turaniană, 
ci au avut cu tolul altă or: ânduială, și, dacă ! 

răsare și la ci câte un Voevod, niciodată nu 
o să răsară un encaz; ba Vocvodul care 

-se poate întâlni la Bulgari este de împru- 

mul, şi nu originar. Pe când în Serbia, 
Bosnia și Herţegovina, în Dalmația — şi 
Bosnia și Herţegovina, ca şi Dalmația, sânt. 
sârbești, locmai ca și Serbia care sângeră 

acuni sub ochii noştri, iar Dalmaia e o 
Serbie având pe mal oraşe romane tre- 

cute sub stăpânire şi influenţă vencţi lană, 
dar încolo, tol o Serbie curată, ca. și Croa- 

ţia — rostul lore originar. 

Deci, precum la. noi Oltenia și plaiurile 

Ardealului apusean formează regiunea Voe- 

„. xvozilor și cnezilor, lot așa la Slati Sârbia, 
Bosnia, Herţegovina, Dalmația formează 
altă regiune de Voevozi şi cnezi. Şi va în- 
țelege oricine că, atunci când instituţiile.. 
fundamentale ale acestei părţi- româneşti
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are este Ardealul: de Vest şi Oltenia co- 

respund cu desăvârșire cu instituţiile fun- 

damentale din regiunile slave reprezintate 
de Serbia-Slat şi de regiunile sârbești de 
lângă dânsa, aceasta înseamnă că am avut 

odinioară, moi şi ei, o vjală polilică :co- 
mună, Aceasta nu se poate spune de niciun 

alt popor în preajma noastră. Cu nimeni 

mam împărțit aşezămintele de temelie. ale 
vieţii noastre decât cu dânşii. Se arată ast- 
icl de la început, din veacurile- cele mai 
vechi, cât de naturală, cât de indicată de 
geografic, ca 'şi de influenţe culturale, este 
legătura dintre regiunile oltene și ardelene, 

de o parle, şi regiunile sârbești de dincolo 

de Dunăre,.de altă parte. 
Am mai spus aceasta, le-am spus-o Sâr- 

bilor, în revista lor, Delo. A răsărit atunci 
unul dintre oamenii politici improvizaţi pe 

cari-i produc azi decoraţiile Europei cen- 

trale. şi câte un cuvânt de amabilitate care 
li se aruncă cu disprețul pe care străinul 
îl are totdeauna pentru acela care-l serve- 
şte din conrupție, din vanitate sau din sim- 
plă prostie congenitală, a răsărit, zic, un 
bărbat politic improvizat, care a spus: 

„Domnule, mai încet cu comunitatea  acea- 

sla între Sârbi şi între Olteni, fiindcă d-ta .. 
pregăteşti lucruri teribile!” (Ilaritate). Măr- 

turisesc că nu nam aşteptat să -descopăr 

în fapta mea un aşa de oribil complot în 

7 
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momentul când trimeteam' unei reviste sâr- 

beşti, a doua zi după biruinţa contra Au- 

- striei, ca. demonstraţie, o contribuţie la cu- 
noașterea legăturilor dintre noi. „Ştii ce 

pregăteşti! Pregăteşti- anexiunea Olteniei de 
către Sârbi”! (larilate). Ei bine, cu ast- 

fel de capete ce poţi face? Şi vedeţi cât 

de rău e ca un „cugetiător?, care, în'loc să 
vorbească, scrie, nu poate să audă râsetele 

cetitorilor săi, și chiar de aceia comite ar- 
ticole peste articole, pe când, altlel, de ar 
putea vedea de-a dreptul cum râde lumea 

„de cl, sar lecui. (Ilaritate). 

D- lor, nici noi nu 'sântem aşa de slabi 
ca să me poată cuceri Sârbii, nici Sârbii 
așa de tari ca să ne ia Oltenia, şi nici noi 

mici ci aşa de nâbuni ca să schimbi O. 

prietenie de veacuri întregi pentru. astiel 

- de idei mai ilogice, mai stupide decât în- 
suşi planul de a mări România întinzând - 
un fel de tentaculă de caracaliță prin valea 

Timocului, ceiace ar însemna ca şi cum 
un original ar lua pe badea Ion, cu suma- 

mul ori cojocul lui, şi, ca să-l „complee-" | 

teze”, i-ar anina la spale o- suvi ţii cu un 

clopoțel î învârt. (Ilaritate). Şi România s'ar 
înfățișa, cu valea Timocului cucerită pe- 
ste Dunăre, întocmai ca badea Ion care 
ar. umbla cu codiţa și elopoţelul după dân- 
sul. 

Dar legăturile acestea de la început nau
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fost singurele legături dintre Sârbi şi. noi. 

Domnilor, a venit o vreme când s'a în- 

temeiat din Oltenia şi din „Muntenia” de 
la: Argeş un Stat românesc, Statul care sa 

„făcut prin unirea liberă a judeţelor Olte- 
"mici cu județele muntene ale Argeşului. A- 

tunci aţi pierdut d-voastră capitala, care 
sa mutat la Argeș, fiindcă dela Argeş mer- 
geai, prin Câmpulung şi Târgovişte, la Brăi- 

“la,.la Dunărea-de-Jos, la Dunărea comer- . 
* cială, de comerț universal, şi prin. Dunărea 

aceasta ajungeai la Marea Neagră. Şi, când 
sa întemeiat Statul unitar, noi, Românii, 

am avut nevoie să pretacem 0. democraţie. 
țărănească într'o formă de Stat orientală 
“după mormele cele vechi ale Răsăritului. 
Pe atunci Domnul nostru era încă un jude 
ori un. Voevod. îmbrăcat ţărăneşte şi re- 
prezintând datinele țărănești. Ne mai tre- 
buia: însă ceva pe lângă aceasta. 

Aceasta: nu înseamnă că democrați ia ţă- . 
rănească avea avantagii, dar nu e aici 

locul să le arăt: o să vie vremea când o: 

“să se vorbească larg d6 democrația țără- 
_nească + dinainte, chiar “dacă multe scaune 

şubrede sar clătina puţin în viața noastră 
“socială şi politică, în urma acestei zzuduiri 
cu amintirile democraţiei dela 1300. Ceiace 
a fost atunci, o să se facă din “nou acum, . 

o să se facă, de sigur, acest lucru. mare din. - 

lăuntru, cum' o să se facă şi lucrul: cel mare. - 

z
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de peste. graniţă. Oricine ar zice: nu! Căci 
pe nu, nu se clădeşte nimic, ci lotul nu-. 

mai ipe( da, piatră ce se lasă adânc, formând 

temelia pe care poți sprijini apoi” clădi- 

(iiplauze). 

Nu zic că democraţia țărănească de la 
început a fosl rea, dar trebuia să avem ceva 

mai mult: o cancelarie organizală, o or- 

dime de demnitari, o Curte, mai ales o le- 
gimitate dinastică înconjurată de prestigiu, 

şi lucrurile acestea, cari erau indispensa- 

bile, mu le-am luat de la Bulgari, ci dela 

Sârbi. -i 

Cele dintâi înrudiri ale Domnilor „n0- 
şiri, care au prefăcut pe aceşti mândrii și 

vieji țărani în purtători de purpură şi de 

coroană, au fost cu dinastiile sluve din lu- 

mea sârbească! de peste Dunăre, pe o vreme . 

când noi şi Sârbii dădeam, pe la Vidin, 
„Stăpânitori -Bulgarilor în veacul al XIV- 
lea. Căci Bulgarii erau în  decadențiă, 
Sârbii în plină putere, iar noi alcătuian 
locmai viața noastră de Stat, influenţaţi de 

„viaţa politică sârbească. 
Apoi, îm limba slavă, întrebuințată atâ- 

la vreme de cancelariile Domnilor noştri, 

se cânta şi cetia cuvântul lui Dumnezeu în 
biserică. Această limbă, ca şi scrisul ei co- 

rect, ca şi frumoasa caligrafie” împodobită; 

a diecilor domneşti, ne-au venit, aici, în 
Oltenia, din Serbia. Cea dintâi mânăstire 
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de cărturari pe care am avut-o noi, este 
cea ale cării temelii se mai văd la Vodița, 
apoi aceia pe care, într'o formă prefăcută, 
o: avem şi astăzi, Tismana; după ele nu- 

maia venit Prislopul în Ardeal şi apoi 
fundaţiunile: mai noi ale lui Mircea-cel-Bă- 

trâm.i Cine ne-a adus însă viaţa 'veche de 
cărturari, care a fost temelia culturii noa-: 
sire. celei vechi? Sfântul Nicodim. Sfântul 
Nicodim eră un greco-sârb, având sânge 

_grecesc, dar cu o direcţie culturală excluziv 
“slavă, sârbească. A trecut dincoace, Sa a- 
dăpostit pe pământul nostru şi a plătit 

printr'un dar de cultură neprețuit acest a- 

dăpost pe care i l-am dat moi, tocmai aşa - 
precum. pribegii sârbi de astăzi aduc pen- 

tru noi, ca răsplată a ospitalităţii, un dar 
de idealism, un exemplu viu de eroism și 
suierință, prin care se vor înălța sufletele 
copiilor cari văd ce poate suferi .cincva 
pentru ţara sa fără a pierde vre-odată năL. 
dejdea în învierea, în răzbunarea “și bi- 
ruința ci. (Aplauze călduroase). 

Şi, când Sfântul Nicodim a venit, cl 
adus şi arta, vechea noastră artă, ce are 

ca fond, ca: temelie, piatra pe care a aşe- 
zat-o pribeagul călugăr sârb din. veacul al 
XIV-lea. - 

Comunitatea” politică în cele mai depăr- 
tate: timpuri, legături dinastice în veacul 
al XIV-lea, împrumutarea din Serbia a lim- 

N. Iorga: „Pentru Intregirea Neamului“. ! 8
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ii din Biserică, a caligrafiei celor dintâi 

dicci ai noştri, împrumutarea din Serbia 

“a cărlurarilor religioşi, inspiraţia artei noa- 

stre începăloare, — ice dar mai bogat şi mai 
înflorit voiţi d-voastră să li avut noi dela 

un popor care, în clipa ultimelor lui sior- 

țări împotriva Turcilor, dăruia vecinului 
mai tânăr în viaţa polilică întreaga DO- 

ștenire: seculară a: str ăduințelor sale câtre 

cultură? (Călduroase aplauze). 

La. rândul nostru; am plătit aceste da- 
torii. A fructificat cultura slavonă pe. pă- 

mântul nostru, cărturari moderni au plecat 

dela moi spre Sârbi; clerici căr lurari au 
plecat din această Gitenie călre provincia 

turcească a Serbici. Așa încât lumina, a- 
dusă cu mâini pioase, aşa cun aduce ci- 

neva o lumânare de Paşti în bătaia vântu- 
lui de Marte, lumina adusă de cvlavioasele 

mâini ale Sfântului Nicodinu a ajuns a îi 

penlru Balcanul întreg o mare flacără - de 

„viaţă, din care sa aprins noua cultură a 

popoarelor creştine, înduşmănile azi, ci 

minal și stupid. 
Şi mai găsim o legătură între Oltenia 

d-v. şi viața râsbească: când sa ridicat Ka- 

ragheorghe dincolo, când sa întitulat „că- 
pelenie a norodului sârbesc”, când a ridi- 
cal între “țărani un steag țărănesc de Li-. 

berlate şi a îndrăznit să stea, el, robul, 
înaintea „Impăralului” turcesc, cerând pen- 

N
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lru- săracii lui dreptul la viaţă creştină, sa 
mișcat şi inima ţăranilor noștri de dincoace. 

pe când era încă un începător în cariera 

armelor, slujind sub steagul Țarului, Tu- 
dor Vladimirescu a luptat la Dunăre pen- 
tru libertatea sârbească. Şi, când vom mer- 

„ge şi. noi spre a luptă pentru acelaşi scop, să 

știm bine că înaintea noastră a mers ste- 
garul care reprezenta, în umila hotărâre 

a vitejiei sale, frăția de cruce a Românilor 

_cu Sârbii. Așa precum îl von: vedea pe 
“Tudor cu ostașii țărănimii dela 1821 în 

fruntea noastră de câte ori vom: revendica 

dreptul sfânt al țărănimii noaslre, îl vom 
vedea în fruntea noastră şi de câte ori vom 

da ajutorul cuvenit prietenilor noştri cari, 
sub o -mouă apăsare, sângeră dincolo de 

Dunăre. (Aplauze puternice). 

Şi darul acesta se plăteşte: ostaşul Tu- - 

dor sa întors de peste. Dunăre ca omul 

politic Tudor:,ideia polilică a mişcării sale, 
de dincolo a. luat-o ci; ca un al doilea Ka- 

ragheorghc, căpetenie de țărani sa simţit 

la 1821 pe pământul Olteniei, când pen-: 

iru a răpune elementele grecești şi ciocoi- - 
_ntea grecizală, dedată numai operaţiilor fi- 

scale remuneratorii, cultivării asiduc, dar 

barbare, a unui buget începător, el a-avut 
curajul să adune un „Sfat al norodului”. 
A ridicat şi el un steag ca şi Karagheorghe, 
acelaşi steag al săracilor: al drepturilor şi 

/ 

ve
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al..viitorului lor. Și precum Karagheoghe 
a isprăvit ucis pentru îndrăzneala faptei 

sale, şi Tudor a plătit cu sângele său hotă- 
rârea sa de a ridica poporul nostru, în ca- 

litatea, lui. naţională, în rândul naţiilor Imo- 
derne. Aceasta a fost învățătura pe care, 

prin “Tudor, ca răsplată pentru ajutorul . 

„de arme ce i-l adusesem, ne-a dat-o Serbia. 

nouă; cea dintâi manifestaţie, şi mândră. 
şi biruitoare, de conştiinţă: naţională ţă- 

rănească, — şi vom adăogă, câtă vre- 

me conştiinţa naţională nu este atri- 

butul clasei fundamentale a unui po- - 
por, el nu ce în stare, nu numai să-și în- 
tindă hotarele, dar nici măcar să asigure. 
Stalul. (Aplauze prelungite). 

Un istoric, care ar aveă mai mult răgaz 

decât mine acum, ar putea să arate în i- 

storia modernă a noastră atâtea alte le- 

gături între Sârbi şi Români. 
Pot să mai amintesc doar, că între toţi 

acei. cari stăpâneau ori stiipâniseră țări, 
singurul care a felicitat călduros, care 

a aclamat cu bucurie Unirea Principate- 

lor noastre, a fost bătrânul ţăran Miloș 
Obrenovici, care fusese cneaz al Serbici. 
-Vestea Unirii i-a scos din suflet cuvinte cari 
“merită să fie însemnate de câte ori se vor-: 
beşte de legăturile între Sârbi şi noi. Oa-. 
spete pe pământul nostru, cunoscător al 

împrejurărilor politice în cari trăim, a- 
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cest străin, care nu era cu totul străin, 

a simţit instineliv importanţa actului din 

1859 pentru viitorul nostru. Și între acei 
cari au urat trăinicie actului Unirii Şi -Ca- 
rieră glorioasă lui Alexandru loan Cuza, 
a fost: encazul sârbese., 

e * 

“Dar mă opresc aici. Nu este nevoie să 
se spuie mai mult pentru a se afirma, pe 

baza amintirilor istorice, necesitatea dura- 
bilă, eternă a acestor legături dintre dân- 
şii şi dintre noi. Pot fi curente politice, 
de: o parte şi de alta, cari, întrun mo-. 

ment, să cauzeze, cum au şi cauzat,-0 în- 
străinare între o ţară şi alta, „Pe lângă 
toate tradițiile istorice, pe lângă datoria ac- - 
tuală de a admira eroismul Sârbilor, se 

măi adaugă însă ceva pentru â ne uni du- 

rabil în storțările noastre. 
Serbia nu poate trăi. decât între cagă: de 

- pe câmpul înfrângerii sale din 1915 ea se 
va ridica mai mare; trei secole, de la Co- 

“sovo- până. la Karagheorghe, au adus în- 

temeierea Serbici celei mici; anul de suie- 
rință dela -1915 va clădi Serbia cea 
“mare. Tot aşa, veacuri întregi de sufe- 

rință ale noastre ni-au dat România mică; 
chinurile sufletești ce le simțim astăzi, zbu- 
ciumul care “frământă inimile noastre; sc- 

r
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„tea arzătoare care ne arde suilelul, jert- 

lele pe cari mâine le von! aduce pentru în- - 

deplinirea celui înai sfânt din gândurile 

noasire, vor întemeia o Românie Maui mare | 

decât cea de astăzi. Amândouă popoarele 
deci, pe acelaşi drum, prin aceleași sufe- 

“rinţe, meputând lrăi decât în marginile 
dreptului naţional, vor lormă, aici, în O- 
rient, Zăgazul contra apetiturilor imperialey 

din Apus astăzi, poate din Răsărit mâine, 
şi contra alacurilor laşe cari, în chiar O- 

rientul Europei, reprezintă trecutul. chiar şi 

atunci când se prind, într'o ultimă miş- 

care de agonic, de braţul viguros al Ger- 

manului, pornit, prin “cucerirea lumii, că- 

lre păgubirea sa proprie. (ndelung pre- 

lungile aplauze).



Cuvântare rostită la discuţia Adresei, 
- în şedinţa dela 14 Decembrie 1915 a 

Adunării deputaţilor. - - 

Domnule preşedinte, de oarece discu- 

ția -se întinde asupre polilicei - externe 
a României, de oarece nici d. ministru de 
Externe, nici d. prim-ministru, care de fapl_ 

conduce polilica externă a României, nu 
sânt de faţă, cred-că aşi lipsi faţă de-un! 

sentiment de demnitate natural, dacă aşi în- 

cepe discuţia înainte de a fi de aţă acele 

persoane pe cari le priveşte în primul rând 
cuvântarea mea. 

Voci: D. prim-ministru vine. 

D. Mihail Phereciu «de, preşedintele Adu- 
“nării: Sânt anunțat că d, prim-ministru va 

veni imediat. 
D. N. lorgu: Atunci vă rog, d- -le preşe- 

dinte, să “ridicaţi şedinţa până la venirea”, 
d-sale. Când d. prim-ministru va [i acolo, 

“pe acea bancă, voiu vorbi. N 

Voci: D. prim-ministru a venit. 

z
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D. Mihail Phereckyde, preşedintele Adu- 
dunării: d. lorga are cuvântul. 

D. W. Iorga: Onorată Cameră, cred că 
în împrejurările de azi, cea dintâi dato- 
rie ce o are cine se suie la această tri- 

bună, este să arate două lucruri: întâi, în 
ce calitate vorbeşte, şi al doilea, cu ce scop 
vorbeşte, . . 

Sânt persoane cari au vorbit în numele 
unui partid. 

Fericite persoane! 
"In vremuri ca acestea, câud fiecare lup- 

tă în fiecare zi, în fiecare clipă, cu chinu- 

rile propriei sale conștiințe, când tot ce 

ştie şi tot ce poate să alle, toate elemen- 
tele de judecată şi de simţire pe cari le 
posedă, toate icunoştinţele pe cari le poa- 
te strânge nu-i sânt de-ajuns ca să poată 

să-şi: întigă o credinţă în suflet şi să lu- 

creze după dânsa, de sigur, că foarte fe- 
ricit este omul, care vine şi profesează dela 
această lribună sentimentele sau ideile u- 

nui partid, lără ca ele, să-i fi trecut prin 

conștiința proprie. A le primi şi păstra pe 

acestea ca o simplă formulă dată de partid : 

este de sigur mare fericire omenească, | 
Imi pare rău că această fericire ome- 

„mească nu o pot avcă. Dacă ași avea-v, ar 
ii o mângâiere şi o siguranță pentru mine 
că spun ceiace cred: atâția alții. 

Sânt alte persoane cari vin să vorbească
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din bogăţia cunoştinţelor lor ca reprezen- 
tanţi ai cunoaşterii periecte a chestiunii 

despre care este vorba azi. 
Fericiţi . oameni aceia cari, în împreju- 

rările de azi, pot să vorbească, cu aulo- 

ritate, din belșugul unor cunoştinţe de care 

nu se îndoiesc! | 
Foarle fericiţi toți aceşti oameni!: 

Sânt dintre acei — poate puţini şi, de. 
sigur, nu din cei mai norociţi oameni ai 
acestei țări, — cari în momentul de faţă se 

îndoiesc de cele mai solide din cunoştiu- 

„țele lor, cari le verifică în fiecare moment 

cu elen nente- noi, stăruind cu durere, cu 

chin -asuprâ”ior. Şi iarăşi sânt. persoane 
cari. au vorbit aici cu multă căldură, | 

„Declar dela început că nu vreau să fao 
aluzie la d. Leonte Moldovanu. Discursul 
d-lui L.conte Moldovanu m'a mişcat adânc. 

Un ardelean a vorbit aici de durerea Âr- 

dealului, şi, atunci când Camera: aceasta 

e foarte adese ori ca o sală de conferință 
din Roma pe vremea lui Pliniu cel tânăr, 
când fiecare venea să-şi arate meşteşugul 

glasului şi figurile pe cari le adusese de 
acasă şi pe cari trebuia să le debiteze la 

cutare moment, specialiștii aşteptându-le să 

vină, glasul acesta sincer, aspru, crud, ne- 
îndurat în multe privinţe, glasul acesta m'a | 
mișcat, ca şi pe toţi cari au fost aici. 

Pentru întâia oară a vorbit în Cameră nu
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„o intenţie, nu-o pornire, nu o pasiune, ci 

a vorbit, adâne şi sincer, durerea. Dar d. 

Leonte Moldovauu este ardelean, și mulţi 

ardeleni cari să-şi fi păstrat legătura cu 

Ardealul nu-i avem. aici. Avem; ardeleni 'a- 
climalizaţi, şi "Țara Românească este o ad- 

mirabilă grădină de aclimataţie, (Ilaritate), 
în care şi cei mai crunţi se deprind dela 

_0 Bucală de vreme să „facă frumos”. Dum- 

nealui a păstrat din asprimea munţilor de 

„unde. vine, ceiace trebuia să ne miște ini- 
mile; dar sânl alţii cari au adus și ci, pa- 

siune, cari au vorbit cu multă căldură de 

chestiunea naţională. Omul care de ieri și-a 
-ăpălat idealul, acela îl strigă. Omul care 

l-a avul în loală viaţa lui, acela îl şopte- 

- şte; păgânul care a călcal întâia oară pra- 

sul bisericii, acela răenește credința sa că- 

tre Dumnezeul blând al creştinilor, iar a- 

cela” care l-a păstral în sufletul său, găse-" 
şte că şi şoptirea uşoară a unui cuvânt de 

închinare este.o îndrăzneală. Vă rog, deci, 
să nu inlerpretaţi lipsa de pasiune din a- 

ceaslă cuvântare ca o lipsă de simţire, — 

ăci o viaţă întreagă ani avut iubire, nu 

“pol zice mai mult, pentru aceaslă cauză, 

--- “ca 0: renegare, în momenlul când lot. 

sufletul nostru trebuie să-l dăm idealului. 
Aici, şi. în atară de această Cameră, şi în 

toată viaţa, -şi în lupta care se va deschide. 
Fiindcă. însutleţireae de aici, din Cameră, -
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. care se opreşte la pragul Camerei, şi în-. 
sullețirea din viaţă, care se opreşte în mo- 
înenlul când se deschide lupla, nu sânt alt- 
ceva decâl cabotinaj, sau, pe româneşte, 
păpuşerie. Iar, dacă această țară a ajuns 
în unele momente să nu dispună nici. de 
a Suta parle din forţele ce le arc, aceusla. 
se datorește păpuşeriei elegante, estelice, 

- netrebnice în. care aux trăi decenii intregi. 
Prin urmare, nu ca membru al. unui 

partid, nici ca un adâne cunoscător al che- 
sliunilor, nici ca un fanatic zguduit în fie- 
care moment de o credință pe care nu e 
nevoie să o spui, ca să dai dovadă de exi-. 
stența ei, voiu vorbi cu aici. Voiu vorbi în 
allă calitate, în ace a calitate ce sa pului 

vedea şi din cele dintâi cuvinte ale mele. 
Eu cred că noi nu existăm astăzi, decât 

sub două raporturi: oameni cari închid 
tolul în conştiinţa lor şi oameni cari nau . 
NICIO conştiinţă unde să închidă totul. Şi 
cei (intâi sacrilică bucuros- tot interesul 
lor, toată popularilatea lor, lot ce viaţa le 
poale da, penlru conştiinţa lor, şi alții, pen-: 
tru cari toate lucrurile se îmbulzese la por- 
țile minţii căutând o conştiinţă care însă 
“este . incxislenlă. 

Prin urmare, în numele unei conștiințe, 
unei dureroase conștiințe, de. necontenilă;” 
observare, de adunare febrilă a: amănun- 
“telor noi, de -silă pentru a:fi drept, în nu- 

z 2 

ze
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mele acestei conştiinţe îndrăznesc a vă vor- 
bi. Şi dacă maşi aveă această conştiinţă, 
ași considera prezența mea aici ca adăugi- 

rea mecuviincioasă a încă unui actor la o 
comedie ridiculă. | 

- Dar, dacă vorbesc aici, vorbesc şi din 
alt punct de vedere. Dacă nenorocirea ar 

fi făcut ca împrejurările să-mi schimbe con- 
vingerile, să fi. avut o convingere în Iulic, 

alta în: August, alla în Septembrie, alta în 
Octombrie şi așa mai deparle, o convingere 
pe lună, știind foarte bine că aceia ce se 

spune -dispare, iar ceiace se scrie rămâne, 
nu m'ași expune, nu aşi aveă curajul de a 
mă expune criticelor ce pot veni pe urmă, 

după controlarea lucrurilor, scrise pentru . 
permanență, cari rămân în urma acţiunilor - 

noaslre. Am pretenţia de a fi un cugetălor 
consecvent. Mam gândit adeseaori la ace- 
ste lucruri şi mi le-ami concretizat în su- 

îlet într'o apreciere exprimată fără şovăi- 

re dela început până la sfârşit. | 
Citaţiile sânt totdeauna neplăcute, dar în 

„unele cazuri necesare, Chiar cu riscul de 

„a vă. îi meplăcul, voiu face cu toate ace- 

„stea câteva pentru a dovedi aceasta. Şi, 

fără nici un gând rău, voiu apropia ulti- 
mele declaraţii ale mele de declaraţiile al- 
tora, ca să vadă, mu că ceilalți mau fost 
cum doreau poate să fie şi cum au ajuns 
astăzi să fic, dar că eu mam fost în urma
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lor în ceiace priveşte afirmarea necesită- 

ţii unci singure politici. Prin urmare, cu 
gândul la mine şi cu gândul la accia cu 

cari, în ce priveşte scopul final al acțiunii 
noastre, sânt în perfectă concordanță de 

„Vederi — căci modalitatea aceasta este o 

chestie de caracter, o chestie de punct de 
„vedere, de sentiment al răspunderii —, pen- 
tru a dovedi că, dela început, în &eiace pri- 
veşte scopul politicei noastre în aceste te- 
ribile împrejurări; am avut o părere care 
nu se deosebeşte de părerea celor mai în-" 

călziţi, celor mai convinși; celor mai zgo- 

motoşi în convingerile lor de astăzi, voiu 
face citaţiile cari urmează. 

