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Şedinţa din 14 Decembrie 1915 

_D. PB. CARP 

Domnule Președinte, 
Domnilor Deputaţi, | 

Aşi fi răspuns voios d-lui lorga, dacă aşi fi găsit o concluziu- me la cuvîntarea d-sale, de altminteri eloquentă şi pe alocurea: spirituală ; dar nu proba talentului d-sale am căutat-o astăzi, a- ceasta o cunoşteam. Astăzi voiam să ne spună ce crede d-sa că trebuie Romănia să facă în aceste momente. Această conclu- ziune nu ne-a dat-o, prin urmare nu am ce discuta, E „D. Moldovanu a făcut să lucească dinaintea ochilor noştri mi- rajul unei Romiînii Mari, cum puţini dintre noi au visat-o pănă acum. Mirajurile însă au defectul că ele se evaporează cînd te „apropii de ele, şi tare mă tem că dacă vom studia chestiunea ceva mai de aproape, să nu se evaporeze şi mirajul d-lui. Mol- dovanu, cum se evaporează toate mirâjele din lume; d-nii mei, înainte de toate, în mijlocul acestei catastrofe istorice în care. ne „aflăm, noi trebue să ne dăm.seama .de. țelul pe care îl urmăresc beligeranţii, trebue să ne dăm seama întrucît aceste țeluri jignesc “interesele noastre,. sau întrucît ele corespund cu realizarea 'aspi- raţiunilor noastre, şi numai aşa, iar nu prin declamaţiuni putem' să vedem unde ne cheamă datoria,. unde ne cheamă jertfele pe cari trebue să le facem pentru -prosperitatea acestei ări. ! Pentru aceasta, d-lor, :trebue să curățţăm terenul investigaţiuni- lor noastre de 6 serie de, legende şi de pretinse idealuri, cari ne întunecă vederea şi îngreuie orientarea noastră. 
Anglia-dă ca o cauză a războiului, apărarea țărilor celor mici.
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Cum a apărat ea ţările cele mici am văzut-o la Gallipoli şi Anvers. 
Și findcă poporul englez e un popor. serios, trebue să admi- 
tem că el a luăt apărarea: popoarelor: celor. mici, nu ca să le a- 
pere, dar ca să. se servească de ele, în -propria lui apărare. An- 
glia se mai dă ca campionul idealului pacifico-socialist şi . afir- 
mă că a tras sabia ca să zdrobească militarismul german. În re- 
alitate însă dacă va izbuti, zdrobirea militarismului german ar în-. : 
semna: Europa centrală dezarmată, îngenunchiată dinaintea An- 
gliei pe Mare. şi dinaintea Rusiei pe ușcat. 
- Franţa se dă ca apărătoare a civilizaţiunii în contră barbariei 
germane. Nui?cunosc; d-le:-prâşedinte, o civilizaţie specific fran- 
țuzească, cunosc.o civilizaţie europeană, la care a conlucrat ct 
o egală măestrie şi 'englezi, şi francezi, şi germani, şi italieni; 
şi cînd aceste popoare se luptă “între ele, ele lovesc deopotrivă 
înti”o. civilizăţie care le” este comună. Va să zică. nici această le- 
genidă nu o putem 'admită;-" .. - mi 
--Rusia dă ca pricină a agresiunilor sale un. ideal mistico- -naţi- 

onal; care găseşte în -cuvintele ortodoxism şi. panslavism ca- 
racteristica ei.cea mai nemerită. In numele ortodoxismului Rusia 
a smuls cea mai frumoasă parte din ' Moldova ; în numele pan- 

" slăvismului, ea 'calcă în picioare angajamentele luate faţă de Fin- 
landezi.. În numele ortodoxiei şi al panslavismului ea a căutat să- 
altoiască pe-vechiul trunchiu polono- -catolic tinerile - vlăstare ale 
Rusiei-Ortodoxe. 

- Dar şi acestea nu sînt -decît: aparenţe.: Adevărata cauză. a a- 
-gresiunilor ruseşti nu .e: nici panslavismul “nici ortodoxia, adevă- 
rata cauză e că :ca se: servă de aceste: pretinse : idealuri ca să 
menţină şi să întărească autocraţia: - 

- Căci, d- -nii :mei, .e.greu—faţă. de- un popor- puternic; ca. cet. 
rus-—să- 1 înlături: şi "dela munca politică -interioară şi dela politica 
agresivă-dih afară; căci cînd înăuntru:'nu- dai poporului nici uri 
mijloc de a-şi . desfăşura puterile, el forțamente: te sileşte să-l 
duci peste hotare-ca. să o desfăşure faţă cu alţii. 
De: aceia, d-nii mei, eu. unul aş dori din toată. inima -ca ide- - 

” ile-liberale să: triumfe în Rusia şi aşi considera acest triumf nu 
numai: ca o fericire pentru Rusia; dar şi ca o garanţie” pentru | 

vecini: . , „a
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Şi acum că am curățat tărîmul de. aceste pretinse idealuri, de, 
aceste legende, să vedem în, realitate cauzele care au “provocat 

- acest război. 
Din partea Franţei cauzele sînt cunoscute: ea vrea să reia 

provinciile pierdute ; ea vrea 'să recapete în Europa" pozițiunea.. 
preponderantă pe care o avea înainte.  Cauză legitimă şi demnă 
de un popor valoros şi puternic cum e poporul francez: | 
Anglia. Anglia a intrat în” război nici pentru popoarele. cele 

mici, nici pentru idealul socialisto-pacific; a întrat în război pen- 
trucă vedea pe Mare din partea Germaniei o concurenţă pu-. 
ternică, care era de natură a sdruncina împeriul ei mondial. 

Germania are. o politică care e desemnată şi câracterizată” de 
la început de împaratut' Wilhelm. Cînd s'a suit pe scaun a zis: 
„Viitorul acestei ţări estepe mare.“ Cu. aceste cuvinteela carac- 
terizat, cu multă prevedere, care trebue să fie politica Germaniei. . 
Politica germană—dacă te uiţi la situaţiunea ei—nu poate să. fie 
o politică de extensiune pe uscat; ea nu poate fi decît o poli- 
tică de extensiune pe” mare. Și în această politică trebue” fatal- 
mente ca odată să se întiinească cu Anglia. Acesta cra.un lucru 
pe care fiecare observator, cît de puţin atent, a celor ce se pa- 
trec în Europa, trebuia să-l vadă. Austria, . la rindul €i, vrea să 
aibă preponderența asupra slavilor apuseni; ; Austriă vrea să re- 
prezinte, nu numai în teorie, dar şi în fapt, dualismul slav. Și ea 
în această privinţă trebue fatalmente să se găsească în luptă cu 

usia. 
Rusia ce voeşte ? Rusia voeşte—şi 'acestea ni sînt 'apreciaţi-” 

“uni personale : sînt declaraţiuni pozitive ale miniştrilor ei—Ru-- 
sia voieşte Țarigradul, Rusia voieşte Dardanelele, Rusia voieşte 
Marea Neagră ca o mare clausum, şi Rusia voieşte Gurile” Du- 
nărei, ca să stîrpească concurenţa. pe care această -mâre ' „arteră 
comercială poate să i-o facă. 

Acum vă întreb : Din toate aceste tendinţe, care . este tendinţa 
care ar sta în contradicţiune. cu interesele noastre ? Care. este . 
tendinţa care ar face să ne opunem la realizarea ei, dacă, din. . 
nenorocire, ea ar deveni posibilă ? . 