D-lor, toată lumea aştepta, la- sfârşitul 
„lunci Tulie, cu 0. dureroasă nerăbdare, ho- 
tărârea care seva lua la Viena, acea Vicnă. ca- 
re, în ceiace priveşte hotărârea, eră — cum se 

deprinsese de multă vreme să fie — o Bu- 
dapestă. -Pentru că, de fapt, politica ex- 
ternă a Austro-Ungariei a fost făcută foarte 

multă vreme de Budapesta, după interesele 

Umgarici, de oamenii Ungariei. Şi înainte 
de toate 'de acel om care reprezintă astăzi 
toată energia, dar. şi toată orbirca rasei 

sale: de contele Tisza. Contele Tisza e acel 
care decidea la sfârşitul lunci lui Iulie; con- 
tele “Tisza şi nu Impăratul dela Berlin, care 
va .fîi având părţile sale în acţiunea desfă- 
șurată de Germani în ultimul timp, şi nu -
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mai e nevoie să-i adăogim răspunderi cari 
nu sânt ale sale. Contele Tisza ţinea la 
sfârşitul lui Iulie în mână soarta lumii; 
el avea paceă şi războiul. O mai mare ne- 
norocire pentru omenire decât ca un om 
cu um astiel de temperament, ca violență 
intrupată, ca îndărătnicie nebiruită, ca lipsă 
«de orice senlimenl de dreplate şi de umanitate 
in afară de interesele exeluzive ale poporu- 

lui său, o mai mare nenorocire decât ca 
un astfel de om' să ţină în mână soarta 
omenirii, mau simţit-o veacurile. (Aplauze). 

Vă mulţumesc toarte mult, dar sânt u- 
“mele persoane mai nervoase pe cari le văd 
înaintea mea” și pe cari aplauzele d-voa- 
stră le supără foarte mult; fiindcă nu vreau 
să se supere persoane, pentru cari fără să 
am 0 consideraţie politică, am o conside- 
“aţie personală, Waşi ruga să mu le supăraţi 

Şi să mu aplaudaţi. o. 
Da; contele “Tisza era acela care hotără 

_ ceiace se va întâmpla de acum înainte cu 
Europa aceasta străbătută de sentimentul 
celei mai teribile probleme. Imi închipuiam 
ce va urma.: Oricine a studiat în ultimul 
timp politica Europei şi în special pe a 
Austro-Ungariei, îşi dădea seamă de acest: 

fapt; că-el, contele Tisza, numia cancela- 
rii, că el îndrepta cancelarii, că cl avea . 
în mână, nu numai, exclusiv, Ungaria sa, . 
dar şi Austria, care era cea intâi în nu-
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mele Monarhiei duble, dar nu a fost nici 

oilată; în ultimele decenii, în rândul întâi 
în ceiace priveşte direcţia. Ştianr. Ne în- 

chipuiam cu loții — şi de aceia ne îngro- 

ziam —' me închipuiam cu toţii că actul 
acesta, somaţia către Serbia, va îi de o 

extraordinară brutalitate, că va cere lucruri 
cari nu sau cerut vre-odată unui Stat in- 

„ dependent, că va impune o umilinţă îna- 

inlea căreia şi poporul cel mai decăzut tre- 

buie să iresalte de indignare. Şi în adevăr 
aclul alcătuit de Tisza şi de cercurile mi-. 
litare cari înconjurau pe Arhiducele, mort 

de curând, care trebuia să moștenească cu- 

muna de spini a Austro-Ungariei, a. fosL: 
așa. Serbia l-a primit, afară de câleva 
puncte, şi i s'a impus « ca şi punctele acelea 

să le primească. 
“In sfârșit, nu s'a putut ca şi cea mai în- 
gerească răbdare. omenească să reziste a- 

cestor torluri continue. Și, alunci când e- 
ram în pragul războiului, când fiecare cău- 

ta o îndreplare, în momentele acelea an 

ăutat şi cu în: conştiinţa mea, — în clipa 

care mu mi-a lost mai teribilă decât lic- 
căruia dintre d-voaslră, dar nici mai puţin 
teribilă. a 

Am căulat o îndreptare, şi înainte de ho- 

-tărâiea pe care toală lumea, mai mult sau. 
“mai puţin, a schimbat-o pe urmă, am li- 

părit în foaia mea următoare a declaraţie: 
- 7 ze
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Declaraţie. 

— „Dacă soarta rea a omenirii va da, ca 
„0 urmare a conflictului provocat de "Au- 
„stro-Ungaria, oribilul războiu general, na- 
„ționaliştii-democraţi nu pot înțelege ca tor- 
„țele, cu greu adunate, ale României să fie 
„risipite în aventuri lângă 'un Stat a .cărui 
„politică internă a fost totdeauna dominată 
„de tendinţa scăderii. și slăbirii elementu- 
„lui românesc cuprins în el, precum e Au- : 
„stro-Ungaria, și lângă un popor pe care 
„fatalitatea l-a opus- silințelor noastre de 
„desvoltare, precum sânt Maghiarii. 
- „Ei cred că guvernul român va îi în stare 

N 

„să păstreze României o neutralitate dem- - 
„mă, rezervându-i puterile pentru locul şi 
„momentul în care sar pune în vecină- 
„lalea noastră probleme de transformare 
„polilică în cari calitatea moastră etnică 
„ne dă dreptul de a ne amesteca, fără ca 
„din partea noastră să fi contribuit până 
„atunci la nenorocirile ce amenință umani- 
ptalea şi civilizaţia. 

„Orice aită polilică e menită să întâlnea- 
„Sscă dezaprobarea opiniei publice, la care, 
“întrucât îngăduie interesul țării, consec- 
„venți "principiilor noastre, 'ne vom asocia”, 

“Două zile: după aceasta, Consiliul de Co- 
roană a hotărât neutralitatea Românici..
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Cred, — mă mândresc că pot spune a- 
cet cuvânt — cred că în momentul acela 
cram, între oamenii cari mai de curând 

sau de mai multă vreme făceau politică 
n ţara aceasta, singurul care adău- 

giam la declaraţia aceasta a mecesităţii ncu- 

tralităţii, explicaţia că motivul adevărat al 

ci este imposibilitatea absolută de a merge 
alături cu Ausiro-Ungaria' prin amintirea 
întregii soarte pe care Austro-Ungaria a 
făcul-o Românilor de a merge alături cu 
Ungurii, alături cu poporul maghiar, prin 

amintirea întregilor suferințe milenare, pe 

“cări ai moșstri de dincolo le-au îndurat din 
partea lor. 

In momentul acesta se- ținea în foile de 
partid altă atitudine. Nu vorbesc de foile 
d-voastră; ale guvernului, cari trebuiau să 

tacă şi cari de câte ori au tăcut, şi în: 
unele privinţe au tăcut foarte bine, fiindcă, 
de câte ori au vorbit, au: făcut ceva mai 
rău decât dacă ar fi tăcut, Vreau să vor- 
besc de foile celorlalte două partide, căci 
pe atunci erau două: sciziunea nu se pro- 
dusese încă între conservatori. . . 

Atitudinea era următoarea: Pe când foaia 
mea, din care am scos declaraţia de mai 
sus, poartă data de 20 Iulie, Epoca dela 
17 Iulie recomanda, „în circumstanţele gra- 
ve cari caracterizează clipele de faţă”, alege- 

rea d-lor P. Carp, D. Neniţescu și Dobre- 

N. lorga „Pentru Intregirea Neamului“. . 9.
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scu; recomandaţia era iscălilă în acelaşi 

timyy de d-nii Filipescu şi Marghiloman. La 
20 Iulie-se califică situaţia astfel: „răspun-. - 
sul mostru se reprezintă ca o formidabilă 

problemă”... 
La 21 Iulie Epoca cuprinde în articolul 

de fond această declaraţie: „O neutralitate 
absolută între cele două partide beligerante 

ar satisface amândouă partidele. 
„Soarta României nu poate şi mu trebuie - 

să tie pusă la cale în cafenele, în stradă, 
de te miri cine”. Iar la 25 Iulie: „Eveni- 
mentele impun de sigur o unitate naţio- 

nală, care să nu fie alterată de luptele 
dintre parlide”. 

Aceasla şi până la 5 August, când o 
altă notă se tipărește întrun articol tri- 

„mis de mine, în sensul declaraţiilor mele 
de mai sus, un arlicol icare apăruse în foaia 
mea, de o răspândire cu mult prea slabă 
ca să [ic cunoscută de un public mai larg: 
acest articol din Neamul Românesc a fost 
trimis Epocei cu rugămintea de a-l tipări, 
și la şi tipărit, dar cu toate rezervele. A-" 
ceasta cra deci atitudinea foii care repre- 

“zinta vederile partidului conservator. Veţi 
zice că şi atunci erau conservatori cari a- 
veau aceiași polilică pe care o fac aslăzi 
şi pe care o pune în perspectivă declaraţia 
din foaia mea. 

Da, însă e o mare nenorocire ca în cne- i 
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stiuni de âceastă importanță oamenii să. 
poată merge unii alăluri de alţii o viaţă 
“întreagă, fără să fi cunoscut cari sânt ve- 

derile unora sau altora cu privire la pro- 

bleme esenţiale ale ţării. - 
Nu poate îi o menorocire politici mai 

„mare. Sa văzut această absurdă comică- 

_rie în Ț ara - Românească: oameni  conlu- 
crând. decenii întregi fără să aibă aceleaşi 

păreri în. chestia țărănească, principala che- 
stie internă, şi în chestia viitorului popo- 

rului român de dincolo de graniță, singura 

chestie externă pentru noi. 

In acelaş timp, :celălalt partid, conser- 

vator-democrat, exprima în ceiace priveşte 
marea problemă următoarele vederi. Culeg 
după ziarul La Roumanie, şi dacă ar îi 
ceva care mu. ar corespunde adevărului, 
rog să fiu îndreptat; dar ca vechiu şi în- 
cercat istoric, sânt deprins să iau, citațiile 

cu multă îngrijire și să le verilic totdeau-. 
na. La 22 Iulie se zicea acolo: „Și mai 
ales nu manifestații tumultoase, nu din a- 
cele mișcări ale mulțimilor cari nu pot servi 
decât să crească enervarea naţională şi 
cari nu vor 'da inimilor un atomi de pu- 

tere mai mult”. . 
Aceste cuvinte corespundeau deci pertect 

- declaraţiei care se întâlneşte în acelaşi timp - 

-şi în ziarul Epoca, ceiace înseamnă repu- 
diarea pentru totdeauna ă unor procede-
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uri cari nu servesc mici-o chestiune, dar 

Je deservesc pe toate, căci nimic nu e mai 
respectabil decât mişcarea spontană a mul- 

țimilor, şi mimic mai condamnabil decât 
Mişcarea provocată, întețită a aceloraşi. 
mulţimi. | 

La 24 Iulie se califică în La Roumanie 
războiul european drept un act de „nebunie : 

generală”, şi se adăuga că, dacă Belgia sa 
“amestecat în această furioasă deslănţuire 

+ 

de lucruri absurde, fără rost, aceasta se 

datoreşte faptului că a fost silită. 

Prin urmare, nu e aşa?, acela care nu 

e silit, nu trebuie să se amestece în acest 
conilict de furie „nebună”. 

La: 30 Iulie se afirma pentru întâia oară 
în foaia d-voastră, d-le Tache Ionescu, ne- 
cesilatea „meutralităţii legale și definitive” 
cu motivare. Termenul s'a păstrat, dar mo- 
tivarea s'a uitat, căci formulele rămân mai 

„uşor în minte, pe când argumentele pe 
cari se sprijină formulele dispar mai iute: 

Formula este ban curent, cu care poate 
cumpăra și altul, dar motivarea este me- 

" dalia comemorativă pe care o păstrează 

numai acela care a bătut-o pentru un anu- 

me scop. Se spune în această motivare: 
aşa: „Niciun interes vital românese nu 
poate împinge România să participe la răz- 
boiul de faţă. Echilibrul în Balcani, care 
este un interes românesc, se află astăzi în-.
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globat în chestiunea generală europeană”. 

Luna lui August a fost o lună de neho- 
tărâri pentru toată lumea. Inainte de a tre- 
ce la o a doua declaraţie cuprinsă în foaia 
inca, este binc să reamintesc iarăşi ce zi- 

ceau ziarele. Nu ale guvernului, cari nu, 
ziceau mimic, sau, când ziceau ceva, ar îi 

post mai bine să nu zică, şi cari toluşi 
r. îi trebuit: să zică ce se cuvenea. Am 

spira de mai multe ori, în conversațiile pe 
cari d. prim-ministru mi-a făcut onoarea 

să mi le acorde, după a d-sale dorinţă sau, 

mai târziu, şi după dorința mea, şi, natu- 
ral, din cari nu va ieși nimic aici, -căci 

toţi aceia dela cari a ieşit ceva după, aseme- 

nea conversații nu au fost numai nişte. 
oameni politici puţin demni de acest nume, 

dar şi din aceia cari au uitat că şi în viaţa 

polilică cea dintâi normă este norma unci 

periecte discreţii, adică a unui perfect ca- 
valerism (aplauze). Am spus atunci un lu- 
cru: că nu este de îngăduit, mu este de 
admis ca un partid pe umerii căruia se spri- 

jină viitorul unei ţări şi tot ceiace poate 
aştepta un neam, să nu inspire, nu o pre- 
să de divulgaţie şi de revelaţie, dar una 
din acele prese, cari, îață de exagerările 

acelora cari nu ştiu, sau acelora cari nu 

vreau să ştie, irebuie să păstreze întreaga 
şănătate morală a unei națiuni. 

In presa d-voastră aţi ignorat toate a- 

-
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tacurile din dispreţ. Dispreţul de multe ori, - 
d-lor, îace mai mult rău decât pasiunea 

oarbă, căci ar îi fost mai bine atacuri pa- 
sionale, cari să restabilească lucrurile . ce 

crau de restabilit, cari să nu lase a pă- 
trunde în minte informaţii, cari, Gdată in- 

trate, chiar dacă mu se repetă mai departe, - 

totuși produc o stare de spirit din eare su- 

fcriţi acum, şi pe nedrept. | - 
Dar era mai bine să se respingă îndată, 

şi cu dovezi, aceste afirmaţii decât să aş- | 
teptaţi efecte înaintea cărora veţi stă, mâine 
încă :mai anult decât astăzi, absolut nepu- 
tincioşi de a opune pavăză de apărare. 

Da, a fost de sigur — şi acum menţin 
părerea mea —, o capitală greşală a d-voa- 

stră aceia de a crede că în această Ro- 
mânie a noastră, în care oamenii sânt mai 

deştepţi de cum: îi credeți d-voastră şi de 

cum îi cred şi cu, poate chiar de cum îi 

credem 'cu toţii, şi mai de treabă de cum 
se crede: de obiceiu, că în România iacto- 
rul opiniei publice este un factor care nu 

trebuie preparat, supraveghiat şi îndreptat. 

Inchid această lungă parenteză și mă 

întorc la atitudinea presei celeilalte, atitu- 
dine pe care a avut-o până în Septembrie, 
când sa produs ceva nou, despre care vom 

vorbi mai pe urmă. | 

„Epoca, la 15 August, după întoarcerea 

d-lui Filipescu și, întrun moment când ni-'
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cio declaraţie contrarie Puterilor Centrale 
sau pentru Quadrupla-Inţelegere nu se. fă- 

„cuse în coloanele ei şi când o altă foaic con- 

servatoare, pentru a exprima sentimentele 

acelora cari astăzi simpatizează, cu atât de 
sinceră - căldură, pentru cauza Impătritei- 
Inţelegeri, nu exista, Epoca publică la 15 
August, după întoarcerea d-lui Filipescu, şi 

arălând punctul d- sale personal de vede- 

re, următoarele rânduri: 
„In ceiace priveşte însă intori naţiile fă-. 

cute de unele ziare, cum că aşi întrevedea- 

succesul unora sau altora dintre belige- - 

ranţi, asemenea afirmațiuni nu am putut şi 

nu pot face, fiindcă nici nu cunosc pe a- 

cela care ar putea face asemenca prosno- | 

Slicuri”. 

Pe la 10 August sau produs, de lapt, 
lucruri-pe cari cu nu mi le explic. De si- 

sur mu cer să-mi daţi un răspuns. Mi-ar 

părea bine să îi venit dintr”o veritabilă ne- 

cesitate şi mi-ar părea bine ca această nc- 
cesitate să fic: de aşa natură, încât şi cel 

mai crud duşman al d-voastră, d-le Bră- 

lianu, să fi fost silit a face tot'așa. Au 
trecul anumite trenuri. Când! au trecut? Pe 

unde au trecut? Unde au ajuns? Cine mer- 

gea cu trenurile acestea? E un lucru pe 

care mu vreau să-l discut, Imi dau seamă 

pe deplin că pot să existe straşnice nece- 
sități la un moment dat. Dar voiu adăuga 

ze
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că, atunci când aceste necesităţi se produc, 

omul de. Stat se gândește ca îndeplinirea 
lor să mu provoace în public păreri despre 
o îndrumare falşe a singurei politici, pe 

care, la un moment dal, poate să o facă 
un popor. Se pare însă că indiscreţii s'au 
făcut, la -un' moment dat, de acei cari au 
cunoscut anumite rosturi ale d-voastră, şi 

aceste indisereţii au devenit generale, ca 

și cum anumite lucruri nu puteau să fie 

făcute decât fățiș şi brutal. Au fost atunci, 

în Epoca, câteva cuvinte împotriva cele- 
brelor trenuri germane. 

Această informaţie cra dată întrun ton 
ascuțit şi în cuvinte amare. Dar, îndată 

după aceasta, înlr'un comunicat cu data 
de 22 August, al aceleiaşi foi, se afirmă 
că niciun fapt mu s'a produs, iar d. C. Arion 
me îndemna pe toţi să fin Români. 

Doamne, cât de mult s'a abuzat de acest 

termen „de a îi Român”! Români, fără în- 
doială,: sântem- cu toţii, dar a îi „Român” 
e ca un termen negativ, adică înseamnă 
a mu fi ceiace nu-i convine cutăreia sau 

cutăreia persoane, care te bănuiește că vrei. 
“să mergi înir'o anumită direcție. „Să fim 
Români” la filo-francezi însemnează să nu. 
lim germano-fili, dar „să fim Români” la 
germano-fili, înseamnă să nu cumva să fim 

„franco-fili. Căci Francezii, se știe, sânt o 
nație imposibilă. Ne-au cășunat o mulţi-
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me de nenorociri, ne-au- hrănit tineretul a- 
tâtor generaţii, au coborât în sufletele noa- 
stre, prin literatură, comorile suflelului lor 

şi este un sentiment explicabil ca tocmai. 
acelora, cărora le datorăm atât, să nu le a-. 

vătăm o recunoştinţă care ne-ar face .să 

puţin cam interioară! 

* D. C. C. Arion: D-le-lorga, eu am înțeles 
să fiu Român înainte de a fi franco-fil 

sau germano- -fil, şi cred că aceasta este o 
datorie. ” 

D. A. Iorga: Dacă -cineva este un. ade- 

vărat: Român, nu e nevoie să i se aducă 
aminte; dar cu cât cineva este mai puţin 

Român, trebuie să aducă aminte altora, şi 

cu atât mai mult trebuie cl însuși să și-o 
aducă aminte. 

(D. Cuza întrerupe). | 
D. W. Iorga: Aici ai nevoie de dublă au- 

torizaţic ca să întrerupi. (Ilaritate). . 

La 23 August, d. Mehedinţi, a cărui cu- 

getare politică, cunoscută, pe vremea accia 

da motă dominantă, în „Epoca”, d. Mehe- 
dinți, sub conducerea căruia, ca director 

1 „Convorbirilor Literare” s'a spus că vre- 
“mea lichidării României a venit şi că ire- 
buie să intrăm alături cu Statele Austriei, 

d. Mehedinţi iată ce zicea în „Epoca” şi 
necontrazis: „Nu cumva România va. lre-- 

"bui să plătească mai târziu unele ediţii spe-
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ciale și exerciţiile de stil ale celor ce fac 
larma de azi împotriva cutărei sau cută- 

rei Puteri?” -. 
E adevărat că d. Filipescu a intervenit, 

de data aceasta, şi d-sa a pronunțat această 

formulă, energică şi spirituală în acelaș 
timp: „Neutralilatea leală da, dar provi- 

zoric”. „Epoca” însă nu a continuat să re- 
prezinte acest punct de vedere. Şi mai de- 
parte ca se îngrijeşte să nu strice tratatul 
“dela Bucureşti, pentru ca: pe urmă la-1i 
„Septembrie, l5t d. Mehedinţi să facă a- 
ceastă misterioasă declaraţie în „Epoca”, 
o foaie cunoscută ea aparținând unui par- 

tid şi „oglindind”, cum ar zice d. Marghi- 

loman, cu eleganţă, părerile acelui partid 
(Termenul sa spus în cciace priveşte „Stea- 

“sul”, ceiace drată cât de mult se- gândește 

d. Marghiloman la lucrurile în cari se o- 

slindeşte).. (Ilarilate). 

Va -să zică înlr'o foaie ca aceasta, care 

„oglindea” părerile partidului conservator, 
d. Filipescu consimţia să fie oglindit așa 

“în oglinda d-lui Mehedinţi, prin această de- 

claraţic: | 

„Ce am pierdut prin declaraţia mlemper 

stivă a neutralității, ştie bine guvernul, 

se va vedea numai după 1: izboiu” . 
Dar sfârșitul articolului nu era de loc 

de polilică externă, ci de cea mai răspi-
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cată politică internă: „De ce nam avea 
noi un guvern al tuturor?” : : 

_ Intrun sens, guvernul, ori cari ar fi 'el, 
„este „al tuturor”, cât timp mu-l răstorni. 
(Ilaritate). „- - 
 Imtalt sens, însă, un guvern „al tutu- - 

ror” ar fi guvernul celor 5 milioane cari 

mau glas şi voinţă aici, aceia pentru cari 
ne-am adunat, pentru cari ne-am zăbovit, 

pentru cari ne-am'-certat, pe cari i-am uitat 
și cu ajutorul cărora, dacă vom face. 
ceva, vom face. Aceasta înseamnă un „gu- 

vern al tuturor”. Dar un guvern al. câtor- 
„va mii de oameni, cari uită totdeauna de - 

a-se iubi, muncind, pentru a nu: munci u- 
rându-se, — căci aceasta cste clasa pali- 
lică dominantă — mu înțeleg cum poale - 

însemna un „guvern al tuturor”. 
„Guvern al tuturor? Noi am avut un 

“suvern nu „al tuturor”, dar a două nuanţe 
singure, şi d-ta (oratorul arată către d, 
Take Ionescu) ştii amărăciunile. unui ast-. 

„fel de guvern; le ştii fără îndoială, pentru 

„că ai spus-o la toală lumea. Și alte persoane 

le ştiu foarte bine „aceste amirăciuni, fi- 
inidcă şi ele le-au spus la toată lumea, în- 
cepând cu reporterii cari se atlau după 
fiecare consiliu de miniştrii în sala de aş- 

-teptare. (Ilaritate; aplauze). 

Prin urmare, odată ce un guvern „în 

doi” produce astfel de rezultate — numai
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“cu ştiu chinurile. acelor confesiuni conti- 
nuc de o parle şi de alta, cari nu mă inte- 

resau de loc (Ilaritate), odată ce un gu- 

vern „în doi” produce astfel de rezultate, 
şi aceasta în timp de războiu la hotare, 
când eră să ia hotărâri mari, vă închi- 
puiţi ce o să fiec un guvern „al tuturor”. 

Cu un guvern „în 'doi” se vorbia pe ușă, 
cu un guvern „al tuturor” s'ar vorbi pe 
toate ferestrele; ba sar mai practica fe- 

restre cari mu există, pentru ca să mai 
"iasă revelaţiile lucrurilor cari mar mai în- 
căpea în odaia de consiliu, 

Dar d. Mehedinţi era urmărit atunci de 
ideia „guvernului tuturor”. 

La 20 Septembre, de altminteri, părerile 
d-sale deveneau autorizate, îiind iscălite şi: 

de d. C. Arion, care spunea: „Guvernul 

trebuie să plece», 

Și, ca explicaţie de politică externă, ur- 

mau rândurile, menite să explice: „De ce 
„trebuie să plece guvernul”. „Dacă din in- 
“formaţiile culese ar fi reieșit pentru gu- 

vern că grupul germano-austriac ar avea 

toți sorții de izbândă, datoria lui cra să 
me ceară Să mergem contra Rusiei, chiar 

sfidând pentru aceasta opinia publică”, 
Prin urmare, iormula care vi se atribue 

d-voastră, d-le larca, „ori la dreapta, ori 

la stânga”, e ceva mai veche. 
D. C. arca: Da, e mai veche.
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D. N. Iorga: Dar mai este şi concluzia 
cealaltă, care s'ar părea secundară, dar care 
revine la sfârşitul articolului. Și eu scriu 
articole, cât mă pricep, articolele acestea 
însă exprimă totdeauna scopul principal 
prin formula dela sfârșit. Dar trebuie să 
se admită că în practica obișnuită a serie- 
rii articolelor — fiindcă altfel ar fi prea 
urât — lucrul de căpetenie se pune la în- 
ceput.- De aceia nu pot accepta decât ca 
un lucru foarte secundar ceiace pune d. 
Arion la sfârşitul acelui arlicol: am voi ori 
ce guvern „fără d. Ion Brătianu cu ai lui”, 

D. C. C. Arion: Nu ştiu nimic. 
D. W. Iorga: Eu scriu mai multe arti 

cole şi totdeauna îmi aduc aminte de dân-" 
sele, (Râsele). Sa 
„Trecând, prin urmare, dela articolul d-lui 
C. Arion... | _ Ne 

D. C. C. Arion: Este sub semnătura mea 
articolul din „Epoca”? 

D. N. Iorga: Rămâne ca d-voastră să vă 
verificaţi articolul. 

Da, la 20 Septembrie spuneaţi că gu- 
“vernul trebuie să plece. 

Articolul e semnat C. A. E altcineva? 
D. C. C. Arion: Nu şliu nimic, şi vă de- 

“clar că niciodată nu am cerut ca guv ernul . 
să . plece. 

D. N. Iorga: Cine este acel C. A? -.
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D. C. C. irion: Vă'rog să luaţi infor- 

maţii. , 

O voce: D. c. Argetoianu, (hâsete). . 
D.N. Iorga: Atunci, scuzaţi-mă, d-le A- 

rion! (Râsele). - 
D. C. C. Arion: Dacă mă cunoşteai puţin 

mai bine, mă recunoşteai după stil; sânt 
erori gramaticale. „pe cari ca sânt incapa- 
bil să “le fac. . 

D. A. Iorga: Fiindcă vă datorese. O ex- 
“plicaţie, nu aşi zice că vă dau un stat, căci 

vârsta d-voastră și trecutul d-voastră nu-mi 
permit să vă prezint un sfat, dar vă co-" 
munic că sa desfăcut din experiența mea 

“un lucru: E foarte bine ca persoanele de 

notorietate: cari fac politică să se gândea... 

scă bine şi la”proprietatea inițialelor nu- 
melor lor.:Nu sânt singurul care... : 
D. G. C: Arion: Sânt loarte mare advocat 

în. ţara mea, nu se poate intenta procese 

pentru iniţiale. 
D. A. Iorga: Din: punctul de vedere de 

drept, da, dar nu din punct de vedere po- 
lilic, 

In sfârşii, se pot produce confuzii cari 

trebuiesc evitate, 

Fapt e că, în „lpoca”, în foaia partidului: 
conservator, sânt două inițiale cari se pot 

“aplica unci persoane de o mai mare im-: 
portanță în cele politice, s'au făcut decla- 
rațiile acestea.
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Acum venim, după declaraţiile culese din | 
Epoca”, la acele cari, în acelaș limp, apar. 

“ÎN. foaia care „reprezintă vederile celuilalt 
partid de opoziţie. (Zpomot). . 

Nu mi-am -pulut închipui că greşeala 

mea în inaterie de inițiale poate să pro- 
ducă, un aşa dc... vast interes în această, 
Cameră. | - 

La 23 August, în foaia partidului e cons6r- 

alor-democrat se făcea următoarea decla- 

raţie, în ceiace priveşte ieşirea din alitudi-- 
mea dela început: „Nu vom: face niciodată | 
d-lui N. Filipescu injuria de a ne închipui 

„că viclorii sau întrângeri ale unui grup 
sau ale celuilalt dinlre beligeranţi, ar puleă 

constitui circumstanţe nouă, cari ar legi- 

limă o intrare în acțiune a României”. 
Aceasta a fost atitudinea foii acreditate 

a partidului conservator-democrat — cu ar- 

ticolele scrise de d-voastră, d-le Tache Io- 

„mescu —, şi această atitudine sa menţinut 
până ce Reims, slrălucitul oraş de artă, 

a suferit acele daune pe cari civilizaţia; 

întreagă le-a plâns” şi cari nu mai pot îi! 
îndreptate. | 

Atunci a. apărut, la 10 Septembrie, arti- 
colul „Alaric I, Wilhelm al II-lea”. „Intâi”, 
cră de prisos la Alaric, căci mu a tosinicio- 

dată un al doilea; la. Wilhelny „al II- lea”, 

da se potriveă, pentru că a mai fost un: 

Wilhelm, care însă avea alt temperament 
ÎI N 

7
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decât acela care ne-a dat frumoasele lu- . 

cruri pe cari le vedem acum. 
„Dela Alaric I începe, deci, o altă ati- 
ludine a parlidului' conservator-democrat. 

Vin la atitudinea cealaltă, permanentă, 
manifestată cu energie, cu violență uneori - 
și — după “opinia mea — cu nedreptate 
a partidului conservator, în care s'a făcut 
-apoi deosebirea faţă de părtaşii vederilor 
d-lor Mehedinţi şi inipalelor Â. şi B. de: 
atunci.. 

D. C. GC. Arion: Aşa scrii istoria? 
D. N. Iorga: Istoricul are datoria de a 

veritică lucrurile, pe baza unei logici care 
nu există în acțiunea d-voaslră, și atunci 
da, sânteţi în stare a mă încurea cu astfel 
de declaraţii ale unui om, care în Septem- 
brie e de-o opinie şi în primăvară de altă 
opinie, ba puteţi să încurcaţi mu numai pe 
“un istoric ca mine, dar și pe toţi istoricii 
din lume, cari nu vă cunosc așa de bine. 

D. C. C. Arion: Prin urmare, să se ia 
act că vam încurcat. (Intreruperi). 

D. W. Iorga: Numai în lucruri de ace- 
stea mă puteţi încurca d-voastră pe mine. 
(Inireruperi). 

D-le preşedinte, d-voastră lăsaţi ca dez- 
baterile să se tulbure astiel! Vă rog să 
luaţi măsuri. 

lată ce se întâmplă cu inițialele d-voa- 
stră, pe cari le schimbaţi cum îşi schim- 

7 ” . , . i 

7.
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bă cineva gulerul, o iniţială întrun mo- 

ment însemnând un lucru, iar în alt mo- 

“ment un alt lucru, chiar când reprezintă 
pe același om. Deci nu puteţi cere cuiva 

să se informeze la cluburile d-voastră. 

La începutul lunii “Septembrie însă, în 
momentul când mu se luase încă o alitu- 
dine lămurilă, nici de unul, nici de altul 
din parlidele de opoziţie, foaia noastră, a. 
naționaliștilor, “simţea nevoia să-și fixeze 

sunctele sale de vedere prin alte declaraţii 
nelede. Din ele se vede că noi nu eram: 

„atunci ori cu dreapta ori cu stânga, cum 
se vor pelrece lucrurile. 

Atiludinea pe care o luasem la sfârşitul 

lui lulic era aceiași şi la începutul lui Sep- 

„lembrie, în momentul când se găsesc cele 
“ Wintâi siguranţe ale d-voastră. Spuneam: 

„Ne-am învoit asupra neutralilăţii pentru 

că mu se putea, pentru că eră o imposibi- 

litale maţională, o imposibililale morală să 

mergem cu Ausiro-Ungaria, fie și peniru 
Basarabia de mâine, „pentru teribila răz- 

-ăzbunare de poimâine a unei Rusii care nu 

e încă în halul Austro-Ungariei”, | 
Decât mi sar face, dinlr'o parle,. obser- 

vații atât de severe sub “aparenţa lor spi- 

riluală, în ceiace priveşte inițialele, mai 

bine sar asculta ce se spune aici.. Pentru 

ă eu cred că poţi asculta cu folos pe un 

istoric în ceiace spune relativ la polilică, 

N. lorga: „Pentru Intregirea Neamului, 10 

77
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şi la o anumită politică, aceia care spune, 

întrun moment de mare încântare sufle- 
tească, alunci când Dumnezeu ştie cum e 
suflelul acestui popor: „Ași vrea să am Ar- 

dealul, dar m'ași consola şi cu Basarabia”. 
Istoricul, care se poate înșela: în iniţiale, 
dar tiu în părerile sale fundamentale, în 

interpretarea dorințelor unui popor întreg 

şi care păstrează toată superioritalea cui 
cunoaşte viața unui popor faţă de cinc-şi 

apără doar inițialele împotriva unor ini- 
țiale apropiate de ale sale, istoricul. vă 

spune că eră şi este „o imposibilitate na- 

țională, o imposibilitate morală să mergem 
cu Austro-Ungaria, fie: şi pentru Basara- 
bia de mâine şi pentru teribila răzbunare 

de poimâine a unci Rusii care nu e în halul 

Austro-Ungariei”. „Voiau sau ba anumiţi 
factori să mergem cu Austria, dintr'un mo- 

liv ori altul, bun sau rău? Unii cred căj 
ştiu şi că trebuie să spuie. Eu multe lucruri 

mu le știu, iar câte le știu nu cred să an: 
dreptul de a le spune. 

„Dar ţara a spus, prin buzele mai mult 

sau mai puţin bucuroase ale persoanelor 

invitate la Consiliul de Coroană, că orice 

ar îi încheiat, în limitele Constituţiei, ori 
ba, oricine, nu putem merse cu Auslro- 
Ungaria”. 

Acesta a fost şi sensul holărârii Consi- . 
liului de Coroană.
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„Și aceasta nici dacă sar fi indeplinit 
două. coniliţii, şi anume: 

„Imtâi, să se fi acordat cele mai largi 

drepturi naționale Românilor din Monar- 

hie, să-i îi tratat cu cea mai mare dreptate, 
şi prietenie, şi 

„Al doilea, să fi dovedit că Statul Habs- 
“burgilor poate, luptă, birui şi trăi, 

„Nici alunci noi n'am îi putut da mai mult 
decât o neulralitate, care însemna față de 
dânsa. o "prelungire 'de termen şi nu 0 re-. 

nunţare, mu o abdicare, căci naţia care re- 

nunță ori abdică dela drepturile ei nalu- 

rale, nu merilă să trăiască” | 
Am ţinut să înfăjişez această declaraţie, 

datată la 7 Septembrie, pentru ca să- 
„arăt că, dacă impopularitatea, provocată 

artificial, a unora li-a smuls mulţi prieteni, 
pe. cari-i mcrilau, ci au conștiința că au. 

îost dela început până la sfârşit de o iran- 

cheţă desăvârşită. Şi, dăcă un guvern este - 
silit să nu afirme în fiecare moment cu a- 

ceiaşi francheţă desăvârşită, jucându-se ast- 

fel cu interesele Statului, polilica pe care 

o face o opoziţie pe o. chestie naţională 

nu poale îi niciodată ipocrită şi echivocă. 
(Aplauze). 

Ce ce petrecea în momentul acela, la în- 
ceputul lui Septembrie? Era jertfirea, a- 
dusă mu de necesilăţile aspre ale unei ar- 
mate, de cerințele fireşti ale unui Stat, ci 

. 

v
e
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de altceva, jerifirea specială, particulară; 

voilă până la- capăt a unui întreg popor. 

Au spus unii și alţii ce a însemnat lupla 
dela Marna. Eu general mu sânt, specia- 

list în lucruri militare nu sânt, ministru de 

războiu m'am fost; prin urmare nu pot să 
afirm care este însemnătalea reală a lup- 

„iei dela Marna. 
“ANII au spus, în Seplembrie, că luarea 
Lembergului.de Ruşi eră singurul moment 

„potrivit pentru intrarea noastră în război. 
Cineva, care în Epoca iscălia: „Un ofiler 

de stat major” — wo fi fost ofiţer, dar 

de unde vreţi să ştiu, ca unul ce nu pol 
să întreg la redacţie ce se ascundea, şi de 

data aceasta, nu sub anumite iniţiale, ci 

sub cele patru mari cuvinte de „Oiiţer de 
stat major” — spunea că odală cu Lem- 
Dergul totul sa încheiat, că intervenţia 

“moaslră este imposibilă de acuma înainte 

şi că, dacă se va face ceva perilru noi, se 

"a face prin alţii, dar cu noi înşine sa 

isprăvit. : i 
Cum vedeţi, cât de greu se simte un par- 

ticular care se ocupă şi cl de lucrări po- 

litice şi se ocupă cu iubire de lucruriie po- 
litice ale ţării sale, atunci când, fără com- 
petința specială strategică, fără a îndrăzni 

măcar să-şi atribuie această compelință, i 

"se servesc rețele de acestea, loale sigure, 

dar puţin cam deosebite din zi în zi. . i
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Dar cugelătorul politic poate să înţelea- 

să, că după re Austro-Ungaria, înlrebuin- 

țând forțele naţionale ale poporului TO- 
"mân pentru războiul său de răzbunare și 

de cucerire, a făcut să apese toată greuta- 

lea şi toală cruzimea acestui războiu asu- 

pra mulțimii: Românilor supuşi sceplrului 

Habsburgilor, cu intenţia hotărâtă de a di- 
slruge “elementul bărbătesc al Românilor 

de dincolo, orice allă politică este posi- 

bilă pentru poporul românesc, afară de o 
polilică alături de asasinii cu premeditare 
ai reprezentanţilor naţiunii noastre de pe- 
ste “Carpaţi. CStrigăte -de bravo, aplauze). 

D. Filipescu a citat la Senat un act de 

o mare. imporlanță morală. Zic: de o mare 

imporlanță morală şi pentru toale timpu- 

rile. - Căci multe lucruri se vor uita din 

acest război, dar astfel de acte nu vor dis- 

părea niciodată din aminlirea oamenilor. 
Actul prin care guvernatorul Bucovinei, con- 
tele de Meran, o personalilate eminentă în - 
viaţa Stalului austriac, om înzestrat cu foar- 

le mari însușiri şi care, în Bucovina,. prin 

legăturile sale de sânge, de familie, — un 

fei de Habsburg — reprezinta altceva decât 
“ceiace ar reprezinta un guvernator- tuncţi- 

onar, orânduia acte cari se pot judeca de. 

oricine. Proclamația contelui de-Meran a 

iost dată, și în românește și în nemţeşte, 

dar cu aceleași litere de sânge, într'o lim- 

y
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bă ca şi în alta. Afișală pretulindeni în 
țară, ea are, în româneasca ei stricată, a- 

cest cupritis: a 

Publicaţiune. 

„In războaiele din urmă purtate în ţară 

„cu dușmanul, sau ivit iarăşi cazuri -si- 

„gure' de trădare faţă de trupele militare. 
„Populaţia se face la aceasta luătoare de 

„seamă cu obiecţia că comandanții militari 

- sau ordin strict să împuște imediat pe loc 
„pe oricare sar face numai chiar suspi- 

„Cios de trădare sau de altă purtare duş- 
„mănoasă Statului. 

„Gura Humorului, la 13 Septembrie 1914. 

„Dela comanda supremă”, 

Orice sar întâmpla p2-lume, orice biru- | 

ință sar produce în orice punct al vastu- 
lui câmp de război; dacă ar veni, cu mâna 

plină de daruri şi cu toală cinstea în su- 
îlet, Statul acela care a dat o formă ofi- 
cială acestor sentimente față de populaţia 

românească de acolo, răspunsul României 
mu poate:să fie decât: Aa 'se poale; în orice 
fel de împrejurări, nu! (Aplauze). 

Şi se vedeau atunci pe drumurile şi stră- 
zile Bucovinei convoiuri cari se pot vedeă 

şi pe străzile oraşelor principale din Ar- 
deal, astăzi: preoți arestaţi pe baza a cine 

_ştie.ce destăinuiri falșe evreieşti; preoți ro-
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mâni purtaţi din loc în loc, bătuţi şi scui- 
paţi, aruncaţi în. locuri depărtate, spânzu- 

_raţi pentru o crimă mai mare decât toate 
crimele, crimă că aparţin aceluiaşi neam 
ca şi Statul prieten şi aliat al României. 
(Aplauze). Vă trebuiesc dovezi? Vă trebu- 
iesc nume! lată-le: 

„1 Parohul din Jacobeni, Miliălecanu, a 
fost arestat pentru simplul fapt că ar fi 
întrebat pe un soldat dacă avem şi tunuri 

în Bucovina. A fost scuipat, pălmuit şi 
batjocorit de Lvrei, cum nu se poate spune. 

2. Preotul Gheorghe Lanioschi a fost a- 
restat, scuipat în, fafă și pălmuit pentru că 
s'a găsit la el o scrisoare ruseasct. 

3. Preolul Dimitrie Topa, din Cornești, 
a fost arestat, scuipat în fafă și lovit cu ba- 
stoane de către Evrei, peniru că a vorbit 
cu foștii săi parohieni din salul Rarancea. 
4. Preolul Gheorghe Prelici, din 'Topo- 

răuți, a fost arestat, batjocorit .și dus legat 
în fiare prin mijlocul Cernăuţilor, pentru 
că a plecat la drum în direcția: în care e- 
rau soldaţii ruși. 

5. Preotul loan Buceuschi, din Budeni, 
a fosi arestat şi batjocorit, legat şi chinuit 

pentru Că s'a refugiat la el. o cumnală « 
sa, soția unui preot arestat, a lui Ilarion . 
Prelici din Rarancea. 

6. Preotul Ilarion Prelici, din Rarancea, 
este arestat și, se spune, și ezeculat de mult,
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pentru că Rușii au împușcat în soldații 
auslriaci din turnul bisericii de ucolo”. 

Aceslea sânt şease cazuri; aici la mine 

am 21. Aceste 24 cazuri au pulul răzbi 

până la noi. Cel puţin de două ori pe a- 
lâtea sânt cele cari nu au putut răzbi până 

la moi. 

„Fiindcă nu am făcut statistica morţilor 
noștri, numărul martirilor noştri nu se 
știe încă exact. Prin urmare, ce ne mai în- 

-curcăm aici cu lupte de argumente în ceiace 

priveşte direcția „la deapta sau la slânga”? 

Poate cineva pe lume să meargă, indiferent 
pentru orice, alălurea de oameni cari" au 

- săvârşit usemenea crime contra unei po- 

pulaţii aparţinând acelui meam care a în- 
temeiat, care apără şi susține Statul român? 

Pentru orice Român este o chesliune în- 

cheială (aplauze). Ceiace se poale Tace în 
afară de aceasta, ceiace se poale chibzui 

şi socoti, este un alt lucru: este felul de in- 

tervenţic, este momentul de intervenţie, sânt 

condiţiile de intervenţie. | 
" Dar--aici sânlem noi cu chestiunea ro- 

mânească' în momentul de faţă. | | 
Aşi pulea să [iu bănuit de câţiva, că prin- 

ro parte din lucrurile ce am spus pânăi 
„acum aşi avea intenţia să lac servicii ama- 
bile guvernului, sau prin altă parte ași voi 

să ajul pe aceia cari fără îndoială nau 

“amabilitatea faţă de dânsul în lundul cu-
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getului lor, atunci când înaintea guvernu- 
lui discută chestiunea națională, scoțând din 
faptele petrecute cele mai teribile acuzări 
împotriva celor cari astăzi deţin guvernul 
român: Căci o mai teribilă acuzare decât 
aceia că, cu știință şi voinţă, a neglijat in- 
lerese esenţiale, veşnice, ale unei naţiuni, 
pierzând prilejul pe care veacuri l-au pre- 
gătit şi pe. care, după părerea lor cel pu- 
țin, veacurile ce vor veni nu-l vor aduce 
înapoi, o mai straşnică învinuire decât a- 
ceasta nu i se poate aduce. In adevăr, 
dacă cineva este adânc convins în conşliin- 
(a sa: de acest lucru, și aduce o astfel de 
îuvinuire şelului unui guvern, înseamnă că 
hotărăște în sufletul său moartea morală 
a omului împotriva căruia îndreaptă ace- 
sle acuzaţii. 

D. prim-ministru a răspuns la Senat cu: 
o cuvântare prea lungă, şi să-mi dea voie - 
să-i spun: nu prea blândă, ci debilă.. Căci: 
răspunsul d-sale putea să fio înlocuit prin- 
ir'o singură întrebare, întrebare făcută di- 
rect tuturor! acelora” cari-l acuzau, făculă 
cu acea vehemență pe care omul cinstit 
și muncilor o găsește totdeauna în fundul 

de împrejurări, nu se combat, ci se' res- 
wing. Și a fost o “greşeală. politică când 
Sa, cu acea debililate de argumente, u 

ercat să răspundă la lucruri împolriva 

1 

. . . A < 

conştiinţei sale. Atacurile acestea, în astfel. 

7
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cărora nu răspund argumentele unui om, - 
ci întreaga sa ființă morală, întreg trecu- 
tul său şi toate tradiţiile de familie cari 

sânt adunate într” însul. CAplauz ve prelun- 
giie). - 

D-lor, van venit aici ca să vă servesc. 
Nu cunosc în amănunte polilica” d-voastră. 
Dacă ași cunoaște-o. în linii generale, nu 
aşi veni aci ca să arăt acele linii generale. 

Nu ași lăsa să se recunoască în niciun fel 
aceia ce am putut prinde cu câtă compre- 
hensiune psihologică pot avea — în afară 
de interpretarea iniţialelor volatile din: fe- 
lurite gazete — nu mi-aşi îngădui să aduc 
înaintea Camerei şi ţării lucruri pe cari, 

am zis, cu câtă comprehensiune psinolo- 

„gică pot avea, le- -ași îi prins din conversa- 
„țiile cu d-voastră. Voiu zice ceva mai mult. 

Oricât i sar destăinui cuişa direcția ge- 
merală pe care o urmăreşte un guvern, 

mai însemnate decât dânsa sânt împreju- 
rările mespus de complicate, Căci acum nu 
este ca în 1913 întrebarea simplă: „A 
cu Turcii sau cu Bulgarii?, mergem cu Sâr- 
bii sau cu Bulgarii?” Acum. este aşa de în-. 
trețesută imensa problemă, încât direcţia 

înseamnă prea puţin față de felul cum se. 
urmăreşte acea direcţie. Măiestria cea mare 
stă aici, căci, în ce priveşte direcţia, ani! 
arătat că este o imposibilitate morală ca 
o anume direcţie să “existe măcar în cuge- 

Mergem -
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tările ipotetice ale unui om: politic. 'Măie- 
stria e, prin urmare, în aceste socoteli fine. 
Dar care este primul-ministru răspunzător, 
care este omul având în 'mâna sa firele 
acțiunii diplomalice ale țării sale, care ar 
consimţi să înfăţişeze cuiva, unui deputat, 
fie el şi un om în care ar avea cea mai 
multă încredere pentru onestitatea pe care 
crede că o descoperă în sufletul lui, să-i 
arate pas cu pas tot ce constituie acţiu- 
anca sa? 

Vă înțeleg că nu comunicaţi astfel de 
lucruri; e o pretenţie a vi le cere şi e o 
indiscreţie condamnabilă a răspândi ceiace 
totuşi credeţi că trebuie să spuneți, 

Dar..vă zic, nu pot, nu poate nimeni, 
să iea asupra sa, sub niciun raport, o poli- 
tică în care amănuntele, modalitatea de fie- 
care clipă, sânt totul. 

Prin urmare, chiar dacă ași fi legat de 
d-ta, d-le Brătianu, printr'o prietenie per- 
sonală, pe care împrejurările w'au' stabi- 
lit-o, o regret, între d-ta şi mine, cari ne 
cunoaștem de mult dar nu aşa strâns, chiar 
dacă aşi fi fost iniţiat mai mult decât în. 
anumite momente, dacă ași fi pulut prinde 

„din acţiunea d-tale mai mult, nu m'aş pu- 
tea preface în advocatul guvernului, sau, 
pentru că n'ar fi la locul său acest ter- 

mem profesional, în apărătorul guvernului. 
Nu numai atât. Dar eu cred că orice a- 

27
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părare a d-voasl ră, în astfel de împreju- 
rări/ ar [i din partea aceluia care o în- 
cearcă o prezumție, o prezumție pe care nu 
e bine să o aibă nimeni. Insă, dacă nu 
am intenţia de a apăra polilica d-voastră, 
al cărei: ceas de apărare ma sosit încă, cu 
atâl mai puţin am intenția să mă unese 
cu acele persoane cari, din adâncul convin- 
gerilor lor, lără îndoială, din grija puter- 
nică penru interesele ţării, "ă pun soma- 
ţii cu termene scurle, de a lăsa conducerea 
țării în mânile. altora, dacă d-voastră nu 
vă veţi conduce după anumile formule cari 
nu se pol improviza, cari se desfac, for- 
mulele acestea, din observaţia atentă a îm- 
prejurărilor, din îndelungata practică a con- 
diţiilor în cari se desvoltă probleme in- 
ternaționale, a căror soluţie nu se poale 
elabora în cabinetul unui ziarist, sau în bi- 
blioleca unui cugelător politic. II 

Problema aceasta, a înlocuirii unor oa- 
meni prin alții, sa pus şi aiure: 1, Şi la noi 
sa aplaudat de câte ori la Londra sau în 
altă parle, Sa format un minister naţio- 
nal. Și fiindcă anr pomenit termenul ace- 
sta: „Minister naţional”, vă TOg să cre- 
deți că nu sânt dintre aceia cari socot că 
oamenii cari au avut prilejul să fie de mai 
multe ori miniștrii, să aducă servicii mari 
țării, oamenii aceştia sânt îndreplaţi în ac- 
[iunea lor numai de dorința «dle a ligura
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încă odată ca miniștrii, de a [igura poale 
ca elemente secundare, mcesenţiale, întrun 
minister de coaliţie, sau ca elemente de pa- 
rilate, cari, în. cazul acesta, încurcă mai 

„mult decât folosesc. Părerea mea este că 
un minister naţional ar Tace cu acţiunea 
moaslră, deștul de difuză şi astăzi, cu mi- 
misterul care este cu tolul în mâinile Şe- 
ului său, că acţiunea aceasta ar deveni încă 
mai difuză, mai nesigură, mai plină de 
conlraziceri, mai rea deci în urmările ei, 
decât şi acțiunea celui: mai slab minister 

“pe care Var avea România. Când sa ivit 
chestia ministerului naţional în Iranța, 
un em, care c, lără îndoială, de o compe- 
lență "deosebilă, şi ca istoric, şi ca serii- 
lor, şi ca on politic, Hanotaux, a întrebu- 
inţat o figură, care se pare că nu a pătruns 
la moi, dar care însă e de re ținul, fără în- 
doială. Hanolaux a zis: „La vad nu se 
schimbă caii”. La trecerea vadului deci 
caii nu se schimbă. Eu cred că Hanolaux 

_avea foarte mare dreptate. Și vă rog să 
credeți, că, dacă - vre-unul găsește poale o. 
lipsă de eleganță, ea mu mi se datorește 
mie ci scriitorului francez care a aruncat 
această formulă, 

D. Barbu St. Delavrancea: Este foarte 
elegunlă. IN
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D.. XX. Iorga: Dar am crezut -să recunosc 
cum că i sa părut cuiva ncelegantă. 

(O voce întrerupe). 
D. N. Iorga: Axeţi poate în loc de cai” 

altceva. (Râsete). | 
Și ca să-nu fiu acuzat că aceasta e o 

părere mouă a mea, să-mi daţi voie — aici 
apelez la amintirile d-lui Take Ionescu — 
să citesc câleva rânduri, a căror dală dum- 
nealui ar pulea-o fixa foarte bine. Cineva 
a zis aici, în Cameră, înlr'un moment: 

„Calitatea mea de istoric îmi impune, îna- 
inte de toate, o datorie: să nu. judec lu- 
crurile pe cari nu am mijlocul de a le 
cunoaşte în întregime! şi să nu osândese 
oameni pe cari nu aşi fi în slare să-i. în- 
locuiesc cu succes. 