Că Anglia vrea să domine pe mări, că Germania ate în con. 
“ curenţă “cu dinsa, sînt lucruri care nu ne ating de cît de de-
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parte ; că Austria vrea să devie o putere puternică slavă, a- : 
ceasta ne interesează mai mult, dar este în folosul nostru, nu e 
nimic care să fie în contradicţie cu interesele noastre. Că Rusia 
vrea să ia Dardanelele, că Rusia vrea să transforme Marea Neagră 
într'o .mare' clausum “rusească, că Rusia vrea să ia Gurile Du- 
nărei, că Rusia cere Galaţul şi cu o parte din Moldova-de-]os, 
ca să aibă o trecătoare către Țarigrad, cînd. va putea să-l cu- - „ cerească,—acestea sînt lucruri cari ne ating şi ne ating aşa de 
tare, încît ele zdruncină temelia acestui stat, despre care zice, cu drept cuvînt, d. lorga: că numai dacă vom menţine intactă această 
temelie, numai atunci vom putea spera că odată vom putea ve- 
ni în ajutorul fraţilor celorlalţi care nu sînt sub dominaţia rega- 
tului romîn. Vă închipuiţi d-voastră că “noi am putea realiza. i- 
dealul de care vă vorbea d. Moldovanu. singuri ? Evident că 
nu ! Nimeni nu a pretins aceasta, şi nici nu o poate pretinde. Va - - Să zică. nu-l putem realiza de cît în tovărăşie cu cineva ; şi a- 
tunci se pune întrebarea ; Cari sînt condiţiile cari ni se impun 

- nouă pentru această tovărăşie şi care e succesul politic pe care 
l-am putea dobîndi. noi, mergînd cu unii sau cu alții ? „ 

Evident că Ardealul nu-l :putem avea: decît dela o zdrobire 
definitivă a Imperiului Austro-Ungar, şi atunci este straniu de a 
crede că Rusia, după ce a, sacrificat miliarde, după ce a sacrificat 
milioane din cei mai aloroşi supuşi ai ei, are să vină să dea Ro- 
miîniei şi libertatea Strîmtorilor. şi libertatea Dunărei şi 130,000 
kim. pătraţi de pămînt. Numai un cineva care nu S'a ocupat de- cît foarte tirziu de politică, poate să admită acest lucru. Rusia 

„ne îmbie să mergem cu dinsa, dar din cele 130,099 klm. cari: ni se promit de d. Moldovanu, să vedem cît ne rămîne, 
Trei pătrimi din Bucovina se sustrag cu ruteni. Crişania... “D. A. C. Cuza! Bucovina în marginile ei istorice. 
D. P. P. Carp: Vorbesc de ce afirmă Rusia. Rusia biruitoare alături de noi are să ne zică — şi nu că are să ne zică, o zice: „Trei pătrimi din Bucovina sînt ale rutenilor. Crişania aparţine 

„ungurilor, Maramureşul în parte e slavon, în Ardeal -partea ungu- 
rească trebuie să o:dăm la'0 parte, adică toată partea Săcuias- că, şi Banatul'aparţine sîrbilor. n 
D. A; C. Cuza: Aceasta spune Rusia?
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D. Mihail Phereckyde, președintele Adunării : D-le Cuza, nu a- 
veţi cuvîntul, | , 

D. P.P. Carp: Aceasta spune Rusia şi mai spune încă ceva Ru= : 
* sia—şi cînd. afirm acest lucru îl afirm pe date pozitive. Nu sînt 

Singurul căruia răposatul Rege Carol i-a spus că una din con- 
„diţiile păcei o să fie şi revendicarea şi a unei părţi din. Moldo- 
va-de-]os, ca trecătoare spre Strîmtori, şi aceasta nu mi-a spus-o 

“numai mie, ci a spus-o la mai mulţi oameni politici cari pot atesta 
adevărul spuselor mele. Și atunci care e poziţiunea noastră 2—Noi, 
Romiînia, alături de Rusia biruitoare, alături cu Rusia: a-tot-pu- 
ternică, care, după zdrobirea “Austriei, n'o să mai aibă nici „O. 
contra-cumpănă, nici o împotrivire să-şi realizeze idealul ei; căci - 

- dacă vorbiţi de idealuri, nu uitaţi că, în afară de idealul romînesc, 
mai există şi alte idealuri,—idealul romînesc există numai pen- 
tru noi, pentru ruşi nu există decît ideal rusesc. 

Și atunci se va găsi Statul nostru. mărit poate cu vreo 20— 
25,000 klm. pătraţi, însă fără Gurele Dunărei, pierzind o parte a 
Moldovei-de-Jos, cu Strimtorile în mîna Rusiei şi cu Porţile-de - 
Fier în mîna Serbiei, adică iarăşi în mîna Rusiei. Și se înşală a-- 
mar aceia cari cred că dacă vom pierde Strîmtorile, vom putea 
găsi o compensaţiune îndestulătoare în Porţile-de-Fier. Porţile-de- 

„Fier în minile Serbiei sînt o armă în contra noastră. Și -atunci 
rezultatul acestei cooperaţiuni va fi ca în loc să. fi realizat 

„d-voastră idealul romînesc, aţi realizat o Romînie economiceşte 
cotropită. Și istoria ne învaţă că cotropirile 'economice sînt tot- 
deauna antemergătoare ale cotropirilor politice, E o 

Situaţiunea fiind: aşa, d-lor, nu vă miraţi.. dacă vă amintesc 
că fiecare Stat are două chestiuni de studiat, are două probleme 

__de rezolvit : Problemul existenței sale şi problemul măririi sale. 
Dar mărirea nu este posibilă decît cu existenţa. Și cînd d-voas- 
tră veţi fi sacrificat posibilitatea existenţei Statului nostru, atunci 
în loc să fi venit în ajutorul fraţilor noştri de dincolo, ale căror 
suferințe le descrieţi aci, “veţi fi adăugit la suferinţele. lor şi su-: 
ferințele noastre, şi în loc să fim egali cu. dînşii- în fericire, vom 
fi egali cu dinşii în nenorocire. 

Aceasta este, d-lor situaţiunea. Vedeţi că triumful Rusiei este 
„un dezastru economic şi un dezastru politic pentr noi. Dela



Germania însă desigur -nu ne putem aştepta la un asemenea 
„lucru. Germania. dela-1870. încoace este a-tot-putinte în Europa. 
Și nu e bine să uităm cum s'a servit faţă de noi de a-tot-pu- . - 
ernicia ei. Se a 
Nu. vorbesc de vremurile anterioare. Las la o parte că înainte 

de 1854 Prusia, de cîte ori s'a vorbit de împărţirea Principate- 
lor, a fost aceia care s'a opus cu cea mai mare energie. Con- 
sider numai acţiunea Germaniei. . Aa e 

După biruinţa Germaniei a venit la 1882 un moment în care 
Austria s'a încercat să obțină protectoratul asupra Dunărei. | 

Atunci Romînia, conştientă de interesele ei, ştiind ce valorează 
Dunărea şi gurile ei pentru. dînsa, s'a opus energic. a 

In această luptă, nici Franţa, nici Anglia nu ne-au venit în ajutor. 
_ Propunerile cari sintetizau apetiturile. Austriei, erau făcute de 
Barrtre, actualul ambasador al Franţei ; şi cînd la sfîrşitul Con- 
ferinţei dela Londra, care a dat dreptate Austriei, s'a cerut şi 
din partea “Angliei şi din partea Franţei o sancțiune pentru ho- 
tăririle conferinţei, singura putere care s'a ' opus, a fost Germa- 
nia ; şi Dunărea a fost salvată pentru noi. 
Dar economiceşte ? | a , 
Cînd am început a ne desvolta economiceşte, dela. cine am 

„căpătat noi mijloacele ca să ajungem la acea înflorire,. la care 
ne aflăm” astăzi ? | - 

Oricine a fost miniștru în ţara aceasta, cunoaşte -ce greutăţi 
întîmpinam din partea Franţei şi Angliei, ca să ne dea capita- 
lurile necesare. Numai Germania a fost aceia care, fără nici o 
pretenţiune, în mod foarte moderat, ne-a venit. în ajutor şi ne-a 
permis să ajungem acolo unde sîntem astăzi. | 

Acesta o fost efectul a-tot-puterniciei germane. 
Prin urmare, vedeţi, acţiunea Angliei nu loveşte interesele noa- 

stre. . Acţiunea Franţei iarăşi nu loveşte interesele noastre. Pe 
cînd Austria sprijină interesele noastre, iar Rusia loveşte inte- 
resele noastre. Atunci, d-nii mei, care este şi care trebue să 
fie acţiunea Romîniei ? Acţiunea Romîniei trebiie să tindă a- 
colo, sa să împiedice cu orice preţ ca noi să. devenim vasali 

- Tuseşti... --. i | e | , 
O voce: Să rămînem vasali germani. 

Li 
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-D. Victor Ionescu : Vasali ungureşti.” . a 
D. P. P. Carp: Vasali ungureşti ? Aşi vrea să ştiu: sînteți 

vasali ungureşti ? 5 . 
D.. Victor Ionescu :. Sînt 5.000.000 de romiîni. o 
D. P. P. Carp: Prin urmare, .pentru: mine nu e nici o în- 

doială unde ne chiamă interesele, unde ne chiamă datoria. Dar 
mi se va zice: Opinia publică este contra. Opinia: publică în- 

E greuiază realizarea politicei adevărat romiîneşti şi atunci naşte - 
întrebarea : Care trebue şi care poate să fie atitudinea noastră 
față de opinia publică? Ne zicea d. lorga âdineauri că opinia 

„publică are nevoe de a fi condusă. : Opinia publică “are nevoie 
şi de rezistenţă, atunci cînd ea vrea să ne conducă pe căi ră 
tăcite, şi astăzi aceste rezistenţe se impun. pa 

Nu am văzut, d-le preşedinte, niciodată o opinie publică con- 
dusă de agitatori cu atita uşurinţă, cu' atîta nepricepere politică 
din partea celor, sinceri, cu atita rea credință din partea celor 
nesinceri. E un act. de ne-mai-pomenită uşurinţă, de a lovi 
tocmai în acei al căror apărător. te pretinzi; e frivol de a 
nu gîndi că fiecare victorie pe care o repurtăm la Capşă. şi 
pe uliţile Bucureştiului, în contra ungurilor, 'are : repercusitinea 
ei la Budapesta şi. serveşte de armă şovinismului ungar -ca.să 
nu se dea romînilor de dincolo, concesiunile la' cari au dreptul 
(sgomot; întreruperi) pentru eroismul ce l-au arătat pe plaiurile 

„Carpaţilor şi în cîmpiile Poloniei. Privitor la acest eroism re- 
„_gret din fundul inimei cuvintele rostite de d. Moldovanu, care: 
„a ziscă Rominii nu s'au dus la războiu decit .tiriţi înainte de 

unguri. . a | 
D, Leonte Moldovanu : N'am zis aceasta, d-le Carp. 
D. P. P. Carp: Aţi spus că Ungurii au dus cu întăietate pe 

Romiîni în frunte, ca să fie sacrificați mai. degrabă. A 
D. Leonte Moldovanu : Aceasta. este exact. - 
D. P. P. Carp : Regret aceste cuvinte, fiindcă ele conţin două 

- lucruri : 9 insultă la memoria celor morţi, şi .mai conţin dene- 
_garea unui merit, care. va servi celor supraveţuitori la reâliza- 
rea “drepturilor lor. 

Romînii n'au murit peritrucă au fost duşi cu întăietate în frunte, 

N



întrunire publică. - 
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ei au murit cu întăietate fiindcă în războiu eroii sînt aceia cari - 
mor cei dintăi. (Intreruperi). | 

- Va să zică agitaţiunile din Bucureşti sînt un act de uşurinţă 
şi de nepregătire politică. Dar cei nesinceri! Aşi voi să ştiu 
dacă s'ar face o întrunire publică... * | i 
„D. A. C. Cuza: De ce nu o faceţi d-voastră ? NR 

D. Mihail Pherekyde, președintele Adunării : Respectaţi tribuna 
- odată ; m'aveţi dreptul să întrerupeţi. Continuaţi d-le Carp. 

D. A. C. Cuza: A întrerupe 'nu însemnează a nu respecta ; . 
din contră ; vreau să-i dau atenţie. (Ilaritate). | | 
c D. Mihail Pherekyde, președintele Adunării:  Continuaţi d-le . 

arp. - . | Na | | : 
„D. P. P. Carp: Dacă aţi face o întrunire publică şi aţi spune 
poporului : vă convine să mergeţi alături cu Rusia ? Pentru a- 
ceasta vă dau o parte din Ardeal, vă iau însă Strîmtorile, vă 
iau gurile Dunărei, vă iau Moldova-de-Jos. (Ilaritate). Credeţi - 
d-voastră că aceşti 'agitatori ar avea vre-un ecou în asemenea 

D. Barbu St. Delavrancea: N'ar avea. | 
"D. P. P. Carp: Atunci.eu găsesc că e un act de rea credinţă: 
“D. Barbu St. Delavrancea: Care act? - ” | 
D. P. P. Carp: De a şti aceste lucruri şi de a nu le spune. 
D. Barbu St. Delavrancea: Dar le ştii numai d-ta ; eştisingu- 

rul romîn care poţi spune aceasta. (Aplauze). : i 
_D. Mihail Pherekyde, președintele Adunării: Lăsaţi cuvîntul li- 
ber ; lăsaţi tribuna liberă. Aveţi cuvîntul, d-le Carp. 

D. P. P. Carp: Sînt adevărate d-le Delavrancea, şi mă - mir . 
cum de vii să negi asemenea lucruri. D'apoi primul-ministru - 
rusesc, d. Sassonov, v'a spus şi a spus întregei Europe căel 
vrea Marea Neagră ca o mare clausurm... 

Voci : Aceasta da. - a | - 
n P. P. Carp : Că el vreâ Dunărea, că el vrea Gurile Du- 

nărei... o 
„Voci numeroase : Aceasta nu! . i 

D. Mihail Pherekyde, preşedintele Adunării : D-lor, discuţie 
prin dialoguri nu se poate; lăsaţi pe orator să continue. - 

i



ui 
_* D. Victor Jonescu : D-le preşedinte, lăsaţi să fie întrerupt, cu: atit mai bine pentru prestigiul. Camerei şi al ţării romîneşti ! - D. P. P. Carp: Din toate acestea rezultă, d-nii mei, că o a-- lăturare cu Rusia e absolut imposibilă. De aceasta. nu mă tem ;. dar această agitaţie poate să aibă - un efect dezastruos pentru. viitorul acestei ţări. Ea poate să înduplece guvernul a “rămîne; neutru pănă la sfirşit. Și neutralitatea va avea pentru noi efecte: tot atit de dezastruoase pecît dacă ne-am alia cu Rusia. . Să admitem că pacea s'a făcut, să admitem că noi am rămas. neutrali ; atunci am rămas în graniţile noastre de astăzi, şi în. mijlocul unei situaţiuni pecuniare mondiale, în care toate resur- sele vor fi întrebuințate, nu în interesul nostru, ci în interesul. beligeranţilor, față cu un. miliard şi jumătate datorie, fără putinţa. de a putea realiza vre-un împrumut aiurea. Căci, d-nii mei, cine: nu ține seamă de nimeni se expune ca şi nimeni să nu ţină seamă de dinsul, şi nu ştiu care va fi Puterea: aceia, cînd va. avea ea interesele ei de deservit, care va vrea să ne vină nouă. în ajutor ! Şi atunci rezultatul va fi.că vom trebui să reducem : armata, vom trebui să reducem întreaga noastră organizare, vom. trebui să cerem impozite foarte mari,—toate acestea pentru. a plăti. - inacţiunea noastră. O ţară dezamăgită şi slăbită, —iată rezultatul. „neutralității, 

” De aceia mă ridic contra ideii de neutralitate. Și de aceia nu: aşi dori ca guvernul să manevreze aşa, încît evenimentele pre-=- cipitindu-se, să ne găsim în mijlocul -transformării generale izo-- laţi şi slăbiţi. ! * 
D. W. Basilescu: In contra ungurilor. 
D. P. P. Carp: In contra ungurilor, pentru Dumnezeu, nu poţi: merge singur. Nu uitaţi că nu poți birui decît alături de Rusia. şi biruinţa noastră alături cu Rusia este pierderea noastră. " D-lor, ceia ce se întîmplă astăzi la noi s'a mai întîmplat în is-- torie ; ceia ce se întîmplă astăzi la noi cu întrunirile noastre pu-- blice, cu agitaţiunile noastre, cu ideile noastre de mărire s'au. întîmplat şi în altă- ţară, şi atunci, în acea țară, acei cari erau: „mai înflăcăraţi, cari vorbeau de libertate şi de unire, erau spri=- jinitorii politicei ruseşti: şi erau sprijiniți de Rusia. Sa
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“Intrebaţi astăzi pe poloni: dacă binecuvintează pe aceia cafi au 
tăcut politica atunci şi dacă nu-i blastămă. 