„Şi, prin urmare, 4 lor miniștrii, nu am 
nimic, nici în clin, nici în mânecă, cu 
d-voastră. Am un singur lucru comun cu 
d-voastră: doriţi ca această țară a noaslră 
să fie cât mai puternică şi cât mai mân+ 
dră; tot aşa doresc şi cu. Și, câtă vreme 
sânteţi acolo şi aveji o majoritate care vă - 
susține şi luaţi toată răspunderea pentru 
faplele d-voastră, găsesc că coste şi de rău 
gust și puţin cuminte să amestecăm la greu- 
tățile din afară: greutăţile dinlăuntru. 

Dacă se va face o greşală, d-voaslră veţi 
îi răspunzători; dacă va fi un merit; d-voa- 
stră îl vei împăr;i. Şi, când lucrurile sânt
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astiel, nu este cavaleresc ca reprezentanţii 
independenţii parlamentare să aibă altă a- 
titudine decât aceia pe care o am aici. In- 
dependenţa trebuie să fie sinceră, dar in- 
dependenţa trebuie să îie şi dreaptă”, 

Acela care vorbia dela această tribună, 
la data de 16 Ianuarie 1913, ecran: cu, iar 
ministrul atacat în momentul acela şi care 
s'a găsit, dacă nu mă înşel, destul de bine 
de această intervenţie a unui adversar care 
nu eră. adversar. de-un moment ci eră «un 
adversar polilic, aproape personal, de o 
viață întreagă, acel ministru erai duinneata. 

D. A. C. Cuza: Care d-ta? .. ; 
-D. N. Iorga: D. Take Ionescu. 
Și. ceiace alţii ţi-au făcut d-tale întrun 

moment, poate că ar îi bine să faci şi 
d-ta altora, 

Acum, după aceste explicăţii preliminare, 
să-mi daţi voie să trec la partea a doua 
a acestei cuvântări, a cărei lungime vă rog 
să o iertați din partea unui om care are 
multe pe sutlet şi care vă spune puţine din 
acele mulie ce se îngr: imădesc în sulleluț | 
său, 

— Şedinţa se suspendă pentru 5 minute. 
„d i 

— La redeschidere: — 
D. 1. Pherekyde, președintele Adunării: . 

D. N. Iorga are cuvi ântul în continuare, 
== 

P
i
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D.. A. Iorga: Onorată Cameră, sânl per- 

soane “cari cred că e tristă situaţia de uzi, 

aşa cum rezultă, zic acele persoane, îna- 

inte de toate, din vinovăția conducătorilor 

României, destăcuţi din clasa din care fac 
parle. Aici stă deosebirea punclului de ve- 

dere între d-lor şi mine. Eu zic că o vi-. 

novăţie este, fără îndoială, dar această vi- 

novăție o împart cei cari conduce azi ho- 

mânia, cu cei cari au condus-o altădată. 

I o vinovăţie mai largă și mai veche. Dar 
anume persoane zic: Din vinovăția condu- 

sătorilor actuali ai României, scoşi din cla- 
sa din care fac parte și. lăcuţi singuri răs- 

punzălori pentru aceste lucruri, am ajuns 
într”o situaţie nespus de tristă, întro si- 

luaţie ce are nevoie de un noroc, şi, cum 

Sa zis, de un mare noroc, care, prin ur- 

mare, nu poale fi îndreptată decât printr'o 

intervenție fericilă, providenţială, venită din 

afară, - 
Pot” eu oare spune că situația ar Îi de 

aşa nalură, încât noi nu um avea molive 
de a îi trişti? Fără îndoială, cun se ex- 

prima cineva foarte bine .în pres: coli- 

diană, „este o tristeță în aier”; tristeţa a- 

ceasta o simţim, dar ca nu trebuie să se 
prefacă miciodală înlr'o adâncă și ireme- 

Ciad melancolie, în acea melancolie care 

ci tiesto puterile unui popor, care îl iace 

i piarză încrederea în tot ceiace are la 

  

4 
|
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îndemâna sa şi în tot ceiace el este în stare 
a îndeplini. Ar fi mai bine atunci să minţi, 
să ignorăm tristeța existentă, să aruncăm 
un văl asupra tuluror lucrurilor în ade- - 
văr dureroase de astăzi, dacă ar fi să tra- 
gem din aceste lucruri. concluzia că vii- 

„torul României. şi al neamului românesc, 
inseparabile una de altul în: momenlul de 
faţă, este iremediabil pierdut. Poate să vie 
cineva aici, la tribună, pentru a dovedi că 
interesul României ca Stat este în cuiare 
sau culare direcție şi poale să o şi dove- 
dească, cu logica sa și exemplele culese 
din experiența sa, cu convingerea sa, pe 
care liecine i-o respectă, alunci când nu 
este amestecată cu corupția şi atunci când 
nu tolerează nicio corupţie: lângă dânsa. 
Da, poale să vie cineva aici -să spuie acest 
lucru. Dar atunci el va osebi două lucruri 
cari piu se pol osebi în momentul de faţă: 
Interesul României ca Stat şi interesul po- 
porului românesc în toată întregimea .sa,. 
Polilica României ca Stat, osebită de po- 
porul care a înlemeiat-o, şi pentru care ca 
trăiește, polilica României numai ca Stat 
nu poate exisla în preocupaţiile noastre de 

„aștăzi. Aceasta nu înseamnă a sacrifica Ro- 
mânia. într'o aventură, la capătul căreia nu 
ar ieşi binele neamului întreg, Dar aceasta 
înscamnă a nu-ne preocupa numai de in- 
teresele României, fără ca, la capăt, amin- . 

N. lorga: „Pentru Intregirea Neamului, E i
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tind şi poruncind în fiecare momenl, să stea 

interesele. cele mari ale naţiunii întregi. 

Incheiu această parenteză, ce privește pe 
aceia cari, aparținând altei vremi, văd Sta: 

tele şi nu văd naţiunile, cari nu înțeleg, că 
lot ce este viu întrun Stat ca al nostru este 

națiunea și că națiunea este tot aşa de vie 

şi dincolo de marginile Statului și are ace- 
laşi drept să ceară a îi ajutată şi sprijinită 

viața sa în Statul național el însuşi, cât 

și dincolo de marginile 'acestui Slat na- 
[ional 3 

Și, întoreându-mă la ideia dela început 
a acestei părți a doua din cuvântarea mea, - 
cred că e jale în ţara aceasta. Este o u- 

dâncă şi mare durere pe care. voiu şi a- 

răta-o în elementele ei, tără niciun fel de 

consideraţie pentru anumite sensibililăţi, 
„fie personale, fie de partid, față 'de această 

durere. | a 
Dar, pe urmă, voiu căută să arăt.și cât 

e.de greşit să se.pretacă această jale în- 
ir'o descurajare permanentă şi fatală, 

De unde vine jalea noastră de azi? 

Ea vine, în rândul întâi, nu din cutare 

sau culare altitudine, întrun moment dat, 
a guvernului acestei țări; nu, ci, din si- 

tuaţia fără păreche de nenorocită a părții 

celei mai mari din neamul moslru. 

Niciodată peamul românesc, a cărui e-
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xistenţă între cagă nu este decât un şir de Su- 
jerinţe şi de nobile slorțări. împotriva apă- 

sălorilor, de căderi, cari mau fost micio- 
dală înfrângeri, de silințe reînoile cari şi 

ele sau isprăvil, nu printr”o îngenunchiare, 

«dar prin amânarea soluţiilor” definitive, 
mântuiloare, niciodată neamul nostru în- 

lreg mu sa găsit în împrejurări mai ex- 
traordinar de. dureroase decât acelea din 
momenlul de față. 

Intre Bucovină şi orice:regiune din Bel- 

gia cu nu văd deosebire; pot să zic chiar 

că Bucovina de azi e într'o stare mai rea 
decât - orice regiune din Belgia. 

- SLăpânitorii germani, duşmanii ajunşi: 
slăpânitori în Belgia, au tratat populaţia - 

cucerită şi supusă cu mai multă milă de 
cum au „tratat organele administraţiei im- 
periale populaţia română din Bucovina. 

Este un caz unic în istoria lumii să vezi 
de .o parle, că o ţară care sa împotrivit, 

care Sa luptat, care a .tost biruită după 
ce a căutat şi. prin toate armele 'răscoa- 
lei și conspirației, prin războiul din casă - 

în casă, să-şi apere independenţa şi care: 
“pe urmă, contorm principiilor dreptului iîn- 

ternaţional, -— deşi în ceiace privește mo- 

“ dalităţile, conlra oricărei morale inlerna- 

- ționale — este stăpânită, de un alt Stat, în 

umilință şi sulerință, este înlr'o starc mai 

bună decât o, provincie ce-are în fruntea.
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şa pe suveranul ci legitim, pe acela pentru 
care — pentru el şi pentru înaintașii lui! — 

secole întregi s'a jertiit toată vaga popu- 

laţiei, ca în Bucovina. E 
Nu se poate spune cu cât drag, cu câtă 

inimă, cu cât spirit de sacrificiu, cu cât 
respect de onoarea militară au mers toți 

„flăcăii acestei Bucovine, toţi urmaşii” lui 
" Ștefan-cel-Mare şi ai marilor Domni de o- 
dinioară ca să apere tronul Habsburgilor. 

Și, în acest timp, acasă la dânşii eră sila 
femeilor pentru a lucra la tranşeie, eră tot 

ceiace samavolnicia, sărăcia, împilarea și 
dozonoarea pot să săvârşească împotriva 

unci populaţii. 

Acum, în urmă, cineva a primit din Bu- 

covina — şi ştie oricine cu câtă greutate 

poate să vie o ştire de acolo, o scrisoare 
strecurată peste graniță fiind considerată 

ca un act de înaltă trădare, din cauza că- 
reia, poate să piară şi acela cure a -seris-o 

şi acela care a încercat s'o treacă, dacă 

„ca cuprinde un grăunte de adevăr —, a 

primit, zic, de acolo o scrisoare pe care, 
de altfel, înainte de a vo împărtăşi d-voa- 

stră .am împărlășit-o mai multora prin 
foaia mea. 

Primitorul o reproduce î in termeni simpli, 
în cari se oglindesc totuşi suferinţele cele. 

mai groaznice. In zadar sar forța o minte 
de artist să alcătuiasscă ceva mai teribil



decât ceiace, cu duioşia particulară! pPopo- 
rului mostru, sc rosteşte aşa de simțit în 
aceste puţine cuvinte: 

„De înmormântări cu ceremonii religioa- 
„se mici vorbă. La început nu eram de- 
„prinşi, ni se părea lucru păgânesc, dar la 
„urmă mici noi nu aveam când îi zice un 
„Tatăl nostru; lăsam' groapa deschisă şi îu- 
„iam. Se întâmpla: să ne roage câte o- 
„dată Ruşii să primim şi pe tovarăşul lor 
„căzut în aceiaşi groapă. Lâ botez erau 
„zilnic câte vre-o 12 copii, iar bictul no- 

„„Stru popă avea vreme nici să-i moaie 
„bine în aghiasmă. | 

„Dar toate acestea au” nicio; însemnă 
„tate pe lângă celelalte nenorociri. 

„Peste Prut, în Bucovina, se stâng ţă- 
„ranii harnici şi dârzi, cari până azi au 
„păsirat cu sfințenie | graiul strămoşesc şi 
„au păzit ca o strajă neadormită la un ho- 

„lar îndepărtat obiceiurile românești. După 
„ce răzăşimea încetase de a mai trăi pe 
„acele locuri, se stâng și ceilalţi cu zile 
„În faţa ochilor noșiri nepăsălori”. 

ȘI după Bucovina a venit Ardealul. Toţi 
cei ce erau în stare să poarte arma au ple- 

-cat. “Trebuie să-i fi cunoscut cineva altfel 
„decât prin ziare, alltel decât prin CONVOr- 
biri de cafenea, lrebuie să îi petrecut ci- 
neva vreme mai multă acolo pentru ca să 
cunoască toate comorile morale cuprinse
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în sufletele acestor oameni, acoperiţi acum 

de pământ în stepele Poloniei, în văile Al-: 

pilor, în mlaştinele Serbiei şi cari. au fost 

duşi anume la moarte fără socoteală: Mi- ” 
şcă lu, câine”, acesta eră cuv fântul de in- 

demn către ostașii cari muriau; „mişcă lu, 

câine de român” — și ca un adaus — „ca 
să vă piară sămânţa”, ca „Să vă pustiiţi 
cu lolul”, 

Nu cră o brutalitate de olițer sălbatec, 
care nu: vede dincolo de interesul națiunii 

sale, ci executarea crudă şi rece a unui pro- 

gram. Nu sânt îngropați. bine, şi se şi 

vinde ceiuce a fost mai scump. inimilor 

lor. Pe de o parle, foile maghiare au ce- 
rut ca pământurile celor morţi pentru 

biruinţa rasii maghiare să lie conliscate, 

scoțându-se văduvele și orfanii pentru a 

se împărți reprezentanţilor fanatici ai ce- 

Icilalte rase. S'au adunat reprezentanții băn-. 
cilor săteşti din Ardeal şi au pus patru mi- 
lioane la dispoziţie pentru a se aduce: din 
Germania oameni cari să fie așezați acolo 
unde au fost până atunci Români cari au 
murit luptându-se pentru Tronul habsbur- 

sic. Şi în Camera din Pesta, tără a se. ți- 
nea în seamă că, jerifa unei naţiuni impune 
măcar acel grad, cel din urmă, al bunei 
cuiviinţe care este ipocrizia, — forma cea : 
măi înjosită: a cuviinţii, care se numeşte 
ipocrizie —, călcând peste această datorie
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“umană, primulministru al Ungariei a zis: 
„von lua măsuri pentru a coloniza „ţinu- 
lurile mesigure”. “Ținuturile pe cari până 

acum moi.le-am cruțat, acestea sânt ţinu- 

lurile mesigure, și acolo vor fi aşezaţi Se- 
cuii” sălbateci, plebea barbară din maha- 
lalele Pestei, ca să însemneze o dungă de. 
ură înlre moi, cari nu i-am alacat, și iraţii 

noșiri, mulţumind în felul acesta. penru 
larga “omenie a neamului nostru. Sar pu- 

lea crede că în depărt are se mişcă. poale 
“sutletul. mai adânc decât în faţa realităţii 

înseși, cu care ajunge cineva să se deprin- 
dă, căci vorba românească plină de înţe- 

lepciune zice: Doamne, nu da” omului cât 
poate răbda. Dar dovada vine. de acolo, 
în fiecare zi, dovada că nu se' mai poate 

răbda. 

Faceţi-vă a întreba, nu pe , Ardelenii la-. 

lentaţi, culţi, cari vă pol îi. folositori, fa- 

ceţi-vă a întreba pe Ardelenii! din. popor, să 
pe acele femei nenorocile cari cerșesc aici 
za să hrănească pe nepoţii fiilor lor, ple- 

cați în războiu şi poate morți de mult. căci 

pierderile de oameni se. dau după războiu, 

faceţi-vă a-i întrebă. Şi o lacrimă a lori 
“însemnează mai mult decât spimem moi nici,. 

în atâtea discursuri,.. 
Puteţi ţine mii de discursuri, de adânci 

cugelători ai problemelor. de Stat; pune- 

ți-le alături de manifestarea naivă ;a du- 2.



rerii. lor, şi veţi vedea cine biruieşte. Şi 
doresc să vie vremea când, fiind şi ci îm- 
preună cu noi, împărtășind viaţa noastră 
polilică, țăranii aceștia umili vor drege 
aici, în acest loc, pe cei mai înfumuraţi 
dintre reprezentanţii în forme curopene ai 
dispreţuitoarei protipendade fanariote de 
odinioară. Vorbim de Fanarul care a mu- 
rit: a murit Fanarul cu giubea, a venit 
însă Fanarul european cu redingolă, cu 
aiere mari, pe caremu-l putem răpune. Dar 
O să vie cândva ţăranul, și, fiindcă al mno- 
stru nu ajunge, o să vie țăranul de dincolo, 
care e un alltel de om, şi atunci să: poftea- 
scă înaintea unci adunări a ţăranilor a- 
cestora să. vorbească cineva, ofensând cu 
logica şi „talentul” lui sentimentele cele mai 
Hreşti ale unui neam, Atunci vom fi răz- 
bunaţi cu toții pentru tot cciace am fost 
siliți să îndurăm într'o viaţă politică atâl 
de adânc străbătută de neînțelegerea şi ne- 
ingrijirea pentru interesele superioare ale 
unci. ţări, | | - 
“lacă ce-mi spun, după știri de acasă, 

pribegii de dincolo: „Sute de mii de băr- 
baţi au muscat în țăruă” — și aceasta nu e 
retorică, vă rog, nu sânt icântece de pi- 
iizoi artistici, cum avem aici destui, ci u 
însuşi graiul unei inimi însângerate — „Zeci 
de mii de femei sânt târâte la săpat tr: a 
șee... — şi la altceva; „sule de preoți ve-
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nerabili şi alți fruntaşi cărunţi sânt inghe- 
suiți la temmiţele Clujului, Aradului şi Sc- 
ghedinului. Şcoala şi Biserica românească 
tânjesc şi se zbat după o rază de soare, 
după o gură de aier... [: distrusă orice a- 
sociaţie şi întreprindere culturală românea- 

scă, e desființat orice drept cetățenesc, și 

chiar opera marelui Andrei baron de Şa- 

guna: „Statutul organic al. Bisericii. româ- 
ne”, se zguduie în temeliile lui. 
„Ori poale exisla vre-un popor fără şcoa- 

lă, fără biserică, fără organizaţii culturale 
şi politice și, în stârşit, fără de... bărbaţi? 
Da sau mu?” 

lată întrebarea care ne vine dela dânşii. 
O mai mare durere decât a lor, un mai a- 
dânc răsunet decât acel din sufletele noa- 
stre, nu se poale. E peste puterile ome- 
neşti să se găsească ceiace ar da. formula 

sentimentală a unei astfel de dureri. Ar 

trebui să argumentăm mai puțin, să ne stă- 
şiem. mai puţin: ar trebui să ne strângem 

mai mult, să ne înţelegem! mai binc, să cu- 

legem din inteligența şi inima fiecăruia mai 

bogat scânteia care îndeamnă la faptele 

mari, ca să lim în stare a plăti toate a- - 

ceste lucruri,' a salvă ceiace a mai rămas 

încă. (Aplauze). 

Fanarul şi Bizanțul, şLiu, nu lac aşa. Ne 
zicem într'una descendenţii Romei; dar în 

Roma sc făcea altfel. lanarul primea cu,
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pietre pe cel învins, Roma întâmpină în 

triumt pe Paul Emiliu, după înirângerea 
dela Canae. Fiindcă învinsese fatalitatea, 
şi. soarta însăşi a meamului cră aceia care, 
tristă, veniă cu: învinșii îm mijlocul alor 

săi. Și de aceia Roma na avut soarta pe . 
care aui avut-o ceilalți. 

Alunei- când aştepţi, cu ură, pe fratele - 
„tău -să greșească, pentru, a-l ucide, distrugi 

în viitor orice. bunăvoință şi orice avânt, 

pe când îratele tău, care în greutăţile cele 

mari simle sprijinul cald al fiinţei lale în- 

lregi, se ridică dela ceiace 'este la ceiace 
toți împreună putem să fim. (iiplauze). 

A durerea 
aceasta este unilă- cu o umilință. O "simţim 

cu toţii. Iată, nu odată ni Sa cerut să vor-. 

bim, să dăm pentru pribegii sârbi adăpo- 

stiți pe teritoriul nostru. Am făcut ce am 
putut; am vorbit, bine-rău, am strâns bani, 
am împărțit, dar ana! evitat, cel puţin în 

ceiace mă priveşte pe mine, să intrăm în 

contact “înşine cu acești: oameni. Știm cât 
le datorăm, ştim cât de puţin fac aceşti 
bani smulşi dela plăcerea bogatului, care 

niciodată nu a fost mai puţin înțelegător 

şi mai obraznic prin luxul. său de Bucu- 

reşti, în mijlocul suferințelor românești din. 

toate ținuturile cari ne înconjoară. Ciplau- 

-ze prelungile). Dăm banul acesta dar ni 

“ȘI, d-lor, mai avem o durere;
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pare rău de un lucru: că nu e acolo o pi- 
ătură de sânge eroic vărsal de noi pentru 

ci, că această picătură de sânge nu a âs- 

Iinţit darul pe care mâna noastră, lremu- 

rând de umilință, Hi-l îulinde. i 

In toată Peninsula Balcanică era un sin- 

“Sur neam de cuvânt, de credinţă, de vi- 
lejie, pe care ne puteam sprijini: Sârbii. 

(iplauze prelungite). 
Stat întemeiat de prietenii de.luplă ai 

lui Tudor Vladimirescu al nostru, care eră 
un simplu țăran, lără redingotă, fără o-. 

"- chelari, fără prestigiu social, tără idei po- 
litice prinse dela Universitățile din străi- 

nătale, dar un om care, în atară de e fiinţa 

[ării lui, nu înțelegea; nimic alta.: Invăţăto- 

rii lui Tudor Vladimirescu au lost ţăranii 
aceştia sârbi, cari au întemeiat un Slat, 

fără a-l exploata, pe când alte clase con- 

ducătoare au exploatat Statul pe care nu 

ele l-au întemeiat. S'a; ridicat Serbia - aceu- 
sta cu aspirații naţionale, cun sânt și as- 

piraţiile naţionale ale noastre. Soarta i-a 
dat acelaşi dușman pe care ni la dat şi 
nouă. Generaţii întregi au, trăit în sărăcie, 

"în îmuncă, în credință, gândindu-se la"mo- 
mentul acela când poale să se desăvârșească 

Slatul maţional deplin. Soarta a fost nespus 

de .crudă pentru dânşii. Dacă i-ar fi su- 

pus măcar Lără o mare biruință! Dar le-a 
dal întâi la ceaslă biruinţă.- Toată puterea 

) 

7
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suiletească la aceşti oameni a crescut, când 

se credeau ajunşi acolo unde năzuiseră o 

viață maţională întreagă. Şi atunci, de o- 
dată, duhul cel:rău al lumii a sfărâmat 
opera Dummezeului celui bun al dreptăţii. 
„Nu sa întâmplat în istoria lumii un mai 
dureros : conflict «decât conflictul dintre 

dreapta biruință a Serbiei de ieri şi nc- 
dreapta zdrobire a Serbiei de azi. 
„Ne-am uitat la ei, i-am văzut; ce rău ne-a 
părut! Va zice cineva: Eraţi siguri de pu- 
tinţa intervenţiei noastre pentru a-i mân- 
tui? De o mic. de ori-am' fi vrut vă avem 

putinţa intervenţiei noastre pentru a salvă, 
odată cu fiinţa lor de azi, viitorul nostru 

comun de mâine. (iplauze). - 

S'a obiectal: Na se putea. Ingrozitoare 
fatalitate! Nu numai ingrozitoare fatalita- 

te, dar teribilă îndatorire pe care față de. 

ei ne-o luăm pe mâine pentru ceiace mam 

[i tost în stare, să facenn ieri. Nu acaz pe 

nimeni, nu întreb pe nimeni; îmi este îri- 

că să întreb pe oricine. Inţeleg tot ceiace 

se cuprinde nobil pentru ei și dureros 

penlru noi în această tragedie, şi nră închin 

cu tot respectul de care un slrăbătător al 

soartei omenirii în cursul veacurilor poate 

să fie cuprins faţă de o naţiune, care pu- 

țin a avut, şi mai mult decât tot ceiace a 
avut a fost gata să dea pentru a îmbogăţi
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viața morală a omenirii în toate timpu- 
rile. (Apauze prelungite). 

Este tristeță? Cine ar putea să spună 
că nu e tristeță; tristeță în jurul nostru, 
la ai moştri, tristeță dincolo de Dunăre, 
unde a căzut acela singur pe care soarta 

îl putea pune alături de steagurile noastre 

mergând, mâine, către îndeplinirea ursite-. 
lor acestui neam? 

Tristeţă este. Cred însă; și aceasta am 
spus-o şi în prima parte a acestei cuvân- 

lări, că ar [i o mare greşală dacă am re- 
strânge marginile răspunderilor. E aşa de 

ușor să le restrângi; e aşa de greu să le 

primești. Dar e aşa de nefecundă restrân- 
gerea la oameni, aşa de netecundă în ur- 

mări, şi e aşa de fecunilă acceptarea din 

partea unei clase întregi a greșelilor sale! 
De atâtea ori la noi, când se întâmplă ceva 

rău, care vine dela toţi, dela o stare mo- 

rală nenorocită, dela o uşurătate de stu- 
dent parizian, ca şi dela o încăpățânare 

"de vechiu student german, kare, în afară 
de lucrurile pe cari lc-a-prins acum o ju- 

mătate de veac, nu mai ştie şi nu anai vrea 

să primească nimic, e aşa de uşor să ab- 

solvi lenea, intriga şi toată acea aristocra- 

lică morgă. constantinopolitană, care. zace 

încă în tăptura noastră şi care își închi- 

puie că un popor sc alcătuiește din cine 
' - . ; ,
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se. plimbă pe strada principală a unui o- 

raş de căpetenie, e aşa de uşor să laşi la 
o parte toate aceste păcale și să zici: el 

e de vină, pentrucă, mâine, cei din guver- 
mul de azi, la altă greutate — căci dacă 
condiţiile nu se schimbă, vom mai înlâm- 

pina atâtea. greutăţi, și le vom: trata cu a- 
ceiaşi. nepulință — să se zică, cu acelaş 
gest: nu e vina noastră, e a lui, guvernul 

de „atunci. Pentru ca apoi un popor în- 
treg să-i creadă şi pe unii, şi pe alţii, să 
piardă î încrederea în singurii cari-l pot con- 
«duce. pentru că cl; poporul, veșnic ţinut: 
în oiogie politică, nu e în. stare încă a con- 
duce rosturile Statului. Foarte rău proce- 
“deu: nedrept în prezeit, sterp în viitor. 
Allceva trebuie. Trebuie, înainte de toate, 
să ue dăm seama că oricâtă durere ar fi, 
și ori câte dovezi de insuficiență s'ar da, + 

dintro "parte sau din alta, elementele prin- . 
cipale ale puterii moaslre sânt întregi. 