Vorbea: d. Brătianu de suferinţele sale la Senat ;.- suferinţele 
sale sînt uşor de lecuit. Suferințele d-sale sînt” suferinţele unui 

„om nehotărit, care este obligat să ia o hotărîre.  Incercaţi, d-le. 
ministru, şi luaţi odată o hotărîre şi veţi . vedea .că toate sufe- 
:rinţele d-voastre au să dispară ; şi nu uitaţi preceptul lui: Hora- 
“țiu : Cine nu ştie să se opună clamorilor unei mulţimi rătăcite, 
acela nu este un om întreg.. , 

O voce : Starea de asediu. | 
D..P. P. Carp: Să: nu mai uitaţi încă şi un alt adagiu latin: 

“Cine se lasă să fie purtat de' soartă e condus de dinsa; cine 
Tezistă e. tîrit. Doresc din tot sufletul meu, d-le Brătianu, ca e- 
“venimentele să te poarte, iar nu să te tirască, 
ae: a Pherekyde. prepedintele Adunării : D-lor, şedinţa e 

ri ica ă !



- Şedinţele din 15 şi.16 Decembrie. 1915. a. 

e 

C. STERE: ai 

: Dăiăiriale Prișadiite a 

„ Dorhilor Deputaţi, 
N 

:M'am hotărit să iau cuvântul numai dupăo area luptă sufletească. 
“Parlamentul 'nu- este un cenaclu de discuţiuni academice, ci o: 

arenă de luptă, şi eu. nu-mi .fac. iluziune asupra mijloacelor mele 
ve a înrîuri hotărirea d-voastră. Să vorbesc pentru istorie? Pen- » 
tru ca în Analele parlamentare să fie înregistrată şi o notă dis- 
cordanță ?. Istoria. acestor cumplite vremuri se. va: opri asupra 
altor .voci, mai autorizate decit - -a mea. Să. caut un - succes de 

„tribună 2 
D. A. C. Cuza: Imposibil! (Mare ilaritate ; aplause): 

„D. C. Stere: D-lor, este în adevăr. imposibil. Cu acest prilej 
însă, pentru prima oară de cînd sînt în Parlament împreună cu 
d, Cuza, îmi permit să-i adresez dauă -cuvinte:. : 

D-le. Cuza, de zece -ani mă.abimaţi,- mă atacați... 
D. A.C, Cuza: Unde ? - 
D. C. Stere: In presă, la întruniri publice, la cursuri.. Onorată 

Adunare poate constata că m'aţi luat odată cuvîntul fără să mă 
onoraţi cu invective şi insinuări. Nu vam răspuns niciodată. 

D. A. C, Cuza: Fiindcă erai vinovat. 
D. Mihail Pherekyde, președintele Adunării : Naveţi cuvîntul 

d-le Cuza. . 
D.. C. Stere: D-le Cuza, n'am să justific eu peniru ce nu ţi-am 

- răspuns; dar ai toată latitudinea, „după ce voiu - vorbi, să reiei 
firul... (D. Cuza întrerupe). |



14 
D. Mihail Pherekyde, preşedintele Adunării : D-le Cuza, eşti «dator. respect Adunării. 

„D. General D. Lambru: Ce va să zică şcoala aceasta ; aici nu «e cafenea! (Sgomot mare; întreruperi). - . a D. Mihail Pherekyde, Președintele Adunării : D-le Cuza, eşti * -dator respect Adunării. D-le general Lambru, binevoiţi a nu în- “trerupe şi: d-voastră. - A a D.: General. D.: Lambru: Am. tăcut, (Iaritate)., | D. Luca Elefterescu :.... (Intrerupe). 
D.. Mihail Pherekyde; președintele Adunării : Am eu . misiunea „ menţinerii ordinei, şi nici. d.-Luca „Elefterescu, nici d. general “Lambru, (Ilaritate; aplause). i - D.. Ştere „are cuvîntul singur. (Ilarițate). Aa | „ D.. C. Stere: Și, d-lor, vă: pot asigura că după ce d. Cuza va relua din nou, cum am spus, firul preocupărilor sale, n'am să-l «distrag prin nici un cuvînt şi prin nici un gest. Pot invoca, “d-lor, o activitate parlamentară destul de lungă. In cei 15 ani de. “zile am luat rar cuvîntul şi numai cînd credeam că pot susține --0 idee, că pot fi util; niciodată: n'am manifestat zelul.de gladia- tor, şi m'am ferit de personalităţi şi de polemici zadarnice. Dar, d-lor, odată ce această discuţiune aci a fost „acceptată, nu pot tăcea, n'am dreptul să tac. Da, n'am dreptul să tac, chiar «de a-şi fi dintre cele şapte şi jumătate milioane de Romini din. Regat singur de părerea mea. Oricît de puţin autorizat e - glasul "meu, el e singurul astăzi, care poate parveni pănă la această incintă, dintr'un cimitir de două milioane de suflete romîneşti. „ŞI, orieare ar fi hotărîrea. d-voastre,. şi acest glas “trebue să ră- 'Sune aci, .:: : Să Pa - D. C. Jarca: Foarte bine. | a „D. C..Stere : Trebue să Tăsune pentru viitorul nostru, peritru conştiinţa noastră a: tuturor, chiar dacă. s'ar “deschide numai o „perspectivă seculară despre care va vorbit acum cîteva momente G. Diamandi. : 

Ia Şi un condamnat .la moarte are dreptul" la ultimul cuvînt. „D. A. C. Cuza: Eşti condamnat la moartea civilă. (Risete). D.. Em. Culoglu: E foarte adevărat ce spune: e vocea Basa- zabiei, care vorbeşte. printr'insul. (Intreruperi, zgomot).
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D. A. C. Cuza: Nu'e şi cimitirul Ardealului! (Mare zgomot). 
-D. Mihail Pherekyde, președintele Adunării : Vă rog respectaţi 

" cuvîntul oratorului, respectaţi libertatea tribunei, lăsaţi pe d. Stere 
- să-şi exprime părerea personală a d-sale, măcar că-e contrarie” 

cu a d-voastră. ARE , E ; + D. A.C. Cuza: Să nuvorbească în numele Basarabiei. Ce a 
_j căutat în Ardeal? - e a 
+ D. Mihail Pherekyde, preşedintele Adunării: Nu ai cuvîntul, d-le 
„Cuza; dumneata turburi ordinea în această Adunare. D. Stere are 
i cuvîntul. 

- D. C. Stere: Eu nu v'am vorbit ca fiind! personal condam- 
nat la moarte, dar dacă prin hotărîrea. d-voastre ar fi să puneţi 

-- pecetia pe un. mormînt încă rău închis, atunci, d-lor, nu puteţi 
” “să nu ascultați acest glas, fie măcar pentru. ca să daţi “dovada. 
„că hotărîrea d-voastre n'a fost luată din patimă, ci după o dreap- 
„tă judecată, cîntărind totul, luminînd totul ; fie d-lor, numai pen- 

tru ca şi ei se înțăleagă că destinul, şi nu uitarea, nu indiferența, 
ma voit reînvierea; chemarea lor la viaţă. - -: aa D. C. Jarca : Foarte bine. A a 

D. C. Stere: Să-nu. tie pănă şi uitarea singurului deputat ro=. - min, care în nemernicia lui, din întîmplare, face parte din această - Cameră. - A i 
D. C. Jarca: Protestez, mai sînt şi "alţii. . 
D. Barbu St. Delavrancea : Da, e. adevărat. | - „+ D. C. Stere:. Zic singurul deputat romîn născut din” acelaş, ' lut cu ei, şi Care nu: poate, acum, cînd se .discută soarta nea- mului întreg, să nu-şi spună cuvintul. Fie măcar pentru ca a- cest cuvînt să rămînă ca o simplă inscripție funerară, spre a- - „_ mintirea pioasă a urmaşilor, şi să fiți siguri, d-lor, oricît de gros 1 ar fi zidul ce ne desparte, şi prin inerția de ganit răsbate, mă- | „Car ca 0 şoaptă, fiecare cuvînt care afirmă ' străvechile legături. o. Pentru: acei în cari, chiar după hotărîrea 'd-voastre, încă nu se va stinge ultima nădejde, pentru acei în cari se va sbate şi sub, , piatra de mormint îndărătnicul dor. de” viaţă; . pentru aceia—nu. 

puteți să nu mă ascultați, cu .oricîtă duşmănie m'aţi privi. . 
D-lor, nu mă va opri amorul propriu de a vă cere o îngădu- . „ială. Am să pă spun tot cugetul meu fără rezerve, dar vă asi- 

Na



gur şi fără patimă,. fiindcă, d-lor, cum am spus. ru vorbesc MU 
- mai „pentru a. concentra cîteva. clipe atenţiunea ,d-voastre asupra 

persoanei mele. .De' altfel şi. fără .să fi vorbiț, un an jumătate 
numele meu a fost obiectul.atitor „exerciţii de retorică, şi de po- 
lemică, şi eu' măcar prin presă nu am' simţit trebuinţa să intru 
în polemică... Am. susținut. cu. pasiune, credinţele. mele, cu pasiu- .. 

„ne dar fără patimă. NE AR 
-D. Julian Vrăbiescu.:.Nu aţi: explicat . un. ucr... zi | 
D. Mihail. Pherekyde, „președintele Adunării : Nu. aveţi civîntul 

d- le Vrăbiescu.  - | 
„--D. C, Stere: D-le Vrăbiescu, aveţi puţină. răbdare, 

- D. A. C. Cuza : Sîntem nerăbdători. î- 
"O voce: Nici. vizita Țarului la Constanţa. . „i 
D. C. Stere: D-lor, vorbesc fără . patimă, fiindcă ! nu-mi perd | 

pănă într'atita judecata” obiectivă, ca să nu-mi. daui seama că în 
- fondul, diverginţelor, rioastre. zace o. sîngeroasă tragedie; care de; 7 
atitea ori a pus. faţă. în faţă diferitele: năzuinţi ale. acestui neam. a 
Și vă asigur, d-lor, că dacă” aş crede că aceste, năzuiniţi sînt inz- - 
compatibile, atunci poăte m'aş resemna să tac. Dar cîtă vrem 
socot “că totul atîrnă .dela .o orientare greşită, . d-voastre puteţi - 
pune la o parte, şi "veţi pune, cuvintele mele,, dar să-mi lăsaţi 
măcar acea. mîngiere, că mi-am făcut ceiace ce cred eu—şi ni- 
meni altul nu poate înlocui. aci conştiinţa. mea—cea ce cred eu 

"că este datoria mea. | 
D-lor am spus că totul, după părerea mea, alirnă dela o ori- 

entare” greşită: . 
D-lor, faţă de grozava catastrofă a răsboiului- moridial, față de 

- această 'năprasnică ciocnire. de. forţe istorice, care poate fi. firul 
conducător în acest labirint, pentru noi, Rominii ?  Simpatie pen- 
tru vre-o grupare de. beligeranţi? . D- lor, simpatia adeseori este 
oarbă. Ea izvorăşte, cum a spus amicul Diamandi, cîte odată din 
adîncul inconştientului., D-sa. a clasat pe d. Carp, din acest mo- - 
tiv, printre, Junkerii germani. „Nu ştiu dacă nu m'a clasat şi pe 
mine printre Junkeri,  . .- 

D Barbu “St: 'Delavrancea :Foarte bine Va clasat. | , 
D.C. “Stere : Poate d. „Diamandi,. printre. revoluționarii, cari îi
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luptă pentru principiile revoluţiunii franceze îl clasează şi pe d. 
Nicu Filipescu? . _ 

Dacă ne vom conduce însă de simpatii internaţionale, fatal ne 
vom despărți; nu vom putea ajunge la unitatea conştiinţei na- ționale. De asemenea. nu putem lua asupră-ne rolul unui juriu, /"neatru a decerne cununi şi premii de virtute marilor naţiuni eu- ropene. , 

„. Războiul e o jertfă grozavă, şi nimeni nu-l duce pentru a răs- nlăti o naţiune care se conduce bine, sau pentru a pedepsi pe alta care'se conduce rău.. 
Nu, d-lor,-este o premiză dela care nu vă puteţi abate; căci pentru o naţiune ea însăşi constitue scopul Suprem : viaţa ei, desvoltarea ei. Ea este—o spun barbarii teutoni—scopul în sine. Ea nu poate servi ca mijloc pentru nici un alt scop, oricît Paţi 

rede de superior. 
Şi pentru națiunea romineasză, care este una şi singură—în on 

UI 
- . . . A . . 

a . 
... + ciuda istoriei, în ciuda hotarelor, în ciuda formelor politice,—ea co este singură scopul suprem, şi numai ea trebue să cîntărească _ n cumpănă, dacă trebue din nou însîngerat trupul naţiunii  noas- tre, tăiat de plugul istoriei în patru, şi de atitea ori însîngerat SN pentru alte neamuri, 

cipii conducătoare.: Națiunea romînească nu a reuşit să creeze un: 

„D-lor, dacă aşa este, din aceste permize rezultă alte două prin- Ş 

organism politic propriu, decît aci între Carpaţi şi Mare, aceasta ește suprafața de consolidare. -De aci poate numai pleca acea evoluţiune care să acopere noţiunea etnică a romînismului cu no- țiunea politică a Statului“romin. Nu ne este ertată! deci nici o: poiitică, nici 'o intervenţiune: în războiu, care ar putea Compro-— mite Statul acesta rezultat din frâmîntări milenare, din n2noro- ciri negrăite pentru, toate generaţiunile ce s'au stins pănă acum, şi singura nădejde pentru cele cari bati la poarta vieţii. , In al doilza rînd, dacă istoria na-a despărţit, nu putem admite: vreun particularism romînesc, Dacă v'am cerut să-mi daţi aten- țiunea ca singurul care poate vorbi pentru cele două milioane: de suflete romineşti, din noaptea. tăcerii, totuşi. nu 'voiu. vorbi. în numele vreunei. politici basarabene, cum cred că nimeni nu are dreptul da a vorbi din 'punctul de. vedere exclusiv” al unei . 
Înani , 

- 
2 ” 
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politici ardelene. Nu există decît o singură politică : “politica . .. 
idealului romînesc integral, fără renunțare şi fără uitare. (Apla- 
uze pe băncile majorității). 

A! Kilometrii pătraţi! Număr de populaţie, “Romini umili sau 
mîndri ? Nu putem pleca la luptă pentru ideal începînd cu tro- 
carea de teritorii romineşti, renunţind pentru vecie la' vechiul 
pămînt strămoşesc. (Sgomot; întreruperi). 

D. Barbu St Delavraricea : Le-aţi făcut d- voastră peoria cea 
funestă. | 
-D. C, arca : Teoria cea bună. 

D. Barbu St. Delavrancea: Da, să vindeţi grîne. (Sgomot; în- 
treruperi). 

-D. Mihail Phereky yde, președintele Adunării : D-voastră cari 
sînteţi dintre oratorii cari veniţi la tribună, „respectaţi dreptul a- 
celuia care este la tribună.! 

D. Barbu SE. Delavrancea : D-le preşedinte, n'am întrertipt 
- niciodată pe d. Stere. | 

D. Mistail Pherekyde, preşedintele Adunării | „Dar îl întrerupeţi Ă 
în acest moment. 

* -D. Barbu Si. Delavrancea : Și la dreapta şi la stînga, şi îna- 
inte şi înapoi ! (Sgomot mare). 

D. C. lerca : Neamul întreg. Întreruperi). a 
„_D. Barbu St. Delavrancea : Neamul, pentru. d- ta, este. moşia 

- d-tale. (Sgomot ; întreruperi). 
D. Mihail Pherekyde, preşedintele “Adunării : D-le larca, vă rog 

a vă stăpîni această emoţiune; d. Stere, singur are dreptul de a : 
„vorbi. 

D. C. Siere: D- le Delavrancea, spui că nu mă, întrerupi, dar. . 
să fii drept şi să-ţi dai seama- cît îmi este. de greu de a-mi în- 
deplini Sarcina, dacă mă împiedici să: vorbesc pentru c o teorie pe i 
care nu o cunoşti. încă... 
„D. Victor. Ionescu :.. O ştim ; eşte cea dela Braşov. .. 
“D, A: C.. Cuza: Dela? telegrama Contelui. Czernin.. . .. 
"D.' Mihail Pherekyde, președintele. Adunării : aveţi dreptul + 
să vorbiţi. _*. - ga Tata a 
„D-le Stere, binevoiţi a contina: E 
D. V.-Sassu: D-le: Cuza, eşti profesor de universitate. 

i



9 
D. A. C. Cuza: De aceia dau lecţii. (Ilaritate). | 
D.. G. Diamandi: Omul acesta, oricare i-ar fi părerile, _este - 

Sincer şi trebue ascultat. (Aplauze prelungite ; sgomot; protes- 
tări). 