Câle unul spune: sântem pierduţi de re- 
pulaţie îm toate locurile Europii! Ca şi când 
politica României sar ţine printr'un ple- 
biseit în străinătate, “Dacă ai mai mulţi -vo- 
tanți, ai Lăcut o polilică bună, iar dacă-i 
ai po toţi, ai. făcut polilica cea mai bună. 
Dacă sar pulea la Petrograd, la Paris, la 
Berlin, la Viena, la Stambul, la Sotia, la 
Belgrad, la Celinge şi aşa mai departe să 

. 

.
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se dea un siugur certificat pentru -politica 
“moastră, alunci, fără îndoială, politica noa- 
stră va fi mai excelentă... - 2 

Nu cred ca vre-odată să se fi ridicat 
vrun popor” îndreptând greşelile sale şi 
recucerind terenul pierdut prin. atestatele 

„din dreapla sau. din stânga. Ce rămâne a- 
tunci? Poporul nosiru și oastea lui; acest 

popor, care csle o; oaste şi această oaste 
care este un popor! N'a alergat nimeni 

dintre ci să scape, wa cerut nimeni să [ic | 
trimis acasă pentru nevoile acelea groaz- 

mice ale micii lui gospodării. Pleacă oră- 

şanul: lasă acasă mijloace de întreţinere 
pentru familia lui; sânt rude, sânt spriji- 

mitori, cari acordă banul lor. Omul dela 

„țară. se duce lăsându-și copilul gol şi ta- 

milia muritoare de foame, Dar în toată 

țara, dela.un capăt la altul, după un an şi 
jumătate de așteptare este linişte desăvâr- 

șită la cei de sub steag, şi este linişte desă- 
vârşilă la cei de- -acasă. (Aplauze. prelun- 

ile). | 
Când poţi să înfățișezi un asemenea e- 

xemplu lumii, este permisă oare “descura- 

jarea aceasta care pleacă, dela vinovaţi că- 

tre nevinovaţi, dela noi, vinovații de sus, 

conrupând patriotismul eroic şi răbdător 

al nevinovaţilor de jos? (Aplauze prelun- 

gite). Se poate un păcat mai mare decăt 

acesta? : Da - Ia
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Acum în urmă, o bună parte din foi a 
tipărit ceva care spune mai mult decât tot 
ceiace - clocvența noastră de catedră, tot 

- cciace elocvența noastră de club, tot ceiace 
experiența noastră estetică ne-a învăţat să 
spunem, într'o Cameră şi în cealaltă. De 
sigur că ştiţi cu toţii acel caz -al unui o2 
lițer care a vrut să-şi încerce soldaţii şi 
le-a spus: Oameni buni, a venit un ordin 
că. cine mi vrea să meargă ca soldat: acliv 
la război, poate să aducă servicii ţării în 
alte rosturi. Numai aceia dintre voi cari 
se simt tari trupeşte şi suileteşte, aceia să 
plece la luptă. Cine vrea, să iasă înainte! 
— Nu sa mişcat unul. — "vă atrag atenţia 
că mu''este nicio dezonoare, nicio . dezer- 
tare dela datoria tață de patrie. Cunoa- 
șteni că unii sânt mai slabi, mai săraci, 
mai menorociți decât alţii. Cine vrea - să 
servească țara altfel decât luptându-se fă- 
[iş cu duşmanul în rândurile dintâi, să 
iasă! — Şi ma ieşit: nici unul (aplauze pre- 
lungile). Nici unul! 
„Eu, dacă ași fi în locul d- tale, d-le mini- 
stru. de. război, nași. interesă unde Sa pe- 
trecut lucrul acesla şi m'ași duce cu în: per- 
soană. şi. aşi decoră pe fiecare din soldaţii 
ari au dat o asemenea dovadă. (Aplauze). 
Căci mu se poate. da o--mai frumoasă do- 
vadă de solidarilate în apărarea intereselor 
supreme ale ţării. Nu!
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„Nu trebue să ne descurajăm când avem 
un; aslfel de: popor. Nu :ne -putem.. descu- 

raja mici când avem inteligenţa reală, ex- 

pericnţa îndelungată a acestei clase: con- 
ducătoare, care 'ar fi putut să facă deo 
sută de ori: mai mult decât ceiace a lăcut, 

dacă. ar îi văzut virtuțile de jos, virtuțile - 
„permanente de jos, în loc să se inspire 

„de trecătoarele tradiţii menorocite ale tre- 
cutului fanariot de sus! (Aplauze prelun- 

gile). 
- Dacă voiţi, veţi izbândi încă. Şi. trebuie 

să voi|i, fiindcă națiunea însăși nu se poate 

„ridica „să-şi apere interesele-ci. Sânteţi con- 

damnaţi toi să voiţi. To;i, solidar. Căci nu 
vă este permis să vă mai luptaţi între d-voa- 

stră, să vă mai aţâțati şi subminați între 
d-voastră. Trebuie să înlocuiţi acum, prin- 

„to. muncă însutită, toată neglijarea inte- 

'reselor diplomatice, militare și: morale ale 

acestei maţiuni. (Aplauze prelungile). 
Dacă mă veţi întreba cum, vă voiu răs- 

_punde printr'o icoană: Poporul românesc. 
o să-şi capete cândva în întregime drepta- 

“tea lui. Pentru mine dreptatea este ceiace 
e matural, ceiace ce logic pe lume... Este 
însă ncexistentă nedreptatea altfel decât: în 
momentele acelea în cari tulburările lu- 

“anii o îngăduie. 
Cu sabia de dreptate vom izbândi. Dar 

sabia aceasta de dreptate, trebuie să fie ţi- 

ON. Iorga : „Pentru Intregirea Neamului”. 12 N
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- mută de mâna sigură a României,: Mâna 
aceia a Românici trebuie să fie gata a pur- 
ta sabia dreptăţii neamului românesc. 

Dar mare greşeală ar face acei cari ar 
zice că această sabie ar fi purtată şi dusă 
la biruinţă dacă însăși România, prin por- 
miri prea grabnice sau prin zăbăvi prea 
îndelungate, şi-ar slăbi braţul. 

Deci, o mână sigură de sine, o mână ne- 
slăbită prin discordii şi negrăbită prin se- 
tea de aventuri. Cu sprijinul lui Dumne- 
zeu atunci, cu sabia biruitoare în mână, 
va veni vremea când din această Românie 
mică, sfâșiată şi mâncată de discordie, vom: 
face altceva decât contrafacerea modernă 
a organizației polilice fanariote; vom' face 
un Stat naţional și popular, cuprinzând cu 
„aceleași drepturi pe Românii din toate 
clasele şi pe Românii din toate ţările. (A- 
plauze prelungite şi îndelung repetate). 

——



„Câteva. cuvinte la deschiderea şezăto- 
rilor de cercetaşi, 

' 

Să mu vorbim mult; nu e vreme de aşa 
- ceva, şi peniru nimeni. Să spunem atât nu- 

mai, cât să intrăm în' contact imediat cu 

sufletele, cari toale ne trebuie. 
Var putea spune cineva, văzându-vă cum: 

creşteţi în grozavele storțări ale. unci na- 
ţii întregi, care se luptă pentru tot ce are 

şi tot ce poate aveă, ce are dreplul să aibă, 
că sânteți mai nenorociţi decât alţi tineri, 
mai menorociţi decât cele două generaţii 

din urmă, cari sau măscut şi au crescut în 
bine, pe când voi, în loc de flori, vedeţi 
sânge, în loc de tovarăşi la jocuri, răniţi, 
şi în loc de pelreceri, înmormântările e- 
roilor. 

Şi nu, — tiebuie să va spunem toţi: îe- 
rice de voi! | | 

Generaţia pe care abia o mai zăriţi, cei 
din urmă cufundându-se în umbră, a prins 
zile grele. Ei sau măscut fără să aibă a- 
ceastă țară. Pe stradele Bucureştilor ci au
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văzut la vârsta voastră oşti de invaziune, 

pe soldaţii acelui Impărat care, în mijlo- 
cul cumplitelor dureri ale omenirii, se duce 

fără să-i putem face o vină de răul 
ce-a răsărit totdeauna sub' paşii săi. I-au 
vazut jignind, lovind, ucigând cu aroganţa 
“cuceritorului. Şi atunci întrun suprem a- 
vânt, o mână de tineri, cari maveau o -vâr- 
stă mai mare decât cei mai înaintați dintre 
voi, o mână de studenți, au creat, împotri-" 

va. tuturora; o-țară. :Şi cum au iubit-o, toc- 
mai. pentru că ei o: creiascră... Azi încă 
aceşti oameni, cu părul alb şi inima de 
douăzeci de ani, sânt cei cari se.susțin mai 
bine-în aceste. ceasuri de şovăcli şi'îndoială, 

cei cari nu duc din loc în loc veştile rele, 
':cari nu -fac ca o:țară să-și. piardă încr& 
-„derea” în steaua. ci, — cum fac alții, tineri 

Aa păr; la suflet. însă bătrâni. 

“In bine, în: huzur, înconjurați de toate 

favorurile soartei, sau născut şi au .crescut 

aceștia. Ce a' fost pentru ci războiul de 
„Independență? . In trei luni, partea. mili- 

tară “a fost mai 'cu totul isprăvită şi ar- 
mata de 60.000 de oameni, care a'pier- 
-dut. 10.000 din ci, s'a încordat mai puţin 
în singurele mari asalturi dela Grivi,a: decât 
singurele trupe cari, azi, apără o trecă- 
“toare. Şi nimeni nu se putea teme că țara 
mu.-va' mai. fi. şi nici: măcar .nu putea. în- 
treba cu, neliniște cum wa mai! putea îi. 

N
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Duşmanul- eră numai Turcia, totuși. de- 
căzută; aliatul eră: puternica. Rusie. alui. . 
Alexandru al II- lea. Şi apoi, după întâme. 

pinarea voioasă a .vitejilor, a venit. procla-, 
marea. Regatului, încoronarea, serbările. 

continie şi belșugul ncântrerupt. 
Mare, nenorocire! Dacă mai - continua, 

muriam decât bine ne-a dat o soartă ne- 
miloasă. -Căci viaţa man! meritat-o nimeni 

numai pentru că ne-ani născut, E un dar, 
care-şi cere plata prin muncă, şi prin su-. 

ferință. răscumpărare a. Nimeni nu scapă 
de accasla, şi mai bine:e de acela pe care-l | 
apucă mai curând. Decât generaţiile noa- 
stre, cari au început în linişte şi uşurinţă 

pentru-ca astăzi de-odată soarta să le ceară 

pe nepreveslite ce w'au ştiut strânge în su- 

flele, mai bine de voi, cari în bucuria de 
jerttă. a tinereții. ră plătiți i pentru ca matu-. 

ritatea. şi bătrânețea voastră să fie mai fe- 

ricite decât: ale moastrel..  * 
Ferice de voi însă şi altfel! - 
"Vouă vi se “dă dela început o altă scară 

a valorilor decât aceia care ne-a făcut pe 
noi să rătăcim atâta și să.m'avem, la ne- 

voie, sub mână tocmai oamenii. cari ne 
trebuiau. 

„O. scară a. valorilor trebuie să fie, ca să 
ştii pe cine ţi-l recunoşii mai mare, pe cine-l 

saluți, îl înconjuri, î aperi şi-l ajuţi a-şi 
atinge ţinta,



182 - 

Dar în societăți ca a noastră de ieri, 
cu totul și adâna materialistă, această sca- 
ră suia către mai multă avere, mai multă 
strălucire şi risipă, mai multă putere și 
mai mult abuz: case mari, moşii întinse, 
podoabe luxoase, trufie şi aroganță. Iată 
omul mare. Pe dânsul îl ascult și ca el aşi 
vrea să fiu. 

Că averea aceasta, cu toate urmările ci, 
că puterea cu toate avantagiile ci vin nu- 
mai din moștenire, ori din hazard, ori din 
însuşirea unor lucruri cari de drept nuc 
rau ale candidatului la' dominație, ce are 
a face! Omul are avere, străluceşte, "dă 
coate şi strigă tare.., Osatia lui! 

Dar azi nimeni nu mai poate crede aşa. 
Sa dat şi sg dă lupta pentru ţară, pentru 
neam. Se aleg cei mari după suflet; îi a- 
clamăm, îi îngrijim, îi admirăm. E. limpede 
că ei sânt oamenii mari, şi nu putreziciu- 
nea avuţiei sterpe: și a puterii leneşe. O: 
nouă scară a valorilor s'a impus și ea este 
sufletească, deci morală. 

ŞI voi veţi merge în viață sub acești: şefi, 
cari nu vă vor spune multe pentru a vă 
dovedi dreptul ide a conduce, dar faptele 

„lor vă vor aminti că ei au căpălat acest 
drept prin munca lor cheltuită eroic, prin 
sângele cald. al, inimii dor oferit Patriei! 

 



Conferinţă ţinută la Ateneul Român la | 
24 Ianuarie 1916 | 

Poate îi o întrebare dacă, în momentul 

când ochii tuturora. sânt îndreptaţi cu o 
„aşa de legitimă nerăbdare spre viitor, tre- 
cutul mai are un rost; dacă, în momentul 

când me stăpânesc alte gânduri decât acela 

al legăturii cu un trecut mai apropiat sau 

“mai depărtat, plin de mai mult eroism şi 
de mai multă virtute ca al nostru, trebuie 

să Se vorbească despre cele ce au fost. 

Am auzit în timpul din urmă mari gu- 

ralivi spunând că se vorbeşte prea mult. 
Natural, erau în rolul -lor: cine poate să 

se plângă că se vorbeşte prea mult decât 
oamenii cari mau făcut altceva în viaţa 
lor întreagă? De aceia aşi voi ca, pentru 
astfel 'de critici așa de îndreptăţiţi să cri- 
tice, prin tot ce nau făcul o viaţă în- 

treasă, să adaug la vorbele celorlalți. 

La acest 24 Ianuar, care isprăveşte un 
an dela care aşteptani alte lucruri, pe cari
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anul acesta nu, le-a dat — şi ne doare, şi 

dorim ca anul viitor să ni le aducă —, 
la acest 24 Ianuar-1916, plin de multă me- 
lancolic, de multe dureri şi de mult desgust 
penlru greşelile! noaslre, pentru ceiace n'am 

şliut să facem, m'ași voi să se culeagă şi din 
gura mea un mănunchiu de vorbe. Dar; 

iarăși, mu sânt de loc în măsură să dau 
formulele magice pe cari atâta lume le aş- 

teaplă. Ciudată ideie îşi fac unii oameni 

despre roslul unui cărturar într'o. . socie- 
tate! Cărturarul trebuie să aibă toate. în- 
fățişările posibile, între: cari o înfăţişare 

pe care cl, cel puțin dacă are sufletul meu,.' 

o respinge: aceia de a'fi ecoul sonor şi; 

atât, al tuturor âmbițiunilor şi tuturor iin-: 

tereselor,:mai bine sau mai prost mascate.: 
(Aplauze). Rolul acesta refuz să-l joc. Să-şi. 
umile jiecare glasul potrivit intereselor sale, 
să slrige pentru el, dar să nu ceară unui 
om de modestă muncă să joace un rol tea- 

tral, care-i repugnă. Am făcut teatru, mai: 
bine de-o jumătate de veac, toți,. în toate: 
părțile. E destul. E peste măsură; cu toate, - 

reprezintaţiile- moastre teatrale nu mişcăni: 

nimic: miciun singur soldat dușman dela 
frontieră mu va părăsi locul său pentru ori- 

cât din bogatul talent teairal pe care-l des- 
fășurăm de mai bine de o jumătate de 
secol, - :
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Prin urmare,:dacă ar fi vorba să mi se: 
dea să: învârt -şi: eu vechea minavetă so-: 
lemnă, vechea „orgă de Barbarie” pentru: 
a. scoate încă uu cântec inutil, pe lângă 
cele pe cari: le-au scos atâţia, cu spinarcă; 
mai. bună ca a mea, dar'.poate cu. 'gust: 
mai „prost decât: al meu, îndrăznese să spun: 
că m'așşi îi vorbit. Nu -e mici vremea 'co-: 
momorărilor banale, nici, vremea, glorifică-: 
rilor zadarnice, nici vremea razelor cu ui 
ahume. piment; cu un “anume condiment. 

„istoric, are singur. să. le deoşebească! 
din polopul. frazelor în . care: au fost: 
amestecate. Dacă este o vreme când 
24 Ianuar trebuie să fie un “moment : de 
hotărâre luală în adâncul inimilor, de fie- 
câre, dacă este o vreme când în: suflctul: 
fiecăruia, pretăcut prin durerea, prin zbu- 
ciumul-mostru de. aproape doi ani de zile, 
să'se petreacă un lucru: rodnic, într” adevăr 
rodnic, apoi este în.anul acesta. i 
“Anul acesta nu: ne lasă cum ne-a. găsit. 

Aceasta csigur: în bine sau în rău, cum voim, 
cum nu voim, un lucru e sigur: nu ne 
întâmim de acum: întrun an de zile aşa 
cum .am fost. Iată, în mulțimea din care 
o mare parte îmi e necunoscută personal, 
sânt atâţia oameni pe cari nam! să-i mai: 
văd miciodată.. Şi-mi pare rău. şi “nuani: 
pare rău. (Aplauze). Şi, chiar dacă ar îi 
ca această nevedere să nu fie numai din
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partea unuia, să fie. din partea amându- 
rora, ceiace nu mai înseamnă o ncvedere, 
ci o revedere, aiurea... E sigur că nimic 
din pamenii ce sânt în: această sală, nimic 
din sufletul, nimic dim elementul moral al 
fiinţei moastre nu va îi, peste un an, aşa. 
Și oricât de mari menorociri ar îi, oricât 

de multe suferinţe, oricâte lacrimi şi oricât 
- sânge Sar vărsa pe pământul acesta, este 

bine! Orice, numai să nu fim kciace am 
fost! (Apiauze puternice). Nu numai în: ma- 

terie de hotar, dar şi în materie de suflete. 

_(Ap'auze puternice). o 
Pentru că nimeni nu creiază hotare cari 

să rămâje pentru totdeaunar decât numai 
dacă este o garanție de suilet în, dosul fie- 
cării întregiri. (Aplauze). Su nu ne închi- 
puim <ă noi, cu sufletul de astăzi, cu su- 

[letul moslru care nu sa prefăcut în de a- 
juns, cu sullctul acesta care crede că, dacă 
gura a vorbit, a răcnit, omul din năuntru 

e altiel, von: isprăvi ceva trainic, defini- 
tiv. Nu zic că nu vom merge la biruință: 
o să me-o dea alţii, cari au avut totdeauna 
alt gullei decât sufletul nostru; o să neo 
dea aceia pe cari ne-am: răzimat toţi, cu 

balurile moastre mascate, cu revistele noa- 

stre de sfârşit de an, cu toată destrăbălarea * 
de bani luaţi dela străini a mizerabilei so- 
cictăți dominante din acest dezonorat  Bu-
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cureşti. (Furtunoase aplauze îndelung pre- 
lungile). : 
Nu “cu sufletul de azi, nepretăcut prin- - 

tr'o revoluţie interioară, vom putea face, 
„mu a o victorie, militară, ci ca o fundaţie 
“politică, »Umirea icea mare”, de care tre- 
buie să vorbim cât mai puțin şi s'o pre- 
gătim cât mai mult, după vorbele cuiva 
dintr'un popor cu mai mult bun gust în. 
politica lui decât moi; poporul francez, care 
a zis despre Alsacia şi Lorena, prin una din 
cele mai autorizate guri: să ne gândim tot- 

-deauna Ja ele şi să nu vorbim miciodată. 
Frumos cuvânt! Astăzi ci, Francezii, vor- - 
besc și au dreptul să vorbească, pentru că 
sânt sub steag, pentru, că sânt la un capăt 
de biruință, fiindcă se află după cele mai 
înverşunate silinţi pe cari un popor le poate 
cheltui pentru atingerea idealului lui. (A- 
plauze Călduroase). Eu zic. un lucru: un, Sin- 
gur gest din mâna plină de sânge a unui 
rănit care luptă, face mai mult decât toată. 
ieftina xetorică, fie şi cu pretenţii de a 
dură cinci sute de ani de acum înainte, pe 
care Parlamentul şi adunările noastre și 
toată alcătuirea: noastră socială au chel- 
tuit-o în aproape doi ani de zile. 

Aşa fiind, nu ca să adaug la toată a- 
ceastă paradă, foarte pujin potrivită cu un 
tenperament care a urât și a. disprețuit | 

e
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totdeauna teatralitatea, nu de: aceia vin a. 
vorbi astăzi. Nu, ci pentru altceva. Oare,. 
în, ceiace sa făcut la 1859, nu. sânt înivă- 
țături şi pentru. astăzi? Nu sânt învățături 
pe cari mu ce. prea târziu ca să le urmăm, - 
cu cari să ne putem îndrepta anume pă-. 
cale ale noastre, pe cari le-am menţinut, 
le-am înrăit chiar? Oare în fapta. acelui 
grup de oameni cari au dat, în locul Mol- 
dovei şi ] Munteniei amenințate la toate ho- 
tarele lor, o. ţară care, cel puţin prin în- 
tinderea ei, prin unificarea hotarelor cei, 
poate. rezista mai mult, la aceiaşi duşmani, 
oare. în. opera acelei mari generații care 
sa format î în ţară şi străinătate î încă îndinte 
de 1848, care a făcut. cărți, care a scris, 
a propovăduit, care a dus o.- -viață aposto-. 
lică în domeniul. sulleiului, pentru ca inai 
târziu să alcătuiască o falangă. de luptători. 
şi această falangă să intre în politică, nau 
pe calea -meschină a lingușirii şi a servi- 
ciilor misterioase, ci sub. arcul de triumt 
al unei culturi biruitoare (aplauze), oare 
în fapta acestei. generaţii, culturală întâi, 
politică pe urmă şi nobil biruitoare tocmai 
fiindcă a fost întâi culturală 'şi pe urmă 
politică, nu sânt mari învățături pentru noi, 
învățături cari me pot prii şi astăzi, ți- 
nându-ne cald sufletului? ; 

-- Căci cu sufletul: cald al fiecăruia ' se ca- 
ști biruința, şi apoi cu tehnica,.E prost 

7
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acela care nu înțelege ce stă în dosul ori- 
cării tehnice biruitoare: este o convingere, 
este o dorinţă de sacrificiu, fie şi pentru 

un scop nedrept, egoist uncori; este căl- 
dura sulletească a unui popor întreg. A- 

ceasta trebuie să ne-o pregătim. La Mini- 
sterul de Război adune-se muniții, adune-se 
tunuri, adune-se provizii şi tot cciace tre- 
buie pentru ca orice român în stare a luptă 

„să aibă o armă în, mână şi tot ce-i trebuie 
ca so poală întrebuința, dar oricare dintre 

moi, Tie măcar pentru el însuși sau pentru 

cei mai aproape de dânsul, trebuie să pre- 
gătească. celălalt factor al victoriei, fără de 

care toate lucrurile acestea: mu înseamnă 

“nimic: inima cadă, vo'n:a nezauduită, por- 
nirca îrăjească spre concordie, uciderea în 
“conştiinţa: fiecăruia dintre noi a acelui de- 

mon: mai rău decât toți demonii care este 

grija intereselor pzoprii şi satisfacerea pro- 
«prici -vanităţi. (Aplauze). 

Și, dacă vom întreba pe oamenii dela 

1859 cum le-au avut, ne vor răspunde. Să 
“încercăm a-i întreba, nu aruncând către 
aminlirea lor îraze mari. La acestea ci nu 
răspund, căci ci nu le-au făcut. In loață 

"generaţia lor a fost uhul singur 'care: 
-avut, mu talentul frazei, ci acel: geniu a 

“frazei dinco!o de care se găseşte un: suilet 
“capabil să o susţină, în tot -avântul și în
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toată delicateța ei. Acest om a fost Kogăl- 
niceanu, „ 

Aţi auzit acum în urmă — cciace dove- 
deşte câtă copilărie este în judecata ace- 
stei socictăți — oameni spunând: hogăl- 
niceanu? Așa şi-aşa! Avem noi alţii! Emulub 
lui Kogălmiceanu nu s'a născut însă în na- 
ţia românească, un suflet de puterea lui, 
în stare să ridice toată învăţătura, toată 

cugetarea şi toată simţirea lui la înălțimi 

pe cari cel mai fericit dintre. oratori nu 

poate râvni să le alingi toldeauna. Nu co- 
borând oamenii trecutului după interesele 
zilei de astăzi, ci silind “pe oamenii de a- 
stăzi să muncească pentru a se ridica la 

înălțimea oamenilor trecutului, se face mo- 

ralizarea unei societăţi (Aplauze îndelung 
prelungite). Fiindcă astfel semănăim' cu co- 
pilul căruia i s'a dăruit o statuetă, de câți-va 

centimetrii, a lui Hercule, și care ar zice: 
ce-o îi fost Hercule pe vremea lui, o fi fost, 
dar statueta aceasta pe care mi-a dat-o 
tata, de trei centimetrii şi jumătate, acea- 
sta este mult mai nouă, prin urmare şi cu 

mult mai bună de cât Hercule însuşi, când 
lua în braţe lcul dela Nemeia şi-l înăbuşiă. 
“Să nu punem nici noi statuia de trei cen- 
timetrii şi jumătate a faptelor diverse ora- 
torice din Parlamentul nostru, în locul u- 
riașului care zugrumă odinioară lei în bra- 
țele sale (mari aplauze).
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Nu fraze să îndreplăm călre  oamieni 
cari, sau nu le făceau, sau le făceau de 

“atâtea ori mai bine decât suntem: în stare 
să le facem! astăzi, ci să le punem, modest . 
şi pios, o întrebare a conştiinţei noastre, 

la care ceiace rămâne din conștiința unui 

om, după ce trece de marginile vieţii: su- 

fletul desbrăcat de lanţurile materialităţii 
noastre, poate să răspundă. 