" 
D. Luca Elefterescu: De ce m'aţi respectat Şi părerea d-lui 

Moldovanu? (Sgomot; protestări). 
D. Mihail Pherekyde, președintele Adunăfii: Mă rog, d-lor de- 

putaţi, eu sînt mîhnit că apelul care s'a făcut ca să “respectați 
situaţiunea dureroasă a colegului nostru nu e ascultat de toţi. - 
d-nii deputaţi. Sînteţi datori să respectaţi cuvîntul; d-voastre cari reclamaţi acest respect... (Sgomotul continuă)... a 

D-lor deputaţi, n'am putut auzi cele zise de d. Miclescu, însă 
sînt în mirare cînd toţi d-voastre reclamaţi libertatea tribunei şi 
fiecare o voiţi pentru d-voastră, nu o respectaţi şi pentru alții. 
(Aplause puternice). Vă rog, d-lor, să arătaţi că respectaţi li- 
bertatea_tribunei ; vă rog, d-lor, arătaţi acest respect libertăţii tri- 
bunei. Oratorul singur are cuvîntul. 

D. Stere e rugat să continue. - | 
D. Victor Ionescu: Trebuia aci să vorbească, nu la Braşov; 

nu să se ducă la Braşov să inducă în eroare pe fraţii noştri şi să le spună minciuni. (Întreruperi ; sgomot). a i _„D. Mihail Pherekyde, președintele Adunării: “D-le Ionescu, nu ai dreptul să răpeşti cuvîntul d-lui Stere. . 
D. Victor Ionescu: Aci să fi vorbit, nu la Braşov. Şi acum nu 

“mai putem să ascultăm pe acest monstru. (Mare sgomot). , 
D. Mihail Pherekyde, președintele Adunării: „D-le Ionescu, 

d-voastră voiţi să mă învingeţi cu puterea plămiînilor. „Aceasta e 
lesne, dar sgomotul nu este un argument. . a | „D.-Victor Ionescu: D-le Preşedinte, din toate puterile “mele, =. şi cu -toată puterea plămiînilor mei, cu puterea sentimentelor inele. 

“de romin, vreau. să spui adevărul. a 
D. Mihâil. Pherekyde, președintele Adunării: . Trebue să aveţi respect de liniştea Adunării, şi. nu aveţi dreptul s'0. tiirburaţi şi să. faceţi dezordine. De 

„. D." Victor Ionescu : Vom vorbi şi. dela tribună... * Re 
. D- Mihail Pherekyde,. președintele. Adunării: Eu . sper, d-lor 

s to 
pa
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deputaţi, că veţi face tăcere. D-le Stere, aveţi cuvîntul, vă rog 
să continuaţi, A EA 

D. C. Stere : D-lor deputaţi, în stauca ' sufletească în care am 
luat cuvîntul, vă asigur că nu mă dor cuvintele neparlamentare, . 
cari mii s'au adresăt, mă doare gîndul că, urmînd aşa înainte, 

"îmi veţi face cu neputinţă să duc pănă la capăt această povară: 
D-lor, sînteţi stăpîni pe hotărîrea d-voastre. Pentru ce nu mă 

lăsaţi să vorbesc? Aveţi d-voastre îngi-vă îndoiala de convin- 
gerile d-voastre ? Să mă credeţi, poate cel mai dureros caz de 
conştiinţă pentru mine s'a născut din izolarea în . care trăesc de . 
atita vreme. Aţi auzit, d-l Diamandi a spus că aproape s'au 
rupt. relaţiunile între noi, vechi prieteni. Ce . credeți d-voastre? 

„E uşor unui om să ducă această viaţă, ori-cine ar fi el? Dar 
dacă un demon nu-mi îngădue popularitatea ce aş putea atît de - 
uşor ciştiga prin cîte-va tirade şi cîte-va poze—un demon care 

„mă stăpîneşte cum îl stăpînea pe Socrate—demonul convingerei. 
—a cărui tiranie îmi impune cuvintele ce vi le spun? Puteţi! 
să le apreciaţi cum voiţi, dar cu ce drept. voiţi să mă puneţi în 
imposibilitatea . de a vorbi ?. 

Am căutat să pun la o parte toate chestiunile personale „care 
-. ar fi putut să învenineze această discuţiune. Imi aruncaţi călă- 

toria în Ardeal, telegrama Contelui Czernin ; am crezut că este 
mai bine, pentru demnitatea acestei discuţiuni, de a nu atinge 
această chestiune. | | 

> D. Barbu St. Delavrancea: Dar de ce? a 
D. C. Stere: Fiindcă nu este importantă persoana mea, d-le 

Delavrancea ; dar n'am ce face, să vorbesc deci şi veţi vedea 
că. am avut dreptate de a nu voi asemenea discuţiuni. . i 
"D-lor, fac ca "George Diamandi, pun la o parte planul cuvîn- 
tării mele, şi voi încerca: să lichidez.şi această chestiune. ca ul- 

„ stimă încercare, de a.vă sili să-mi. dați ascultare, nu mie, după 
cum v'am spus, ci glasului, care vorbeşte prin mine de dincolo, * 
diri. pămîntul romînesc în căre m'am născut. NE 5 

D-lor, în vara trecută eu am trecut de. douiă ori graniţa. Prima - 
oară înainte de' declararea de războiu, prin urmare şi înainte de 
consiliul de Coroană. Declarăţiuneă de războiu m'a “surprins la 
Viena, împreună cn primul preşedinte al Curţii de apel din laşi,



d. Burada. . Dimineaţă am citit în Neue Freie Presse ştirea des- 
pre declararea de războiu, şi la ora 1 am fost în tren ; am venit 
în țară, în seara zilei consiliului de Coroană; nu am mai întil- 
nit, n'am văzut, .de la data declarării de războiu, pe nimeni din- . 

"tre Romînii din Ardeal. EN | 
„Dar înainte am întilnit doi, trei dintre ei. Am vorbit despre 
eventualitatea războiului. Am vorbit şi despre speranţele. Romi- 
nilor. Dar despre un singur lucru.n'am vorbit Şi nici nu am pu- 
„tut. vorbi. Nu am vorbit şi nu am putut vorbi cu Romînii rezer- 
vişti: să dea ascultare ordinelor de chemare sub arme “şi să 
plece la războiu. Nu am vorbit şi nu am putut să vorbesc pen- 
“tru un motiv. foarte simplu. Nu am găsit un Singur romin care 
să-mi fi spus în momentul acela, că ar fi aşa ceva în intenţia 
Jui.. D-lor, e uşor .de a arăta că astfel de îndemnuri din par- . 

„te-mi S'au putut năzări în imaginaţia oamenilor lipsiţi de simţul - 
- realității, . d ' 

- D. Gr. Vericeanu: D. deputat Manolescu a afirmat că. a-ţi spus 
d-voastră în tren. A 

„D. C. Stere: D-lor, eu vă spun deocamdată despre : ce n'am 
"vorbit şi vă rog să judecaţi d-voastră, înşivă, dacă contrariul e 
de domeniul posibilităţii, “ a 

- Cum ? Să nu răspundă la apel rezerviştii, să nu meargă aceî 
flăcăi romini la luptă ? Dar aceasta ar însemna o revoluţie. Re- 
voluţiile însă nu se improvizează. i i 

Au plecat la războiu Sirbii, şi de multă vreme se pregăteau ; 
„ani de zile acţiunea lor politică avea în vedere acest războiu. 