S'ar putea zice: de co să asemănăm, ceiace, 
a fost la 1659 cu aceia ce dorim să se 

tacă la 1916? Sânt lucruri aşa de deose- 
bite! La 1859 nimeni” nu ccrea Românilor 

să se amestece înlr'un război. Au fost câțiva 

entuziaşti cari credeau că ar îi bine ca în 
războiul Crimeii să se verse şi sânge romă- 
nesc; unii o cred şi acum şi poate cu drep- 
tate. Italia eră atunci numai Piemontul, şi 

Piemontul mu eră, fără îndoială, 0 formi- 
dabilă putere politică, o formidabilă pu- 
tere militară încă mai puţin. Piemontul a 

ținut să trezească însă chestiunea italiană, 
nu în Parlamentul din 'Turin, ci pe câm- 
piile de luptă de lângă Sevastopol, Este - 
io!ideauna o varecare deosebire. Noua Italie 
piemonteză a ținut să deştepte această che- 

“stiune, nu prin graiul, oricât de călduros, 
al auzor oameni cari vorbesc doar acasă, 

față de oameni cu aceleaşi sentimente, ci 
prin manifestarea de aspră vitejie a osta-
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șului. lângă ostaşii -celorlalți; cari luptau 
pentru a zdrobi la Sevastopol acel vis de 

dominație asupra lumii întregi începând 

prin Orient, pe care-l. aveau. Ruşii. atunci 
şi care nu c mai puţin criminal, dar nici | 
mai criminal decât gândul de dominație a- 

supra lumii întregi începând.prin Occident, 

(Aplauze). Şi voiu zice mai mult decât a- 
tâta: este mai criminal gândul de.a stăpâni 

lumea întreagă începând prin Occident de- 

„cât prin Orient. La 1855 Orientul ar fi 
suferit mai puțin ca viaţă strivită.pentru o 

dominație mondială decât civilizaţia, ajunsă 

a cel mai înalt grad de conştiinţă omt- 
mească, a Apusului, pe care alţii . astăzi 

vreau s'o calce în picioare, cu tot sufletul 
„dintr'însa, pentru a. ajunge la dominaţia. 

„lumii. (Aplauze). Este, oricum, mai; inte- 
ligent să porneșşti dela "Moscova trecând pe 
la Nistru, şi Prut ca să cauţi.a ajunge. la 
„Paris, decât să pleci dintr'un mare centru 

de viaţă strălucitoare modernă ca.să te în- 
„unzi în mlaştinele Balcanilor, alături cu 
tovarăși a căror vitejie, mai bine cerce- 

tală, se rezolvă în două singure elemente: 
“lăcomie şi sălbăticie. (Puternice aplauze). 

"„ Astăzi, mi'se spune, este cu totul .altfel 

„decât la 1859. Nu numai că ar îi Dine. să 
„fim şi noi p2 câmpul de luptă, dar numai 

astfel pulem căpătă 'ceiace ni se cuvine. 
Astăzi, prin urmare, împrejurările ar pă-
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rea cu tolul schimbate: ceiace odinioară 
aparținea domeniului diplomaţiei în rân- 
dul întâi şi doar pentru, câţiva fantaşti puteă: 
fi strămutat şi în domeniul armelor, a- 
slăzi lrebuie căutat, înainte de toate, în te- 
ribila . dovadă a armelor bine purtate şi 
duse la victorie și numai pe alături, ca 

„pregălire, ca întovărăşire şi ca  desăvâr- 
şire, În isteaţa activitate de minte a dipilo- 
maţilor. _ 

Și, liindcă situaţia ar părea: cu lotul 
schimbată, ar zice cineva; de ce să asemeni 
oamenii dela 1859, cari aveau o singură 
misiune: să. vorbească pretutindeni de du- 
rerile românești, să proclame pretutindeni 
drepturile românești, să arate că în aceste 
regiuni desprețuite este: cultură, sânt amin- 
liri mari, sânt aspirații puternice către vii-! 
tor, că lumea, în hotărârea soartei Orien- 
lului, trebuie să se uite putintel şi la fiin- 

jele acestea cari sulăr, cari, cu loată in- 
tensilalea silințelor lor, la Iaşi ca şi la 
Bucureşti, cu oamenii din vremea noastră, 
când nu e adevărat că lumea ne cunoaşte 
şi ne recunoaşte de ajuns, dar antume lrac- 
tate, măcar dintr'o parte, me recunosc alte 

amauhe drepturi şi trebuie numai un semn, 

„pe care loată lunica îl doreşte — dar acea- 
sta nu înseamnă a smuci mâna aceluiaj 
singur ce are dreptul de a-l face, — num 

N. Iorga: „Pentru Intregirea. Neamului”. 13
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semn şi un „avânt al țării” pentru ca to- 
- tul să fie bine şi statornic îndeplinit? 

Dacă ar îi vorba numai de a face un 

semn, de a intra în luptă, de a trece o gra- 
niță, de a înfige un steag şi de a ne în- 
toarce acasă mulţumiţi. de ceiace am în- - 

deplinit, dacă ar fi vorba de un 1916 <a; 

1913, cu maşi avea nimic de zis. Fără în- 
doială că, distribuind Dumnezeu daruri tu- 
turor popoarelor, ne va îi dăruit și nouă 
darul norocului care dispensează, se vede, 

„de toate celelalte însușiri. Dar pentru cei 
cari voim. un 1916 scăldat, nu în sudorile 

marşurilor gimnastice, ci în sângele -'ini- 
milor geiieroase, cari voim să pecelluim, 

mu prin: amintirea unor. excursii, mai mult 
sau mai puţin bine hrănite, ci prin amin- 

tirea unei lupte întruntate cu toată hotă- 
rârea, anul 1916, chestiunea se prezintă 
puţin altfel: o graniță o putem trece; o 
biruinţă o putem câștiga. Avem doar ţără- 
micu şi avem tot acest tineret, penlru cre- 

şterea căruia, orice sar zice, nu sau chel- 

tuit în zadar silințele cel puţin ale unei 
generații de dascăli entuziaști — nu -da- 

scăli pentru leală sau penru catedră şi, 
aşi zice, mici dascăli pentru gradaţie, nici 
pentru” siluaţiile la cari poți ajunge având, 

cum zicea odinioară un minislru, având 
sub picioare o catedră universitară, ca să. 

poţi îi numai un.om: de valoarea sa reală, 

e
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— ci a unei generații de dascăli cari şi-au, 
pus în minte :să-prefacă, după slabele lor 
puteri, dar după marea lor dorință, Su 
fletul unui popor. 

__ "Țăranul, mu mai e nevoie să-l lăudăm. 
Dar, pentru a-l corduce, avem şi un ti- 
mneret bun. L'am văzut în atâtea şi atâtea 
împrejurări. N'o să uit un caz: în 1913, in- 
ira undeva, în Balcani, pe cea mai teribilă 
ploaie pe care am. văzut-o în viaţa mea, 
printr'un moroiu înspăimântător, corpul de 
armată din Moldova-de-sus. Drumul fusese 
îngrozitor de greu, oamenii erau cu totul 
istoviţi, luptând cu tina cinci, şease cca- 
suri; puterile celor mai hotărâți: dinlre ță- 
rani încă începeau să se isprăvească. Mulţi 
protestau, mulţi cârliau, mulți blestemau. 
Alături de dânșii, mergând pe jos, am vă- 
zut un tânăr. profesor sprinten. Pentru dân- 
sul nu eră ploaie, nu eră noroi. Dela capăt 
mersese cu ci, și, unde mușchii vânjoşi ai 
ţăranului se îsprăviseră, voința entuziastă 
a acestui suilet tânăr nu se isprăvise încă 
(aplauze călduroașe). Și cu băieţi ca ace- 
ştia — acela este exilat undeva prin pro- 
vincie fiindcă a ținut la o întrunire un dis- 
curs prin care a supărat pe un. şei clec- 
1oral, care ceruse chiar ca vinovalul să fie 
«at afară din învățământ; dar aceasta m'are 

7
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a face!) — și cu acei cari blaslămă, dar as- 
cultă, cârtesc, dar se bat, sânt furioși pe 
toată lumea dar mai furioși pe duşman, 

cu ci facem fără îndoială lucrul cel mare. 
Granița o lrecem, victoria o repurtăm. Dar 

după aceia vine altceva, care esle al ou- 

menilor ceva mai bătrâni, mai obosiţi, cari 

nu comandă o unilale, ci, toţi laolaltă, o 

societate; este datoria noastră, a întregii 
socielăţi, care ca însăşi trebuie să lic pre- 

gălită până la capăt. Și adaug: încă de 
acum să rabde, să mu ţipe când sc: îngu- 

stează puţin venitul ca să se mai puie pu- 

şca în mâna câlorva mii de soldaţi. [ste 

adevăral că acela care, de curând, a că- 

șligat din exploatarea unei întregi socie- 

tăţi, luând, banul străinului în. proporţie 

mai amare decât de obicei, acela “trebuie 

să fie impus înainte de orice altă cate- 

gorie socială, dar nicio culegorie socială 

mar trebui să denunțe pe alta fără să spuie 
din parte-i: sâut gata să primesc orice im- 

punere asupra mea, până la mizerie, ca 

să servesc țara (aplauze). 
Da, sufletul unei societăţi întregi trebuie 

pregătit. Să nu me pregălim pentru deti- 

lare de steaguri biruitoare, pentru buleline 

de victorie în fiecare zi. Nu! Să ne pre- 

1) Profesorul se chiamă N. Andriescu și e astăzi la 
Târgu-Jiului,
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sălim pentru lipsa îndelungală de. acasă; - 
«dela moi, să ne pregătim pentru familia 
“noastră suferind de loame, să ne pregă- 
tim pentru, moarlea celor mai apropiaţi de 
noi; să me pregătim pentru rătăcirile prin 
Jocuri pustii cu duşmanul după noi, căci 
se poale întâmpla orice, în anume locuri, 
chiar alături de. biruinţa cea mai str au. 
cilă: aici unul biruieşte, altul suleră ală- 
luri tocmai fiincă celalt birueşte. Dacă nu 
vom uvea suiletul acesta, “care nu se su- 
tură de o biruință uşoară, ci rabdă până 
la greaua biruință finală, alunci biruinţa 
[ăranilor noştri, biruința copiilor noșlri va 
li zadarnică, "Noi nu vom Îi în stare să pă- 
slrăm toți laolaltă biruinţa pe care ci: sin- 
guri vor fi căpălat-o. Un suflet eroic lre- 
buie să ni-l facem toţi, un suflet eroic pen- 
lru zilele muri ca şi pentru zilele nCnOro- 
cite, pentru marile storțări ca şi pentru 
marile lriumturi. Numai alunci putem zice: 
sânlem gala; orice sar întâmpla, mergem 
“până la sfârși, penlru că România este - 
una singură, reprezintând o nație nebiruilă, 
lie și săracă, rănită, plină de sânge (mari 
aplauze). 

Domnilor, oamenii dela 1859 au avul 
prilejul .să lupte, dar vă asigur că, dacă 

ar îi avul acest prilej, așa ar îi luptat. 
„Noi ne închipuim că Europa dela 1859 

cră pătrunsă de o nespusă . simpatie pen-
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„tru poporul român. Vezi Doamne, în poezie 
dăduserăm un emul al lui Dante; statui 
ca ale lui Phidias şi Praxitele împodobiau 
Vârciorova şi Târgul-Frumos; cugetători 
de-ai noştri adăugaseră la cunoştinţele a- 
supra naturii lui Newton; Moldovenii şi 

“Muntenii stăteau cu chipurile lor şi însem- 
semnarea aclivităţii lor în cărțile de isto- 

“ria culturii umane. Foarte simpatici, oa- 
meni frumoşi, boieri moldovalahi, prin ca- 
lităţile 'noastre sociale căpătaserăm iubirea 
tuturora. Și atunci, evident, Europa a spus: 
păcat ca un popor cu astfel de însușiri, 
care a dat așa de mult culturii, să fie lăsat 
de o parte în: împărțirea darurilor! Și de 
aceia ne-a dat atunci Unirea Principatelor, 
cele irci judeţe basarabene, şi de aceia ne-a 
dat. Domnia peste amândouă țările a lui 
Cuza-Vodă şi l-a lăsat în timp de câțiva 
ani de zile să facă cele mai mari reforme 
cari sânt singurele pe cari le-am îndeplinit 
curogios în decursul veacului al XIX-lea: 
luarea dela Greci a pământului țării şi lua- 
rea, lot dela Greci la urma urmei, oricât - 
de spălaţi în mu știu: câte ape de botez 
românești, a pământului ţăranului (furtu- 
noase aplauze, îndelung prelungite). 

D-lor, mu mi sau dat uşor aceste lucruri, 
de un areopag european. în care erau şi 
glasuri dușmane nouă, Auslria vie ură de. 
moare, şi spunea, cum din actele diploma-
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lice se vede: dacă această Unire a Moldo- 
“vei şi a Munteniei se îndeplineşte, ce ne 
facem mâine cu. Ardealul, cu Bucovina, cu 

Banatul, cu părţile Crişului, cu Maramu- 

“reşul, pe cari ştim că nu le ţinem cu drep- 
tate, pe cari, mâine, mi le vor cere? Certi- 
ficatul eră foarte onorabil pentru noi, dar 

nu l-am meritat. S'a unit Moldova cu Mun- 

tenia, şi de atunci n'am mai cerut nimic. 
Cine acuză pe unii oameni că nu s'au miş- 

cal, să se ducă acasă la dânsul şi, dacă 

crede în Dunmezeu, alunci către dânsul, 
iar, dacă nu, către conștiința lui omenea- 
“scă să se îndrepte şi să spuie: în incapa- 
citatea Momâniei, la un anume: moment, 

de a rosli cuvântul pe care-l aşteplau toți, 

mam şi cu o parte de vinovăţie? Şi cine 

o arc, să nu îndrăznească a mai spune ni- 
mic. Dar aşi vrea să-l văd pe acela ce nu 
are această parte de vinovăţie! (Mari a- 

plauze). 
Se aşteptau Austriacii la lucruri mari; 

dacă ar îi ştiut însă că sântem aşă de îno- 
iensivi, apoi ci ar fi făcut la Viena cel 

Wintâi steag pentru România unită şi ar 

îi comandat de sigur un arlicolprim “de 
toată frumuseţea în toale gazetele germane 

și ungureşti ca să ne laude. Iti au crezut 
că sântem nebuni, dar noi cram cuminţi. 
Și noi eram proşti! Nu puteau calcula cât 
orientalism a mai rămas în sufletul acestor 

'
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oameni cari aveau o aşa de convenabilă 

îmbrăcăminte occidentală; nu şliau cât, din | 
Grecul «cel şiret, din Turcul cel Zăbavnic,, 

a rămas înfipt în fiinţa noastră morală 

prin viciile clasei noastre dominanle. Şi 

de aceia ci socoleau. că o să fie al!/el. | 
Anglia? Anglia crease pe Turcul modern; 

îi trebuia Turcul întreg, şi "Turcul, redus 
la proporții mai modeste în ceiace priveşte 
teritoriul, mu eră un -lucru plăcut pentru 

negustorul: englez. Prin urmare, iată doi 

duşmani: Austria, care se temea de ire- 

denlismul nostru, şi Anglia, care bănuia 

pierderea posibilă a câştigului ci, a comer- 

țului în- Orient. Eră Rusia apoi, care zicea: 

să se unească Principalele, numai să facă 
în mecaz Austriei! Dar, evident, cine ajulă 

cuiva mumuai pentru ca astiel să facă 
necaz altuia, nu e cel mai bun prielen 

al celui Vinlâi: nu-i e prielen. pentru iu- 

birea faţă de el, ci pentru ura aţă de, cel- 

lalt. Și eră şi Turcia, care din când în când 
se lrezește într'o zgudujre de îriguri lu- 

"rioase şi alunci cel din urmă Juslragiu își 
închipuie că e de potriva lui Mohammed 
Socoli, Marele-Vizir de pe vremea lui So- 
liman-cel-Măre|. Turcia a suteril: de friguri 
şi la 1859, când credea că poale să reîn- 

temeicze o Impărăţie lurcească până în 

Carpaţi; ea eră gala să dea un atestal Fran- 

„cezilor şi.Englezilor că-i sânt auxiliari buni,
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vrednici hamali de război, dar, odală ce 
au bălut pe Ruși, acum e rândul să se 
restituie Statul. turcesc în granițele de o- 
dinioară. Cu astfel: de gânduri ca se. îm- 
polriveă la eliberarea deplină a oricării 
provincii supuse până atunci. Iată, deci, 
încă un duşman. 

Dacă eră pentru noi Er: anța, diplomaţia 
ci nu ne iubeă de loc; diplomaţii din Con- 
slantinopol erau -sătui: de „chestia moldo- 
alahă”; însuşi reprezentantul lui  Napo= 
leon al II-lea pe lângă Sultan vedea cu 
oroare această cheslie, care nu sc mai is- 
prăviă niciodală, 
Și, pe de altă “parte, chestiunea româă- 
nească induşmăniă pe Franţa cu Anglia: 
alianța aceasta, alât de necesară în viilor, 
între cele două Puteri, se putea stărâmă 

prin acea grijă de noi pe care Franţa o 

avea și pe care Anglia mu voiă so aibă, 
liindeă aveă grijă de Turcia. 

Atunci, într”o asitel de Europă, cine oare 
|inea cu deosebire la noi, pe lângă cina 
ne ură frane ori ne jubeă numai ca să facă 

“necaz altuia? Ne sprijinia doar nobila per- 
sonulitale a Impăralului francez, însă. fără 
ca Franţa întreagă să lie prinsă de aceiaşi 
iubire. Și, atunci, de ce mi sau dal toaţe 
acele lucruri? De ce întregul program al 

generaţiei «dela 1515 a lost adus la înde- 
plinire?
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Răspunsul este foarte uşor: fiindcă toţi 

„cei ce hotărau în slrăinătate și-au dat seama. 
“de jun lucru, care eră foarte adevărat: că 

această generaţie mu se lasă cu niciun preţ 

despărțită «de idealul pentru care trăia, că 
aceaslă (cenerație este. în. stare să provoace 
răscoale, să aprinuă din nou focul care 

„abiă se slinsese, că până la moarte toţi 
reprezentanţii acestei generaţii Sânt gata de 
loate 'săcrificiile pentru îndeplinirea unui 

ideal. Şi, când o societate întreagă este în 

stare să înlocuiască o armală — şi așa 
eră societatea dela 1859 —, ci bine, se poate 
zice că societatea aceasta are tot atâta pu- 

tere câL o societate contemporană spriji- 
nită pe cea mai puternică armată: Sânt 

soldaţi, fiecare, ai ideatului lor! (Mari a- 
plauze). 

- Da, este o asemănare între vremea de a- 
lunci şi vremea de astăzi; Să încercăm a 
vedcă acum cari sânt metodele pe cari 

le-au întrebuințat aceşti oameni ori cari 
sânt acele părţi, cel puţin, din melodele: 

lor de odinioară cari se polrivesce și până 
astăzi? - 

Intâi, onorat auditoriu, oricâte inimi 
bune ar îi într'o societate, oricâte minți 

luminate, oricâtă conștiință nobilă, oricâtă 

dorinţă de a face: bine şi oricâtă putință
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de a-l face, o societate nu ajunge niciodată 
la niciun capăt fără o condiţie, mai însem- 
aală decât toate celelalte: nu numai o or- 
ganizaţie poirivilă peniru scopul pe care-l 
urmărește. De ce pătimim noi de atâta 
timp; de ce atâtea lucruri pe cari le dorim 
nu se îndeplinesc; de ce vedem menţinân-: 
"du-se o stare de lucruri împolriva căreia 
partea cca mai cinstită-a societăţii prote- 
stă de decenii inlregi?. Fiindcă lipsesc oa- 

“menii? Nu: sânt. Fiindcă -nu sânt strânşi 
împreună printr”o îndelungată educaţie de 
solidaritate, printr” fixare de ranguri 
“dreaptă și potrivită, prin prefacerea socic- 
tății într”o adevărată oştire îndreptată spre 
atingerea unui scop clar. Avem organizaţii, 
și unele de fier, dar este întrebarea câţi” 
cuprind, pe cine cuprind, şi cu ce scop. 
Sânt organizaţii, nu de armate, ci de bande 
de sclavi. Dar nu prin organizaţii de bande 
de sclavi pentru câștigul fiecăruia, mu prin 
aceslea o societate e vrednică i de nunrele ei. 
Ne trebuie, nu bande de sclavi, organizate 
pentru jaf, pentru pradă, ci oștiri întregi 
de conșliințe îndreplate spre cucerirea u- 
nui ideal. 

Ei bine, oamenii dela 1859 au ştiut să 

facă ceiace moi, acum, în ultimii aproape 
doi ani de zile, în acest an şi jumătate 
de zbucium, mam ştiut să facem. Erau pu- 
țini: Sau strâns laolaltă, şi nimic nu i-a
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despărţit. Pe când, astăzi, întâi îi lăgă- 
duiești cuiva onestitatea sufletului, întâi îl 
acoperi nu cu loviturile pe cari le-ai da 
d-ta, vitejeşte, dar cu lăturile oamenilor de 
casă ai d-lale, ai unei mizerabile prese a- 
nonime de partid, care-şi ica toale drep- 
turile fiindcă nu iscălește şi nu înţelege 
a se lua indivitual răspunderea niciunuia . 
din Iuerurile serise. Oamenii dela 1859 au 
ignorat aceste mijlojace de luptă; dușmani 
mari sau întâlnit în aceiaşi casă și “au 
vo:bil din inimă, mărrurisind cu loată sin- 
cerilatea cugelului ce doresc pentru [ara 
lor. Și au ajuns a se înţelege. ” 

A fost la Academia Română — unde cu 
„nu sânt cel mai tânăr de mai multă vreme, 
unde sânul de obicei oameni mai bătrâni 

„ acum doi ani, o mare și sinceră emoție: 
ne dăruise cineva nişte hârlii vechi. Curio- 
zitatea, lirească la un istoric, ma făcut să 
răscolesc încă înainte de sfârşitul şedinţei 
prin «le, şi am găsit o scrisoare pe care 
Academia a comunical-o apoi presei şi pe 
care presa a şi lipărit-o, unii la icoadă, 
fiecare după cât înțelege. Eu aşi îi tipăril-o 
în trunte, Eră o scrisoare a lui Mihail Ko- 
gălniceanu scălre Lascăr Catargiu, în care o 

Kogălniceanu spunea că a căpătal un rost 
in Stal, că rostul său este așa de important, 
a 

încât are nevoie de sprijinul tuturor oame- 
nior cinstiţi. Şi încheia cam așa: sânt ani
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de zile de când nu ne vorbim, ani de zile 
de când nu mai avem nicio legătură între 

„noi; astăzi. cu fac cel Wintâi pas şi te rog 
pe d-la să uilăm tot ceiace s'a petrecut 
între moi, penlru că numai pe silinţele tu- 
tarora se poale sprijini cum trebuie mersul 
cel bun al treburilor țării. Ciplauze). 

Este oarecare deosebire intre acest si- 
stem, pe care, ca istoric, l-anr mai văzut 
în “atâtea scrisori, şi! între sistemul care 
consistă in a sili pe om să-ți dea prilej 
de a-l uri. Repet tormula: a sili pe om 

“să-/i daa prilej de a-l uri. Și cred că mui 
bună polilică este aceia cure sileşte pe om 
a-|i da prilej să-l iubeşti. (Aplauze). - | 

Și, d-lor, fiindcă, dela o bucată ide vreme, 
ătre :1539, a început să bată vântul şi din 
altă parte, fiindcă sa văzul -că Rusia se 
pleacă, şi că Puterile occidentale câştigă 
victorii, că o să poată fi.unită Moldova 
cu Muntenia, că o să poată îi un singur 
Scaun pentru amândouă ţările sau măcar 
un Scaun mai demn în Iași şi alt Scaun 
mai demn la Bucureşti, sa petrecut un lu- 
cru. Antuniţi oameni şi-au: lăsat — cum 
zice povestea moaslră şi o veche poveste 
grecească —, şi-au lăsat pielea cea veche: 
"Sau întins puţin, pielea de şarpe a ples- 
mit şi a răsărit Lăt-Frumos sprinlen, cu 
ochii luminoși, cu părul de aur revărsal 
pe umeri, lăt-Frumos care e numai ne- 

7 
e
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vinovăţie, numai vitejie, numai „noutate în 
suilet. Oamenii dela 1859 aveau însă nici 
naivitatea pcexperienţei, nici falșa naivi- 
tate a prea-multei experiențe pe care o a- 
vem moi. Și și-au zis: da, e adevărat, sânt 
oameni cari au avut odinioară pielea verde 
de şarpe; că aici e Făt- -Frumos, acum, nu 
se poale tăgădui: are ochi de Făt-Frumos, 
are păr de Făt-Frumos, are graiu de Făt- 
Frumos, are vilejie de-Făt- Frumos, dar to- 
tuși şi piclea aceia de şarpe dinu: un colț 
nu e rău să no uităm (ilaritate)! Şi atunci 
oamenii dela 1859, onorat auditoriu, cari 
m'aveau maivilalea reală a unora de acum 
și Ialșa naivitate, de mască, a altora de 
acum, au'zis: nu! nu mergem -cu Mihai 
Sturza, nu mergem cu Grigore Sturza! Dar 

„Vvemiă beizadeă Grigore, om cult, care a fă- 
„cut filozotie, care aveă calităţi de învăţat, 
de orator, de om politic, veniă şi le spunea: 

ce esie Aleesandri, ce este Cuza, ce e Negri, 

ce e Kogălniceanu: nişte copii pe lângă noi; 
noi sântem oameni cu experienţă. E ade- 

at“că altă dată am făcut altă politică, 
dar acum ne-am întins puţin de a pocnit 
pielea de şarpe şi a căzut jos; sântem Feţi- 
Frumoşi ca şi dânșii, dar, pe când ceilalţi 
sânt Feţi- Frunioşi săraci, noi sântem Feţi- 
Frumoşi bogaţi — cât de bogaţi! Şi voiţi 
Unirea? Vo dăn! şi moi. Voiţi -neatârnarea 
țării? Vom pregăti-o şi noi. -Voiţi o nouă
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viaţă românească? O garantăm şi noi. Și 
dăm şi parale pe de-asupra! 

Ei bine mu: oamenii dela 1859 şi-au dat 
seama de un lucru, că penlru 'a ajunge la 
un scop nou trebuie organizație, dar (re- 
buie organizație nouă şi cu oameni noi. 
Și, dacă noi ne înşelăm şi credem, în nai- 
vitatea moaslră, adevărată sau prefăcută, că 
Teţii-Frumoşi abiă jupuiţi de pielea de 
şarpe pot îi îmbrățişaţi de instinclul să- 
măios al unui popor, un popor întreg ne 
răspunde, de un an şi jumătate, că instinc- 
tul lui nu admite această metamortoză. (A- 
plauze). ȘI atunci îi credem noi, cari an: 
folosit . di această viață politică, dar ci, 
milioanele cari au suferit din această viață 
politică, zic: mergem şi noi, ne mișcăm 
împreună cu d-voastră, dar să vedem în 
frunte Feţi-Frumoşi de aceia cari ) mau pur- 
tat miciodată piele de şarpe. | 

Prin” urmare, organizaţie: organizație 
nouă pentru scopuri noi; oameni curaţi, 
de cari să nu se lege nimic din ţărâna a- 
mestecată cu putregaiu a unui trecut mi- 
zerabil. Dacă oamenii dela 1859 ar fi mers 

“cu Mihai Sturza, cu Grigore Sturza, . cu. 
toată prolipendada fanariotă, cu toți aceia 

“cari se mărlurișiseră pe la toate consula- 
„tele, cari crau plini încă de rămăşiţele scâr- 
boase ale unui trecut: de umilință şi de 
trădare, dacă ar. fi mers cu oamenii aceștia,
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noi am îi trăit, cei din Muntenia şi Princi- 
patul muntean, cu cine știe ce :„„Hospodar” 
în frunte, cei din Moldova în Principatul 
moldovean cu cine ştie ce alt „„Hospodar” 
în frunte. Pe când, aşa, lumea a rămas 
plăcut uimită când a văzut pe colonelul 
„Alexandru-loan Cuza, la care nimeni nu se 
gândise, Domn în cele două jări. Şi ştiţi 
d-voaslră ce imens bine a rezultat de a- 
colo? Um.onr al treculului ar fi venil ducând 
după dânsul toate amintirile părţii celei 
ele din viața lui;. aceste amintiri l-ar fi 
urmărit la fiecare pas; duşmanii de odi- 
nioară nu i-ar fi dat răgaz; prietenii cei 
noi avar îi pulul să aibă absolută înere- 
dere în persoana lui, pe când omul «cel 
Nou a mers fără nici un fel de in- 
ierese ale lui, fără miciun fel de le- 
-găluri ale lui, gata să se sacrifice oricând 
pe dânsul, a mers pe calea convingerii ab- 
“solule drept la sacrificiu. EI a căzut, Ito- 
mânia sa înălțat; cl a murit în exil, Ro- 
mânia Sa întemeiat pentru totdeauna ca 

“țară independentă, ca ţară liberă, (Infle- 
cărale aplauze, mult prelungile),. : 

Al doilea lucru: eră nevoic de o propa- 
gandă atunci; este nevoie de propagandă 

; oriunde şi oricând. Ca să vedeţi d-voastră 
„cât de mare este, nevoia de propagandă 
în societatea modernă, chiar la cei mai îna- 
intaţi sub raportul patriotismului, o să aduc
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un caz, care ma impresionat adânc. Ră- 
posalul profesor la Universitatea din Leip- 
zig, de pioasă amintire, Lamprecht, mi-a 
„trimes odală o publicaţie germană în care 
cră vorba de o întrevedere între dânsul 
şi Cancelarul Imperiului. Cancelarul Im- 
periului avea înlâlniri cu Lamprecht,. lu- 

„ru foarte explicabil: un Cancelar nu cu- 
“moaşte mulle lucruri pe cari un om de 
specialitate le poate cunoaşte. Și nimeni în 
Germania ma acuzat pe Lamprecht că sar 
fi dus la Cancelar ca să-l facă ministru 
sau să-i dea diurne sau alte năzdrăvănii i- 
dioale cari pot răsări doar în capul câte 
unui mahalagiu politic stupid din acel nou 
Țarigrad care este o parte din Bucureștii 
de astăzi Cilarilale, aplauze). A dencga ori- 
cărui ministru al ţării tot ceiace cunoştin- 
țele tale şi munca ta pot să dea, a o de- 
nega oricărui om public, dușmanului tău 
de moarte, este o crimă. -“Trebue să fie 
an mizerabil acela care. se face capabil de 
dânsa., Liber omul călre care te îndrepți 
să mu ţie scamă de sfaturile date... Și să 
vă fac o mărturisire personală: în 1913, 
vara, a venit dela Orhanie, cam bolnay, 
un soldat trecut de 40 de ani, câre nu eră 
dalor să meargă acolo; a venit cu veşti 
teribile de holeră şi cu alte rosturi, şi s'a 
dus în casa unui om la care nu călcase 
niciodată în viaţă şi nici ma mai călcat 
N, Iorga: „Pentru Intregirea Neamului“. 14
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- după aceia, ca să-i spuie cam acostea: Se 

încheie un tratat: asupra lucrurilor din Bal- 
cani; știu lucruri pe cari şi d-ta le ştii şi 

lucruri pe cari nu le ştii; să vorbim îm- 

preună. Nu am văzut pe ai mei de atâta 
vreme, dar voiu sta aici; ca să mă întrebi 
orice vrei. Şi adaug: dacă vei folosi, nicio- 

"- dată mu se va şti aceasta. Ministrul acela 

“eră d-l Take Ionescu; soldatul: eram eu. 
N'aşi fi spus dacă ași fi fost întrebat, dacă 
ași îi fost consultat ca să fie cât de puţin 

- mai bun tractatul din București, făcut cu 
ochii închiși, de oameni cari adesea habar 
maveau de ce era vorba acolo. Prin urmare 

ceiace fac astăzi am făcut-o şi altă dată, 

nu față de un om împotriva căruia n'am 

nimic, ci față de un om;.care ştie şi el că 
mam fost niciodată, sub nici un raport, 

prietenul său. Şi tot aşa Lamprecht s'a dus 
la Cancelar, dar nu: sa găsit niciun im- 

becil care să scoată că Lamprecht este pen- 
tru aceasta vinovat: îață de spiritul de : 

crilică liber al naţiunii. 
2 Și ştiţi ce i-a spus Lamprecht Cancela- 

rului? I-a spus cam așa: Germania acea- 

sta a noastră este o. țară foarte puternică, 

Ce nu avem! Un lucru însă nu-l avem, 

şi pe acesta trebuie să-l căpătăm: acea 
conștiință, coborâtă până la cel din urmă 
om, acca întregime a cugetării politice pe 

care o găsesc în Franţa, pe care o găsesc
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„în Anglia şi pe care noi, poporul germân, 

în massele noastre, wo avem. Eră părerea 
“lui Lamprecht. Germania, care aim văzut de 
câtă înfrânare, de câtă jerttă este capa- 
bilă pentru scopul nedrept, absolut nedrept, 

pe care-l urmăreşte, Germania aceasta nu 
credea, acum trei, patru ani, că are de- 

“stulă pregătire a masselor populare pentru 

un războiu. Și noi afirmăm, în toate dis- 

cursurile solemne pe cari le rostim, că na- 
țiunea e pe deplin pregătită moral. Ba, îni 
Senat, dacă unul a făcut rezerve în această 
privinţă, toată lumea s'a. ridicat împotriva - 
lui: D-ta ai uitat de Mitropolitul Varlaam, 
ba, ce ştiu cu? de Mitropolitul Dosoitciu, 
ctc.?, — de care auzise întrerupălorul cu 
douăzeci şi patru de ceasuri înainte: de 
Varlaam şi Dosofteiu şi de pregătirea lor 
pentru... viaţa morală modernă a naţiunii 
noaslre! (Ilarilate, aplauze). Nu! Trebuiesc 

pregăliți oamenii de astăzi. Și aceia cu di- 
plome mari din Paris, din Berlin și din 
alte părți, cari vor îi ştiind ştiinţa lor, dar 

ştiinţa „noastră, despre noi, n'o ştiu în de 
ajuns. Și aceasta este ştiinţa cea mare; cea- 
laltă nu plătește doi bani pe lângă dânsa. 

Pentru şliința noastră despre noi trebuiesc 

pregăliți loți. si cei cu musul mai ridicat 

în_sus şi mai subțire, şi de multe ori chiar 
aceştia în rândul înlâiu -(iluritate). 

Ei bine, la 1859 sa făcut aşa. Și la
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1859 am avut o presă. Eu, dacă aşi îi pre- 
“şedintele sociclăţii Presci — nu sânt nici 
membru —, aşi retipări o colecţie de arli- 

cole de atunci şi le-aşi răspândi între zia- 

riştii de astăzi, ca să vadă cum sc făcea o: 
gazetă în anii de pregătire pentru viitorul 
nou al unui popor: cu ce seriozitate, cu 
ce: oncslitale, cu ce bunăcuviință, cu ce 
spirit în adevăr curopean și modern se 
scria atunci, şi în ce îormă pentru toţi in- 

teligibilă. Iși dă scamă o parle din membrii, 
foarte talentaţi de altminteri, ai presci:ro- 

mânești de astăzi, de faptul eă lucrurile . 

la cari fac aluzie, toate viciile, toate păca- 

tele „cutăror persoane din Bucureşti cari 

sc spurcă zilnic între cele, nu sânt cuno- 

scute de imensa majoritate a publicului ro- 
mân şi că astfel îşi cheltuiesc spiritul de-- 
geaba? De unde să ştie marele public loate: 

murdăriile din casa fiecăruia, cari formează 

obicclul aluziilor din presa română?! A- 

tunci se spuneau lucrurile scrioasc, serios; 

lucrurile fundamentale, onest; lucrurile de 
viilor cu știință și convingere. Și de aceia 

presa aceasta a avut rol de căpetenie în: 

Unire. 
Dar se va zice: nu erau şi gazete de alt-- 

cl? Cum, consulatul austriac, care avea, 
dacă inu casa sa de fior —mnu ştiu dacă sc în- 

trebuinţau case de îier la 1859, — dar pun- 
gulițe destul de pline. „Aghenţia” nu suna. 

4



dintr însele, cum îi suni ariciului: cu cheile 

şi joacă? Nu suna la urechile unor anu- 
miţi arici-ziarişti pungulița Austriei ca să 
joace ? (Ilarilate). Ei bine, mu: -crau a- 
tunci arici cari nu jucau şi, dacă împun- 
geau, împungeau' nu pe cel de âtasă, ci 
pe străin. Dacă e vorba de arici de presă, 

crau arici de- felul acesta, dar nu jucau ni- 
mănui pe bani. , 

Cum?. Avea Austria -atâtea interese în 

Moldova şi nu era un partid austriac? Nu 

cră. Dar veţi zice: Nicolae Istrati? Nicolae 
Istrati, scriitor, poet, om de treabă, caro 

a întemeiat o şcoală la Rotopăncşii, era 
filo-austriac. Pentru bani? Fercască Dum- 

nezeu! Aşa credea cl, — om curios, a cărui 
cugetare falșă îl ducea la această coicluzie, 

_“Ori credeţi d-voastră că la 1559 sar fi 
putut această enormitate ca într'unul din 
Corpurile Legiuitoare să -se ridice un sc- 
nator care să spuie: între noi chiar, sânt 
oameni vânduți, şi acel corp, acea parte 

din Parlament să nu aibă sentimentul ele- 

mentar de demnitate care ar fi făcut să 
se suspende imediat ședința” pentru a se 

cere aceluia: care a făcut denunţul, fost 

“rector la o Universitate, să-și precizeze a- 

cuzaţia şi, în orice caz, anume persoane 

să plece din Parlament: sau acei vizaţi 
prin acuzaţia dovedită sau acela care a-
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runcase acuzaţia ce nu se poate dovedi a- 

supra colegilor lui? (Aplauze puternice). 
“Presă de corupție nu exista. Nu eră nici 

gazetă rusească, nici gazetă austriacă, nici 

gazelă turcească la Iaşi ori la Bucureşti; 

fiecare scria aşa cum îi spunea conştiinţa, 

mai bine sau mai rău informat, — şi poate 
ar fi fost bine să sc îi înțeles. toţi, pe ace- 

leaşi baze. Dar cruțându-se şi respectân- 

du-se între dânşii, au dat o luptă corectă 

şi dezinteresată, arătând. drumuri «lcosebite 
-către acelaşi ideal. 

Eră atunci şi o adunare care a ţinut mai 

multe luni de zile. Răposatul Dimitrie Stur- 

za, care eră fără îndoială un om cu foarte 
multe calităţi, care însă eră închis oarecum 

în obiceiurile sale de erudiție, a făcut să 
se strângă lucrurile privitoare la Unirea 

Principatelor în zece volume prea groase. 
Intre paginile acelea . sânt unele cari ar: 

trebui săpate în bronz. De mult ar mai fi 
trebuit să fie alese astfel de discursuri pen- 
tru ca fiecare şcolar, la lecţia de istorie, 

ca şi la lecţia de morală politică, să e 

aibă în mână. Decât să se înveţe dreptul 

administrativ, cu “câte judecătorii sânt în 

țară, şi o mulțime de alte lucruri, cari, 

ori vor trebui şi se vor învăţa atunci, ori 

nu vor trebui şi de ce să se mai învețe, 

mai bine sar pune în mâna elevilor discur- 
surile- de atunci ale lui Kogălniceanu, di-
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scursurile lui Negri, cliscursurile trunlaşi- 

lor de aici din Bucureşti ai mişcării către 
viitor: atunci Sar tormă alt suilet decât 
prin învăţarea pe de rost a puragralelor 
din Constituţie (aplauze). 

Ar fi de dorit apoi ca un tânăr, care ar 
avea vreme, să tacă o paralelă între des- 
voltarea celor doi ani ai Divanurilor ad- 

hoc şi între desvoltarea Camerelor române 

dela 1913 până acum. Vremi însemnate a- 
„celea de după 1913, după tratatul dela Bu- 

_cureşti, care a lăsat problema balcanică în- 
treagă. Căci aveam dreplul să trimetem epi- - 

_scopi și nam trimes;. avem dreptul să la- 

cem şcoli şi n'am făcut; avem. datoria să: 
dăm o bună opinie despre noi în Cadri- 
later şi mam prea îndeplinit-o; avem mi- 
siunea de a ţinea uniţi între dânşii pe acei 

cari iscăliseră tratatul din Bucureşti şi a 
doua zi le-am dat drumul ca să-şi spargă 

capetele, ajungând acuma, unii din cei, şi 

la dorința de a sparge pe ale noastre. In 
Cameră se discutau, la 1913, îurniturile cu 

cântec ale nu ştiu cărui măcelar şi alte lu- 

cruri cari mau silit, întrun moment, să 
cer cuvântul pentru a. rosti această simplă 
propoziție, în momentul chiar când pasiu- 

nile în jurul măcelarului erau mai aprinse: 
„daţi-mi voe să regret” că această trumoasă 
sală are un singur defect: îi lipsesc. fere- 

strele, cari să se poată deschide”.. Nu știu 
,



cum respirau ceilalţi, dar mă înăbuşiam, 

şi astiel mi-am permis această critică față 
de arhitectul care nu făcuse fereşti pen- 

tru ca, întrun moment de încălzire a atâtor 

valori morale, ele-să poată îi deschise către 

acrul curat. E 
Pe urmă a urmat o altă luptă; pentru 

liberarea economică a ţăranului sau contra, 

dar, când te uitai mai bine, eră vorba, cel 
puţin de o parte, de altceva decât de teorii 

politice privitoare la liberarea ţăranului; 

au urmat contlicte sălbatece, dezonorante, 
cu sculii de puşșcăriaşi aruncate în aţa 
unui ministru, cu insulte plecând dela o- 

poziție spre banca ininisterială şi de multe 
ori dela banca ministerială spre opoziţie; 
au urmat astiel de scene, încât aşi îi vrut să 

văd pe omul curagios care de acum în cin- 
zeci de ani o să îndrăsnească a face o. pu- 

blicaţie despre Parlamentul dintre 1913 și 
1916, cum a făcut Sturdza, cu. pietate, pen- 

tru a întățişa un model generaţiilor viitoare, 

în Divanul ad-hoc dela 1556—59. (Furlu- 
noase -aplauze). 

Credeţi d-voastră: că acele sute de oa- 
meni pe cari le cuprind; tribunele Parla- 

mentului în acele puţine momente mai im- 

portante, sânt lipsite de auz sau de me- 

moric? Ori că nu- şi“vor da voie să facă, 

fiindcă sânt mai săraci şi mai inculţi decât 
mulţi dintre cei cari stau în:incintă, jos, de.
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„zece ori mai mult decât a făcut floarea 

- naţiunii în momentele cele mai mari de 

îndreptare către idealul naţional, acolo jos, 
în incintă? Văd că în tribune de multe ori 

se găsesc cocoane doritoare de a asculta 
fioriturile de gâtlej ale acelora pe carii 
numesc cu piţigoi estetici, — la Cameră ca 
şi la Senat, pițisoi mai tineri, de o parte, 
pițigoi mai bătrâni, de altă parte, dar este- 
tici. cu toţii (mare ilarilale, aplauze) — 
însă acolo sus sânt și conștiințe dureroase, 

sânt frământări de îndoială ale unei adevă- 

rate conșliințe. Şi aceia sorb fiecare cuvânt 
„ ce vine de jos, ca o revelaţie dumnezeiască, 

şi ce găsesc? Ciliţi „Monitorul Oficial”. Prin 
spectacolul vieţii publice se dă o mare lec- 

ție de moralitate sau de imoralităte unui 
popor, mai mult decât prin toate discur- 
surile festive cari se pot ţine. (Aplauze). 

Şi, d-lor, cu aceasta închei încă o parte 
„din cuvântare; din exemplele pe cari ni 
le "du oamenii de atunci, mă opresc asu- 

ara unuia. In Camera care a precedat U- 

nitea, s'a vorbit „luni întregi, aproape zi 

de zi, de soarta ţăranului român. Dar aceiă 

cari au vorbit de soarta ţăranului român 

mau vorbit în vânt: peste câţiva ani dela 
alegerea lui Cuza-Vodă s'a dat reforma fă- 
găduită; sa dat atunci cât se puteă da. 

Erau pe acea vreme oameni ale căror cu-
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vinle însemnau un angajament şi cuprin- 

deau în ele o garanţie. Mâine o să trimitem! 

sute -de mii de țărani în foc. Suferinţa 'lor 

a inceput demult. Ei o priimesc bucuros. 
Ori pe. cine am întâlnit, de oriunde, mi-a 
spus că răspunsul ţăranului, la orice 'în- 
trebare. privitoare la viitor, este acesta: 
„Dacă vrea ţara! Dacă ne cere țara!”. N'au 
niciun argument împotrivă. Am întrebat și 
eu în multe locuri: — Mergem? — Dacă zice 

țara, mergem! 'Şi nu erau oameni cari lă- 

sau în bine pe ai lor, ci săraci cari, ple- 

când de acasă, luau braţul care singur pu- . 
teă să dea bucata de mămfiligă copiilor 
flămânzi şi zdrenţeroşi. Rabdă iarna, rab- 

dă vilorul, rabilă tranşeiele umede, rabdă: 
Ioametea celor de acasă, şi totuşi sânt gata 

să-și verse şi ultima picătură a sângelui 

din trupul secăluit- de muncă și nedreptate. 

(Mari aplauze). Şi cu, care sânt istoric, 
îmi aduc aminte de o noapte la Paris, pe: 

vremea Revoluţiei, când toată nobleța s'a 
ridicat şi a spus: câte drepturi avem usu- 
pra săracilor, le părăsim pe toale; noi sân- 

tem feudalii, noi distrugem! regimul feudal; 
noi toți făgăduim că de acum înainte nu 

ne mai gândim! la nimic din câiace am a- 

„vut. Cea mai frumoasă clipă din toată des- - 
voltarea Revoluţiei franceze, o clipă vred- 
nică de a sta alături cu cele mai mari ale 

Greciei antice. Și m'am' gsândit, în. naivi-
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tâtea mea de cugelător politic: oare n'am 
puleă da şi noi astfel de exemplu? Sânteml 

o Constituantă, ne-am adunat pentru a le- 
gitera în ce priveşte chestiunea țărănească. 
Oare ce ar îi dacă ne-am ridica, azi, cu toţii 
şi am îacd o declaraţie solemnă, fără deo- 
sebhire de partid, in care să zicem: 'm'oda- 

lităţile le va hotări orice Cameră; arlico- 
lele din Constituţie, cari impiedecă împro- 
prictărirea cea nouă, cea mare şi detfini-. 

tivă a ţăranului, articolele acelea însă le 
abrogăm noi, acum, şi spunem soldaţilor 

viitorului: Veţi pleca gospodari neliberi, şi 
ă veţi intoarce gospodari liberi; din pă- 
mântul altora aţi plecat, în pământul vo- 

stru, dacă. veţi avea zile, vă veţi întoarce; 
“dacă nu, măcar ai voştri vor stăpâni pă- 
mântul pe care-l veţi îi meritat prin vi- 

lejia voastră. (Inflăcărate aplauze, indelung 

prelungite). ÎN 
Ii bine, în viața mea num văzut adu- 

nare mai incremenilă decât Adunarea de- 
putaţilor României când am făcul această 

“propunere. Au venit doar vre-o doi cari, 

fără să mă întrebe, e adevărat, dacă fac 
parte dintro Constituantă şi ei, mi-au pus 
întrebări aşa de naive, încât m'am întrebat 
unde mă găsesc. Luni de zile, în curs de 
doi ani, Divanurile au vorbit numai de 
soarta ţăranului, şi noi n'am putut găsi, 
în certurile noastre pentru vagoane şi câte
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alte mizerii şi jaturi, o clipă în care acelaş 
“mare €urent: de iubire, de onestitate faţă 
de muncitorul sublim şi de neintrecutul' os- 

taş al acestei țări să me unească pe toți. 

(Mari aplauze). 

Şi, mâine, după ce vom holări soarta pă- 

mânturilor la cari ne uităm de'atâta vreme, 

nu cu ochii piini de foc ai cuceritorului săl- 

batec, lacom de alte țări, ci cu ochii duioşi 
_ai fratelui care se uită la brazda pe care 
de două mii de ani fratele său munceşte 

cu sudoare. amestecată cu sânge penlru ca, 
ridicându-se de jos, să primească pe faţă 

loviturile de palme ale stăpânilor săi, când 

vom îi stăpâni pe aceste teritorii, oare 
crede cincva că sa isprăvit? Nu. Problema 
românească face parte dintro problemă 

mondială; şi prea o uilăm des. Credeţi 

d-voastră că Bulgarul, care sa hotărât să 

rămâie totdeauna la Niș, va și rămâne? 

Crede;i d-voasiră că, cu toate proclamaţiile 

generalilor germani dela Bruxelles că 'sânt 

acolo și acolo vor rămânea, o să rămâie 

toldeauna acolo? Credeţi d-voastră că slă- 
pânirea germană până în mijlocul Rusici 

esle un fapt definitiv? Una cste a ocupa 
un teritoriu, alta este a-l păstra militar și 
al treilea lucru, cel din urmă și cel mai în- 
semnat, este a şti să-l menţii sub raportul 
polilic până în momentul când cad hotă- 

rârile detinitive. 

*
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Pentru aceasta însă dreptul nostru tre- 
buie cunoscut; trebuie prezintat aşa, încât 

nimeni să nu se îndoiască de dânsul; ire- 
buic menţinut aşa, încât nimeni să nu poală 
lovi într'insul; trebuie garantat aşa, încât 

nimic din greşelile minţii să nu poală a- 
duce sfărâmarea operei câștigate prin vi- 
goarca braţului. Să nu ni se întâmple apoi 
cumva şi nouă ca ilustrului cugctălor po- 
litic din' Sotia, Danev, care ţincă mânile 
încleştale pe multe pământuri, dar Sa găsit 
pe urmă cine să-l scuture aşa încât mult 

mai puțin a rămas între unghiile sale. 'Ire- 
-buic o pregătire nu numai a noastră, dar 
“a lumii întregi peulru viitorul nostru. Şi 
atunci întreb: Ce a făcut societatea hoa- 
stră până acum? Ce? Unde? In ce parte? 

Veţi întreba: dar la 18592 Inainte de 1859 
au fost cel puţin zece ani în cari wa fost 

român -aflător în străinătate, care să nu 

ducă împreună cu dânsul conștiința dato- 

rici de a face cunoscut lumii întregi drep- 
turile şi idealul naţiunii sale. Studenţii de 
icri-nc-au adus nouă un colț de străinătate 

pe pământul Românici;studenţii dela 1848 
la 1653 au dus ci un colț din aspiraţiile şi 
drepturile româneşti pe orice pământ străin 
pe care l-au alins. Oamenii bătrâni şi în- 

văţați, astăzi, nu se pricep a face atâta pen- 

tru (riumtul afirmaţiunii de drept a po- . 
porului nostru, cât se pricepeau copiii cari
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abiă părăsiseră băncile şcolii, cari maveau 

douăzeci de ani, şi viitorul României vorbiă- 

în toate unghiurile lumii printrinşii. Ne 

recomandam: prin cultura: noastră, tradu- 
ceam poezia noastră populară; Kogălnicea- 
nu tipăriă în franţuzeşte fragmente din cro- 

nicele moastre. Şi n'a fost Capitală în Eu- 
ropa care să nu ştie că'aici, în Carpaţi, aici, - 
la Dunăre, este un popor hotărât să trăia- 

“scă împotriva oricui, în marginile drep- 
tului său întreg. 

Inveţe-se tinerii de astăzi să facă acelaşi 
lucru! Dar se va obiecta: nu-e vremea pier- 

dută? Nu, mi-e frică însă ca între ideali- 

- Ştii srăbiţi, între entuziaştii , neastâmpăraţi, 

să nu'lie acei.mari leneşi pe care-i cunoa- 

ştem de o viaţă întreagă, şi cari să zică: 

acum am făcut un lucru marc, hai din nou 
pe cuptor! Ei bine, mu! E atâta de lucru, 

chiar după ce vom fi şi în munţii Maramu- 

reșului şi vom oglindi steagurile noastre 

în apele Tisei, încât nu o generaţie, ci ge- 

neraţii întregi vor trebui să muncească. De- 
ocamdată această generaţie să-şi ia îndem- 
nul, dacă nu dela faptele noastre, fatal pu- 
[ine într'o societate care n'a vrut nici-odată 

să le primească cu inima deschisă, măcar 
dela vorba ieşită din adâncul inimii câte : 

unui idealist disperat de netrebnicia socic- 
lăţii în care trăieşte (Mari aplauze, ovafiuni 
prelungite).
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Cuvântare rostită în şedinţa Camerei 
deputaţilor, la laşi, la 14 Decembrie 1916, 

când armatele: germane băteau la porţile 

Moldovei. 

Aşi dori să înfăţişez. în -altă atmosferă, 

o almosteră de liniște şi de pace, de îmbăr- 
bătare, lucrurile pe cari am. intenţia să le - 
spun, cât de sincere şi, întrucât este în -pu- 

terea mea, de folositoare. S'au spus vorbe 
ioarte grele în puţinele zile ale acestei se-. 
siuni; nu voiu să repet nimic din vorbele: 
grele cari s'au spus, nici să adaug cele tot 
aşa de grele, cari sar mai puteă spune. 