* Propagandă, conspirații, „Narodna Odbrana“, atentatul. dela Sa- 
rajevo. | : | 

: Și, totuşi, aţi auzit că rezerviştii -sîrbi .. din Austro-Ungaria să 
nu îi răspuns.la apel? - -. | | ie : 
„Au fost poate cazuri excepționale, izolate, 'de dezertare ; acelea , au fost şi la romîni. : - | a a 

Italia de -asemenea a intrat în. războiu: Iredenta italiană a des- 
făşurat o. acţiune! vie de demult. Aţi auzit d-voastre iarăşi că re- 
zerviştii italieni n'au răspuns la apel sau că “au putut face re- 
voluţie ? A - o a o 

îm - .
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- Dar în Alsacia şi Lorena d-lor, aţi auzit că nu Sa răspuns la 
apel, că s'a făcut revoluţie? | Me 

S'a vorbit despre un regiment ceh care s'ar fi predat prea uşor. 
Dar aţi auzit că, cu. tot apelul Marelui Duce Nicolae către po- 

poarele subjugate ale Austriei, că vreunul a dezertat în massă ? 
Dar se.poate lucrul acesta? E cu putință oare, măcar din ă 

punctul de vedere pur technic, în condiţiunile în care se face o 
mobilizare? ă 

- Dar mai mult: în momentul acela în care eu am fost în Ar- 
deal, înainte de războiu, înainte de Consiliul de Coroană, care 

“era starea mintală, şi dincolo şi aici ? Putea fi măcar vorba, 
puteam avea măcar prilejul de a discuta lucrul acesta ? Dar ui- 
taţi, d-voastre că abia cîteva săptămîni înainte de război a că- 
zut victima unui atentat Principele moştenitor Frantz Ferdinand ? 
Nu vă aduceţi aminte cîte speranţe erau legate de acest Prin- * 
cipe? Și credeţi d-voastre că dela momentul în care a îost scrisă 

„Gross Oesterreich“—carte pentru publicarea căreia au * contri- 
buit şi unii conducători ai Federaţiunii Unioniste de astăzi— 
că din momentul cînd-a apărut Gross Oesterreich şi pănă la 
declararea de război s'a schimbat într'atita. starea sufletească în 
Ardeal, încît flăcăii aşteptau un semnal dela mine pentru ca să 

„facă revoluție ? | SE a 
Dar aici în ţară ce stare sufletească „predomina în momentul 

* izbucnirei războiului ? i a 
" D-lor, nu voiesc să scap prin tangentă, | 

Vă mărturisesc, nu am avut prilejul de a vorbi cu nimeni 
despre astfel de lucruri. o , ” 
„Dar presupun că cineva mi-ar fi sugerat ideia unui apel de 
nesupunere la ordinul de' mobilizare. Numai! întrun caz aş fi 
primit astfel de sugestia: Dacă ştiam că în 24 de ceasuri ar- 
"mata romînă e în Ardeal. Ori puteam eu credeacest lucru ? Pu- 
tea cineva crede acest lucru ? - RE 

„- In faţa -d-voastre- d. lorga-a citit eri documente din care re- 
zultă că încă “multă vreme aţi vorbit despre neutralitatea leală, 
definitivă sau neutralitatea provizorie. ÎN aaa 

Dar, în sfîrşit, d-lor, nu conduc eu soarta statului romîn, căci . 
dacă l-aşi fi condus, sau dacă aşi îi avut atîta trecere pe lingă: 

a
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d-voastre, nu eram, . de: sigur, silit să” vorbesc în această at: 
mosieră. 
“Fapt este că nu a intrat în război Romînia nici pănă azi. Și 

cum credeţi d-voastre că. unui romîn i-ar îi fost iertat atunci.să 
îndemne pe flăcăii de peste munţi la nesupunere, ceeace putea 
duce numai la jertie inutile, -că eu aşi fi în stare să-i îndemn... 
(Sgomot). . 

'O voce: De ce? De răscoale inutile e vorba aci? (Szomot; 
întreruperi). | 
„Altă voce: Nu este vorba de aceasta, Nu se vorbeşte de răs-. 

coale. i se reproşează, d-le Stere, că ai fi îndemnat pe rominii 
"de dincolo să meargă la război. (Sgomot; întreruperi). 

“Alte voci: Ai auzit d-ta ? Erai acolo cînd a spus aceasta? 
(Sgomot; întreruperi). | 

D. C. Stere: V'am vorbit foarte clar. . 
D. Barbu St. Delavrancea: Da! Clar de tot! 
D. Mihail Pherckyde, preşedintele Adunării: Bine voiţi. a as- 

culta, vă rog. 
D. C. Stere: V'am spus, d- lor, că nu am spus nimănui să! 

nieargă la război, şi nu am spus nimănui, fiind că nimeni nu 
mi-a vorbit despre putinţa nesupunerii. D-lor, am să vă dau şi 
0 dovadă: pun la dispoziţia d-lui Filipescu o telegramă. 

„_D. Barbu St. Delavrancea: Dar d. Nicu Filipescu e senator. 
„O. voce: Dar e şei de partid. 
D. C. Stere: O telegramă, din carese va vedea care era sta- 

rea sufletească, în acel moment, nu în ţară, dar şi în Ardeal. - 
Am primit această telegramă de la un fruntaş romîn, un om că- 
ruia o viaţă întreagă s'a închinat şi d. Leonte Moldovanu Şi care 
este un amic al d-lui Nicu Filipescu. Omul acesta,—cu' care nu 
m'am putut întîlni, deşi Pam căutat, nu pentru ca să-i dau în- 
drumări, dar ca să am un sfat de la el,—îmi telegrafiază, la data 
pe care o puteţi reconstrui: din fantele selatate + 

„Informaţiunile franceze şi ruseşti sînt cu desăvirşire minciu-' 
„noase. Germanii şi austriacii progresează în toate direcţiunile. 
"Germanii au respins la Metz 10 corpui franceze şi au luat 10.099) 
"de prizonieri. Austriacii au repurtat o mare victorie la Krasnic 

şi au luat 3.09) prizonieri. Nemţii au tunuri de asediu cari: di-
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„rimă toate cetățile. Victoria . germanilor şi austriacilor e asigu- „rată. Te felicitez pentru articolele tale favorabile Austriei şi Germaniei... . | Ia . D. Barbu Si. Delavrancea : Acelea din Universul. 
D. C. Sere: „E momentul pentru romîni să pornească la răz- '„boi împotriva Rusiei“... i 
Faţă de starea sufletească ce rezultă din acest text, mai a- veam eu nevoe să îndemn pe Romini să răspundă la ordinul de - mobilizare ? . - | - La ce, dar, se reduce legenda că eu am trimis pe cei 609,099 de romîni. Nu, d-lor! E Ai 
Am vorbit cu cei doi sau trei. romîni asupra perspectivelor ce le-ar deschide eventualul război, şi atita, ' 
D-lor, această primă călătorie 'am făcut-o cu tgenul. Am plecat prin Burdujeni şi m'am întors în ziua Consiliului de - Coroană, prin Predeal. Cu o lună mai tîrziu, e adevărat, “că am mai tre- - cut.granița, 
D. Victor Ionescu : Cu automobilul. 
D. C. Stere: Da, cu automobilul, şi de data aceasta sînt -şi mai bine înarynat, _ : | - „D-lor, într'o zi, d. Frăţilă, profesor. la liceul din Galaţi, mi se pare şi actual senator, mi-a comunicat că un fruntaş romîn care nu poate trece graniţa, ţine numai decît să mă vadă şi că mă aşteaptă lă Braşov. Am crezut de datoria mea să răspund la a- ceastă invitare, şi, împreună cu colegul meu de la Universitatea din laşi, d. Dr. Slătineanu, am luat.un automobil de piață, nu: era automobilul ministerului de interne,—d. ministru de interne ştie să apere graniţa de un om primejdios ca mine,—am plecat la: Braşov, am stat două ore, după care m'am întors înapoi. Toate aceste fapte le puteţi controla. i 

„De data aceasta nici macar n'am vorbit de atitudinea romiîni- lor din Ardeal, ci: mi-s'a dat de către fruntaşul romîn o_însărci- nare pe care am îndeplinit-o. Și d-lor, nu vedeţi la urma urmei împotriva a ce fel de învinuiri eu trebue să mă apăr?. . 
D. Gr. Vericeanu: Ce însărcinare ți sa dat? ” 
D. C. Stere: La aceasta nu răspund. .. „2
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“D-nii Nicu Filipescu-şi Take lonescu pot ori cînd afla ce în- 
sărcinare mi s'a dat. “ .- | 
„Dar nu vi se pare, d-lor, că astfel de învinuiri trec peste. li- 

mitele dreptei judecăţi. In adevăr, dacă m'ar exista pentru isto- . 
ricul viitorului alte documente decît desbaterile Parlamentare, 
discursurile de” la întruniri publice şi articolele de presă, el ar. 
fi putut crede că în momentul de faţă trăeşte în Romiînia un- 
supra-om, căruia îi este suficient să facă. un gest pentruca să a- 
prindă țara Romînească dela Dorohoi la Severin ; care, cum s'a 