In criticele aduse înaintea d-v., au fost 
uncle pe cari o viaţă întreagă le-am tăcut 

şi cu, din toată convingerea sufletului meu, 

fără un singur interes polilic, ci numai cu 

gândul că sar putea atrage din timp aten- 
țiunea unci socielăţi întregi asupra marelui 
pericol către care mergem. Împrejurările 

au 'Lăcul că această înştiinţare nu și-a atins 
scopul. Nu zic că a fost rea voință. In a-
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ceşti cincisprezece, douăzeci de ani, de când 
durează rostul vieţii mele publice, stau în 
mijlocul unor oameni cari apreciază ne- 
voile noastre poate tot așa ca și minc, dar 
sânt legaţi de lucruri de cari cu, din fc 

ricire, nu eram legat. In aceşti ani de lungă, 
obositoare şi dureroasă propagandă vană, 

în mijlocul uncia din cele mai inteligente 

sociclăți polilice, am avut o singură părere 

de rău, pe care o voiu purta până la siâr- 
şilui zilelor. mele, una care nu se poate în- 

drepta prin învinuiri împolriva nimănui, 
ci va rămânea ca un sentiment ce va roade 
numai adâncul inimii mele: că nu am avut 
destulă pricepere, destulă putere de muncă, 
destul talent de a câştigă oameni împre- 

jurul meu ca să fiu mai folositor, de cum 
am fost în prevenirea lucrurilor grozave 

cari credeam că se vor întâmpla, şi pe: 

cari ași fi dorit să nu le văd cu ochii. 

Nu voiu repeta cele ce am spus o viaţă 
întreagă. Le-am spus în zilele când ţara. 

eră fericită, când mulţi aveau dreptul să 
fie mândri de această fericire, când nu bă- 

“tuse asupra noastră decât acele aburiri 
„pline de miresmele fericirii, cari ne-au îm- 

bătat. Astăzi, când la spatele nostru stă su- 
ferinţa țării, când străinul este pe pământul 
nostru,nu aşi aduce niciuna din învinuirile 
pe cari le-am adus altă dată. Ele sau co-. 
borât în ' sufletul fiecăruia şi acolo fac o
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operă tecundă. Şi blestemat ar îi omul în 
suiletul căruia cuvintele cari au zburat o- 
dinioară în zadar nu sar preface în pute- 
rea care înlinerește şi însănătoșează şi care 
pune pe fiecare la dispoziţia, mu a pricte- 
nilor săi politici, ci a neamului şi a „țării 
“sale. (Aplauze). - 

Nu le voiu -aduce aceste învinuiri şi din 
două. alte puncte de vedere, pe lângă a- 
cela care este mai mult de ordine sentimen- 

tală. Nu voiu aduce înainte nicio învinuire, 
pentru că în părerea mea nu este-vorba 

de greșeli mici, individuale, sau aparţinând 
unci grupări, cari să susţină judecata şi să 

fie condamnate; este vorba de drumul greşit 

al unui întreg regim, care se isprăveşte, 

pe care noi am îi voit să-l vedem isprăvin- 
du-se prin căința noastră, şi pe care îl ve- 
dem zdrobit sub aspra lovitură a unei ta- 

talități care vine asupră-ne. Un nou regim 

începe: el. nu înlătură nicio bună-voință, 
nici un patriotism, nici un ideal, dar în- 

lătură hotărât toate rătăcirile şi toate pă- 
catele trecutului. 

In ce priveşte vechiul regim, micio Adu- 

nare deliberativă de pe lume. nu-l poate 

judeca astăzi sau mâne. Ca toate regimele | 
cari se isprăvesc, cl se găseşte astăzi în 

aşteptarea judecății generaţiunilor cari vor 

aprecia opera lui. Și nu este timpul pentru 
istoric a cercetă, a îisă cine este mai vino- 

N. Iorga: „Pentru întregirea Neamului“. 15



rat. Cred că, sentința aceasla venind foarte 

târziu, niciunul dintre noi nu va fi în viaţă 
îm clipa hotărârii depline asupra jumătăţii 
de veac care a precedal nenorocirea de a- 
stăzi: Vom îi murit toți când această sen- 
lință se va rosti. Doresc însă să nu se bu- 

cure în mormântul lor acei cari au mai 

puțină vniovăţie, ci doresc nwmnai ca aci 
cari sânt mai vinovaţi chiar, să aibă ţă- 

“râna lor mai uşoară decât păcatele pe cari 

vremea le-a grămădil. pe umerii -lor. 

Şi cu niciun preţ nu aşi consimţi să 
analizez _uceste greseli “ale unui nean 

întreg. “şi din” aul punct de vedere 

Dintr'un punel de vedere -ce_ar putea să 

mire pe mulţi, cari nu au urmărit de a- 

proape şi nu au apreciat cu dreptate acti- 

vitalea ce am încercal să destășur. In acea- 
stă țară au. lipsit două 'lucruri — o lipsă 
are ne-a adus aici — şi tocmai acele două 
lucruri cari sânt indispensabile într'o so- 
cielale omenească. Am voit noi să lipsească, 

to|i, până la alegătorul cel din urmă, care 
nu şi-a Tăcut datoria şi care putea să şi-o 

„facă... Aceste două lucruri mari sânt: liber- 
tatea și autoritatea. 

Am trăit uv regim constituțional fără ]i- 
bertate jos şi: fără autoritale sus, lucruri 

cu totul neapărate, fiindcă nu poate să e- 
xiste” autoritate pe care- să nu o recunoa- 
scă, să nu o aclame jos,. libertatea, şi nu
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poale să existe libertate pe care să nu o 
coordoneze, să nu o înlrebuințeze spre un 
scop tolositor poporului, spre o singură . 

țintă naţională, autoritatea. Ne vom con- 

vinge tot mai mult de adevărul acesta. 
Au fost oameni de ispravă în ţara acea- 

sta până în momentul chiar când nu am 
„putul-o scăpa de ce um fi dorit să o scă- 

păm. Sânt și aici şi în afară de incinta 
Parlamentului. Cunosc țara aceasta pe care 
ca un drumel sărac am slrăbătul-o de a- 

lătea ori. Poale la puține popoare există | 
alăția oameni cinstiţi. câţi există în acest 

popor român. Am fost însă în faţa pri- 

mejdiei firul de nisip, în loc să fim gra- 
mitul pe care să nu-l poată nimic sfărâma, 

fiindcă ne-a lipsil libertatea, care dă numai 
elementele puterii. şi fiindcă ne-a lipsit şi 

autoritatea, care poale să strângă aceste . 

elemente în forma imposibilă de stărâmal. 
“Trebuie să ne punem la lucru, Cei de sus, 

oameni cari au avut conlact cu aulorita- 
leu, vor aveă o mare datorie: acela de a 
nu cere respect decâl faţă de p autoritate 

care Sa făcut lotdeauna respeclabilă şi care 

este intrupată în persoane a căror che-. 

mare penlru anuinite siluațiuni să fie in- 

discutabilă şi pentru cel mai atroce revu- 

luţionar. Liecare om la locul lui! Sâut con- 
vins, că dacă asilel puţini se vor cobori 

„mult mai jos, atâţia se vor ridică, în acea- 

r
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stă țară, liberată şi curăţită de străini, 
mult mai sus. (Aplauze prelungite). 

: Iar moi, cari am frământat viaţa morală 
a acestui popor și cărora me pare rău că 
înprejurările ne-au prins prea repede, că 
opera mu a lost dusă atât de departe cum 

se puteă duce în alte împrejurări, vom 

merge jos, nu pentru a răspândi critica 
la capătul căreia nu este în fiecare mo- 
ment o perspectivă către îndreptare, ci acel 
îndemn. perpetuu. către subordonarea liber- 

_tăţii, la autoritatea legitimă şi respectabilă. 
Și, când lucrurile sânt așa, de ce să in- 

sistăm asupra unei siluaţii a cărei durere 
nu se poate cuprinde în cuvinte, şi care 
ar fi profanată atunci chiar când am căula 
cuvintele prin cari credem că sar puteă 
exprima? Să ne convingem de un lucru: 
vorbim multe aici, putem să stabilim le- 
gătura între persoana sau între gruparea. 
aioastră și această suferință; dar suferința ca 
însăși, desfid să se găsească «un om, care să : 
lie în stare a o întrupa prin graiu. 

Să. ne gândim și la aceia că în momen- 
tele acestea nu ne vedem numai noi pe noi, 
deşi poale ne dăm această, iluziune, ci pri- 
virile multora se îndreaptă: către această 
“Adunare. Cine ar crede că în aceste pri-. 
“viri este numai necaz, numai răutatea care 
caută să osândească, și mu, în acelaş timp, 

"şi un duios ochiu de frate, care se  în- 
4
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dreaplă către aceia cari i-au fost căpetenii, 
cerând un sfat în' momentul când inima 
fiecăruia se rupe şi mintea nu găseşte dru- 

mul pe care trebuie să se meargă pentru 
îndreptare, sar înșela. 

Se uită, de fapi, mulţi cu încredere, cu 

dorinţa să fim mai buni; se uită toți cu 
credința că, dacă vom voi, sântem în stare 
să lim mai buni. Și atunci trebuie să ne 
gândim la ci toţi, la acei cari aşteaptă dela 
noi un răspuns, la acele sute de mii: de 

oameni acoperiţi în nenorocire cu laurii 

gloriei, precum exploatatorii descoperirilor 

industriale de pretulindeni, acaparatorii lor 
sânt acoperiți de ruşine pentru însăşi mij- 
“loacele prin cari şi-au câştigat biruința (4- 
plauze). _: | 

Nicio biruinţă omenească nu valorează, 

în adevăr, decât prin două elemente: prin 
cât suflet-a fost: pus într'insa şi prin cât 
suflet se aduce dela dânsa înapoi acasă, 

şi deci exploatatorii de maşini vor. vedeă 
ce le va aduce la urmă execuţia -care le-a 

dat iluzia că au supus jumătate din NeNo- 
rocita Europă. ' 

Se îndreaptă către moi în acelaşi timp 
privirile, pline de o rugăciune tăcută, ale 
unui popor siios, care veacuri. întregi n'a 

găsit atât de adese ori cuvinte mari pentru 
suferințele lui, dar care le-a simţit cu -atât 
mai adânc, cu toală gura sa multă.



Se mai .îndreaplă însă asupra noastră 02 
chiul de ură al străinului, care vrea să ştie 

cum suferim! de rana pe care a lăcul-o, 

şi acestui sirăin, la urmă, trebuic să-i răs- 
pundem. Trebuie să-i răspundem că, ori 

unde am îi, ori cum am fi, sânlem hotărâți 
să mergem! până la capăt, în credinţa că, 

dacă s'a ridicat vre-o dată o religie pe lume, 

dacă sa vorbit de. dreptate şi ideal, nu se 
- poate, cu niciun chip, ca, şi înaintea celei 

mai sălbatice forţe organizate, să piară 
drepturile unui popor de a lrăi pe pă- 

“mânlul în care nu este un fir de țărână 

care să mu fie acoperit de cel mai nobil 
sânge. (Aplauze prelungile, ovațiuni). 

Să-mi lic îngăduit, intrun moment când 

ceilalți oameni polilici sau slrâns în ju- 

rul Tronului şi nu pol vorbi decât in -ca- 
litate de consilieri ai acelui “Iron, priu ur- 

mare mai mult decât oricând, să aduc o- 
magiul care trebuie adus, nu numai Tro- 

nului, Coroanei şi Comandantului de o- 

știri, dar şi omului, poate din Europa în- 

“treagă, în sulletul căruia sa jucat o mai 

zguduitoare dramă, care a înfrânt lot ce 

strămoșii lui cereau în EI, tot ce pământul, 
în care S'a născut înfăţişa în făptura Sa 
“fizică. E Regele. Să se îngăduie unui glas 

care nu vorbește în numele Tronului în- 
suşi, — cum pol să vorbească miniştrii, —



a recunoaşte superba pildă morală pe care 

- Ferdinand, care este astăzi numai Regele 

Românilor, a adus-o înaintea luanii. (:iplauze 
căldurouse). 

Este uşor, când cineva este născul în mij- 
locul unui popor cu ucelaşi sânge ca EI, 

este uşor să ia o hotărâre care pleacă delu 
sine, fără acea luptă din toale tibrele tăp- 
lurii sale prin care u ajuns hegele Homâ- 
nici la hotărârea Sa din August 1916, 

Aceastu o şlim noi; cei cari vor veni după 

noi, vor trebui să: cuute în talentul istori- 
cului, în darul de cereaţitine al artistului, 

cele niai puternice mijloace pentru „a se 

“şti ce a zguduit acest suflet și cât sentiment. 
a trebuii să aibă Regele de datoria și drep- 

„urile sale faţă de idealul pe care îl urmă- 

rim, ca să-L fi văzul, la deschiderea Parlă- 
mentului, înaintea noastră, cu acea seni-! 

nătate, pe care nu o au toți martirii, ci 
numai aceia cari ştiu că au câștigat prin 

“lupla lor o coroană de biruință moraiă 

pe care veacurile o vor recunoaşte şi o vor 
constinţi. (Aplauze călduroase). 

A fost o vreme când vorbiani uici cu. 

mândrie de Ştelan-cel-Mare; mare pentru 
talentul lui militar şi pentru energia lui 

nebiruită;- mare print”o încordare, care u 

izbutit să oprească în loc, atunci când ca. 

reprezinta tun Stat, o ordine şi o făgăduială 
de viilor, acea putere a barbariei care nu.
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înscamnă astăzi decât mizerabila carne de 
tun târâlă în urma armatelor germane, pen- 

tru a pângări cu o protanare odioasă pă- 
mântul nostru. 

In Regele Ferdinand -al României, acela 
care va cuprinde tot eroismul generaţiilor 

ce sau succedat va găsi o notă pe care 
nici marele Domn nu a avut-o. 

La Ştefan-cel-Mare, dela sine a venit ho- 
tărârea la care sa oprit. El e epic, drama 

internă i-a lipsit. 

Şi, când vom trece de aceste greulăți, 
vom puteă cuprinde trei mari icoane în 
cadrul treculului nostru: icoana întrupată. 
în ființa lui Ştefan-cel-Mare. Apoi. icoana 

mare, frumoasă, întreagă în mucenicia ci 

dureroasă a eroului pe urmele căruia am 
mers în sulcrințe şi mergem. astăzi la îu- 
tregirea biruinţii şi la răsplata suterințelor: 
Mihai Viteazul. Am suferit cu el, ca mâine 
vom merge şi vom pedepsi ca el pe aceia 

cari acopăr cu uzurparea lor pământul ro- 
mânesc: Goroslău după Mirăslău. :Dar a 
treia figură va fi a Aceluia care în 1916 

„Sa învins pe Sine, rasa Sa mândră, amin- 

tirile Sale de copil, secole întregi de stră- 
moșşi legaţi de alt pământ, pentru a ne oferi 

nouă, nu numai persoana Sa, dar sacri- 
„ficiul tuturor strămoșilor Săi. (Aplauze pre- 

lungile). 
e
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Spre noi sc uită astăzi o oştire, oștirea 
României, care este moraliceşte întreagă, 
este mai mare chiar decât în momentul 

când întâiul detaşament a sfărâmat cu pa- 
“tul puștii piatra de nedreptate la graniţă. 
Atunci; om viu lângă om' viu, ea. repre- 
zinta numai puterea fizică şi încrederea în . 

biruinţă; aslăzi cei vii aduc cu dânşii mo- 

ştenirea suiletească a celor cari au murit 
pe câmpul de luptă. Precum: noi lăsăm la 
alții averea şi numele nostru, aceia cari 
cad pentru țară şi. viitorul neamului îşi lusă 

sufletul întreg, atât de mare cum cră în 

momentul sacriliciului lor, acelora în mij- 

locul cărora cad. (Aplauze prelungile). Tot 
sufletul oștirii româneşti se găsește astăzi 

în acei cari se întorc copleşiţi de număr, 

cum au fost copleșiți soldaţii lui Ștefan. 
străbunul, şi gata ca şi dânşii să se în- 
toarcă asupra biruitorilor. (Aplauze). Cel 

din urmă soldat cu haina sfâşiată de su- 
ferinţele şi răbdările îndelungate iață de 

asprimea maturii şi de cruzimea duşmanu- 

lui, aduce în făptura lui morală pe toţi aceia 

pe cari nu-i vom mai vedeă aievea micio- 
dată. (Aplauze). 

| Și. niciodată steagul românesc n'a fost 

“mai mândru decât în momentul când a 
arătat celei mai superbe alcătuiri militare 

din Europa, că pot merge țărani fără şcoa- 
lă, fără arme moderne, înaintea oștirilor
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înzestrate cu tot ce o cultură grozavă şi în- 
verşunată dă sclavilor înarmaţi cari o re- 
prezinlă. (iplauze prelungite). 

ALâL de simplu şi măreț, manilestul Re- 
gelui a arătat lulurora că nu am intrat 
in acest războiu cu prelențiunea de a do- 
vedi sub raportul militar mai multă forță 
decât alţii. Am intrat în războiu cu hotă- 
rărea de a da tol ce avem în acest mo- 

ment pentru a căpăla dreptul nostru- -întreg, 
Pentru atât, și penlru mai mult, nu. “Şi, 
dacă, în cursul acestui războiu, am dovedit 
încă odală pe-atâlea locuri ale câmpului 
de luptă că sullelul omenesc rămâne tot- 
deauna superior mijloacelor pe cari întâm- 
plarea poate să le pună la dispoziţie, am 
scris, nu munui un capitol în istoria răz- 
boaielor, ci unul în desvoltarea moralită- 
ţii omeneşti. Şi, dacă sânt limpuri imorale, 
este imposibil ca omenirea să mu- și vină 

- în fire şi să nu fixeze pentru fiecare ace ea 
judecată care se cuvine devotamentului, sa- 
criticiului, jeritei de sine, de care fiecine 
a losl capabil. 
Cine va fi pulut spune sau scrie că ar- 

mata noastră, oricâte neajunsuri i-au venit 
din partea unor elemente pentru cari ea 
imsăşi mu esle răspunzătoare, că această 
sfântă armată nu şi-a îndeplinit datoria ei, 
nu numai faţă de țară, de ţara de acum,
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dar faţă de una din cele imui glorivase mo= 
Şteniri și faţă de generaţiile cari ne așteaptă 
pentru a ne judeca; cine va spune că ță- 
ranul român au scăzul câtuși de puţin faţă 
de strălucila vitejie care i-a fixat în gene- 
rațiile precedente un rang intre națiuni, a- 
ceia mu numai că săvârșesc un act de ne- 
patriotism, dar şi un act de nedreptate faţă 
de partea cea mai sănătoasă, mai plină 
de făgădueli și de viitor a neamului nostru. 
(„Aplauze prelungile). | 

Armala noastră în împrejurările de faţă 
reprezintă un popor întreg. In ufară de 
acei cari-se luptă, de acei cari-i ajută, tie- 
care, cu tot ce poale, în atară de acei cari 
întovărăşesc' fiecare luptă” cu sulerința lor, 
cu adânca vibraţiune a, liinței lor întregi, 
în afară de ci loți mu există popor româ- 
nesc, Poporul românesc se cuprinde in acei 
cari ţin arma în mână, în cei cari le dau 
tot sprijinul pentru a o pute întoarce: îm- 
potriva duşmanului şi în acei cari trăiesc: 
numai spre a admira acest eroism, a-i cu- 

lege raodele pentru popor şi a da mâna de 

ajutor care este lrebuitoare pentru a ga- 
ranla victoria. 

In acest popor partea cca: mai vrednică 
de iubire “şi partea cea mai puțin îndrep- 
tăţită este țăranul nostru. Din gura Regelui 
um auzit o tăgăduială, care este a lreia * 

FI Tăgăduială — a patra nu se poale: după
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a treia vine fapta. Am auzit deci pentru a 
treia oară din gura Suveranului, venit din 
-camaraderia' suiletească însăşi cu aceşti os- 
tași, făgăduiala că țărănimea română nu 
-va fi străină pe pământul pe care sângele 

celor mai de aproape alor săi- la sfințit 

“din mou prin sacrificiul lor. (Aplauze). 
Nu se poate ca soarta să fi colaborat în- 

trun chip mai vizibil pentru dreptatea ţă- 
ranului decât în acest război. Dacă războiul 

nostru Sar îi. purtat pe plaiurile Ardea- 

lului, nu ar îi fost din nou, cun: este acuni, 

din cel mai depărtat colț al Oltenici până. 
apropierea moâstră, o-nouă frământare 

a acestei țărâne şi:a acestui sânge. (A- 

plauze). | 
Nu am fi vrednici de tot ce sa făcut 

penlru noi, dacă pentru a uşura destul de 

greaua vinovăţie pe care o avem cu toții, 

mâine chiar nu am primi pe soldaţii no- 
ștri, după biruinţa operei de dreptate, după 

eliberarea teritoriului nostru, după între- 

girca teritoriului rasei noastre, mu numai 

cu ilorile culese în acest pământ, ci şi cu 
darul însuși al pământului hrănitor pe care 

ci îl muncesc. (Aari aplauze). 

Să-mi daţi voie acum: să mă gândese la 
acei cari ne urmăresc, de departe sau de 
aproape, — căci, chiar. dacă sânt departe, 

?-me văd totuşi, prin mijloacele lor, destul 
de aproape, — la cci cari vor, să constate,
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cum am: spus, ceas de ceas, înrâurirea bi- 
buinţei lor asupra sufletului mostru. Să ne 
gândim la aceia cari, fără a fi provocaţi 
în interesele lor politice sau chiar econo- 

mice, au alergat în numele culturii și civi- 
lizaţiei omenirii din fundul Germaniei. 

strâmtorate pentru ca, prin hordele tur- 
ceşti, prin pleava bulgară, prin violenta nă- 
vală maghiară, nu numai să apere ncdrep-: 

tatea unde se găseşte, pe pământul de ro- 
bie şi lacrimi al Ardealului, dar să împlânte- 
aceiaşi suferință, aceiaşi durere, aceiași u-. 

milinţă pe pământul acelora cari se ridica 
seră ca șă înlăture dincolo nedreptatea. S'au 
strecurat pe lume multe cuceriri, dar mici 

una m'a îndrăznit să pornească fără să aibă 
conştiinţa că serveşte un drept şi că aur- 

„măreşte ridicarea omenirii. Să pleci însă - 
de acasă, turburând lumea întreagă, ca 'să 

ai o mai mare parte la prada materială a 
pământului, să nu te mulțumeșşti cu acca-. 

sta, când arunci zeci de milioane de tineri 

nevinovaţi, plini. de bunătate, de iubire, de 

energie în suilctul lor, într'un mormânt pe 
care „toală mizerabila presă de justificare 

care ar urma după războiu nu va îi în 

stare să-l închidă, să culegi tot ce omenirea 

are mai abject ca origine, mai degradat ca 

“vicii, mai rupace şi mai călcător de orice 
simţiminte omeneşti, pentru a le arunca pe 

acest bun pământ ospitalier, care a fost
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lru creștinătate şi cultură apărate cu iru- 

puri românești până astăzi (Aplauze pre- 
- Zungite), este unul din acele acle de nebunie 

istorică de pe care cea mai rafinată filo- 

zolie polilică nu poale curăţi pecetea de 

sânge închegat a crimei neispăşile. Victoria 
criminalilor are în ca însă și saneliunea 
ei, şi, ori dacă este un om, ori dacă este 
o naţiune, cea din urmă căulălură a jert- 
lei este şi cea mai crudă osândă a uciga- 
şului Ciplauze). Vor pulea să se bucure 

de țara noastră distrusă până la Milcov 
aslăzi; vor puleă să se „bucure de peirea 
onestei opere de civilizație pe care an în- 
deplinil-o în Dobrogea, colţ de Asie, din 
care am făcul un mărgăritar al Europei. 
(Aplauze): vor putcă să se bucure de sol- 
daţii noștri, coborâţi în pământul -care îi 
înconjoară astăzi cu toată calda lui iubire 
părintească; vor puteă să se bucure de 
steagurile noastre târâte în noroiul cruzimii 
lor infame; vor pulcă să se bucure de stă- 
pânirea peste acele rude, fraţi, prieteni de 
aproape, cari sânt smulși, de o bucată de 
vreme, nu- numai dela ajutorul nostru, dar 
dela însăşi cunoaşterea suferințelor lor, pe 
cari nu le pulem vedeă. De un singur lucru . 
-nu trebuie să se bucure e; nu trebuie să se 
bucure că au pului. scădeă cu câtuşi de
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prelungile). | 

In trecutul nostru mulţi oameni au su- 

ferit. Dacă sântem cevă, nu sânten prin 
biruinţa strămoşilor noştri, ci sânlenr cevă 
numai prin suferința lor. Poate puterile 

noastre mu sânul alteeva' decât jerila lor, 
strângă laolultă şi prelăculă în energie. Și: 

unul dintre aceşti strămoşi, mare, fiindcă a 
tosi nenorocil şi el, înlr'o clipă de supremă 

reslrişte, când, i se ziceă: lasă țara şi du-te 
sub jug. ei, Gheorghe Ştefan, din părțile 
unde luptă ostașii noştri la Oituz, a strigat: - 
decât să plec pentru toldeauna «dle aici „mai 

bine să mă mănânce câinii pământului u- 
cestuia”. Au trecut trei veacuri dela 1650, 

când Gheorghe Vodă Ștefan spuneă. celor 
„vechi această hotărâre a sa şi faţă de cart 

nici moi nu putem spune altceva decât: , 

ne mănânce câinii pământului acestuia mai 
curând decâi să găsim fericirea, liniștea şi 
binele din graţia sirăinului duşman”! (A- 
plauze). | 

" Umdeva, aici aproape, în codrii Vasluiu- 
lui, este o bisericuţă frumoasă de lemu de 

stejar, în care ai crede că s'au cuprins 

numai țăranii din vecinătate. In această bi- . 

sericuță, acum trei sute de ani, Vasile Lupu, 
isgonit de Tătari, Sa strâns cu familia lui 
și cu loți boierii, şi a înălțat în fiecare zi 

de sărbătoare rugăciuni către Dumnezeu.
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Vrepeda trecât, Tătariii sau dus, drep- 

tat&e hind a lui Dumnezeu, care este cre- 
'Sn, bun şi milos, şi dă biruinţa celui drept. 

Obe pământul. curăţit de hoarde, şi astăzi 
însă în adâncul codrilor stă bisericuţa .de 

„stejar, înfăţişând în ea o învățătură aşa 

de mâre. Ea ne spune astăzi, când alte 
hoarde au. năvălit graniţele şi ne-au în- 
călcat pământul mostru cel sfânt: în colțul” 
acesta, unde me-am strâns, să păstrăm cu 
scumpătate sămânța de credință, şi. vom 

“vedeă şi moi la rândul nostru dispărând 
negura stăpânirii străine, şi vom pulcă zice 
ca Petru Rareş, fiul lui Ştefan, că „vom îi 
iarăşi ce am! fost, şi mai mult decât atât”. 

(Aplauze prelungite, vii -aclamațiuni). 
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