„exprimat un orator elegant, s'a pregătit împletind coşuri la ocnă 
pentru ca să ajungă geniul rău al unui şef de partid şi prim- 
ministru în ţară, sugerîndu-i toate reformele, şi de la cuvîntul 
căruia atîrnă ca 600,000 de flăcăi ardeleni să plece la războiu 
sau să dezerteze în massă !..,, Ă - 

Ei .bine,.d-lor, de aceia nu am vrut să discut aceste fantas- 
tice învinuiri, aşa de monstruoasă mi s'a părut această con- 
cepţie. ” i - 

Ce vreţi d-voastre să deduceţi din toate acestea, -că eu sînt 
_Singura piedică pentru. realizarea - idealului naţional, aşa cum îl: 
“înţelegeţi d-voastre ? (Aplauze, sgomot). Și ca să nu scăpaţi a- 
cest ideal nu mă lăsaţi măcar să vorbesc? . , 

» Aşa dar, am isprăvit cu legenda pentru care sînt înfierat de un 
an şi jumătate. Și veţi recunoaşte că nici nu s'ar fi putut naşte ast- 

- omagiu. . 
D. A. C. Cuza: Dar cu telegrama lui Czernin, cum e? . 
D. C. Stere: Bine, d-le Cuza, să-ți vorbesc şi de“ acest lucru. 
Din fericire. d-lor, nu sînt om de Stat, aşa că pot să răspund: 

la întrebate. | iu | 
„Ar îi inadmisibil ca un om de stat să divulge conversațiile avute 

„cu diplomaţii, orice s'ar întîmpla în urmă. Aţi auzit d-voastre de 
"pildă, ca d. Sasonov să fi dat publicităței convorbirile din Potsdam? 

- Sînt convins că un adevărat om de Stat nici în România mare 
să divulge conversaţiunile pe cari le-a avut cu diplomaţii străini. 
Altfel s'ar feri lumea de noi. ' Dar. în cazul meu lucrul e foarte. 

- simplu. Cînd a venit contele Czernin în “țară, la putere era gu- 
vernul de colaborare. Și aturici cum mi-a spus Dl. Take louescu, 

. 

fel de legendă, dacă nu mi S'ar fi făcut fără voe un prea mare, -
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d-sa l-a sfătuit pe. contele Czernin să facă cunoştinţă .cu unii 
oameni politici din opoziţiune şi că, în afară de şeful partidului 

liberal ar fi recomandat d. Take lonescu, nu e aşa?" 
D. Take jonescu: Exact: 
D C. Stere: Să facă cunoştinţă” numai cu doi oameni “politici 

liberali, unul pentru rolul pe care îl joacă în politica internă a 
țării, d. Emil Costinescu, şi altul pentru ideile lui, în ce priveşte 
directiva noastră politică. 

D. Take lonescu: Nu pentru aceasta. Imi dai voe să mă explic? 
Toată lumea ştie că contele Czernin venise în Romiînia, între 
altele, cu misiunea să îndrepteze relaţiunile dintre Romînia şi 
Austria şi să ne dea speranță de o altă tratare a Romînilor din 
Ungaria. Cum ştiam că -d. Stere se ocupă mult de această ches- 

tie şi era în relaţiuni cu mulţi romîni din Ardeal... | 
D. Barbu St. Delavrancea: Inainte de război ? 
D. Take Ionescu : Sub guvernul de colaborare ; a spus- o d. 

Stere. Atunci i-am spus contelui Czernin că-l sfătuesc să facă 
cunoştinţă “cu d. Stere. 

D. C. Stere: Am înţeles, că-am fost recomandaţi prin opoziţie 
„cu d. Emil Costinescu, a cărui: însemnătate în politica internă 

se recunoştea. Dar, în sfirşit chestia se reduce la acelaş lucru. 
D. Czernin mai tirziu, în adevăr, a făcut cunoştinţă cu mine, 

am avut citeva conversaţiuni, nu aşa de numeroase, În urma că- 
lătoriei mele lă Braşov am avut prilejul să discutăm cu contele 
Czernin asupra celor ce credeam că ar putea influența în bine 
opinia publică romînească. Și atunci, d-lor,am spus categoric— 
vedeţi că nu sunt bărbat de Stat, pot divulga-—că numai O schim-" 
bare în politica ungurilor faţă de romîni ar putea. influenţa. opinia 
noastră publică. 

O voce: Cine v'a dat mandat să vorbiţi. 
D. C. Stere Nu am avut nici un mandat. Și peste 2—3 luni 

în urma acestei conversaţiuni, contele Czernin, a avut: amabili-. - 
“" "tatea “să-mi -trimeată--o -telegramă la -laşi, în care-.mă ruga să vin - 

în Bucureşti spre a avea. o întrevedere, La' întilnire: d-sa mi-a 
arătat scrisorile ce s'au schimbat între. contele Tisza şi unii fruri- 
taşi romini—, scrisori cari peste, puţin au. fost publicate de toate 
ziarele, . . Da . a
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"Atita d-lor. 
- Am'crezut că nu trebue să ocup opinia publică cu gesturile 

şi faptele mele. M'aţi silit să vă întreţin de toate aceste nimicuri, 
sper că acum îmi veţi da: posibilitatea să vă spun singurul 
lucru, pe care voiu să-l spun; şi care e de datoria mea să- ! spun: 

Rog pe d. preşedinte să-mi acorde 5 minute. 
— Şedinţa se suspendă pentru 5 minute. 
— La redeschidere : 
D. Mihail Pherekyde, preşedintele Adunărei : D. Stere are cuvîn- 

tul în continuare : 
D. C. Stere: Am spus la începutul cuvîntării mele că pentru 

fiecare naţiune nu poate fi altă directivă în politica internaţio- 
nală decît interesul ei, ca însăşi e un scop suprem şi nu poate 
fi subordonată ca mijloc nici unui alt scop, de aci rezultă că 
în acţiunea noastră internaţională trebue, înainte de toate, să asi- 
gurăm Statului romîn posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea, iar 
pe de altă parte să afirmăm integralitatea idealului nostru na- 
țional. - 

D-lor, un popor poate să fie prigonit de soartă, poate să fie opri- 
mat, poate să fie pus la grele încercări, dar cît trăeşte încă su- 
fletul său, el poate nădăjdui mâîntuirea. | 

Cînd însă el se resemnează la ştirbirea individualităţei sale— 
orice perspectivă de mărire e zadarnică—, el singur se condamnă 
la înfrîngere. 

Ni se impune, dar, să studiem eventuatitțile- acestui război, 
mai întîi din punctul de vedere al Statului romîn, pe urmă din 
punctul de vedere al idealului național integral. - 

D-lor, d. Diamandi wa vorbit în cunoştinţă de cauză; cum a - 
afirmat 'd- -sa, despre stările interne din Rusia, dar cred că d-sa . 

va recunoaşte că sunt cel puţin tot aşa de bine informat ca şi d-sa. 
De: altminteri, d-lor, oricine îşi poate da seama ce însemnătate 

are pentru noi participarea Rusiei la războiul mondial. 
Dacă sîntem unanimi în ce priveşte revendicările: naţionale, 

“modalităţile de realizare pot ridica, fără indoială, multe probleme; 
se poate discuta oportunitatea sau prioritatea unor anumite re- 
vendicări, dar nici odată nu poate o naţiune cu putere de viaţă 

- renunţa Ja integralitatea idealului său național.. E
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Dar în ce priveşte oportunitatea şi prioritatea nu le poate de-: 
termina decît situaţia internaţională. De ea trebue să ținem seamă 
pentru a vedea ce putem realiza- din aspiraţiunile noastre, rezer- - 
vîndu-ne toate posibilităţile viitorului. - . | 

Din acest punct de vedere, ce situaţie ne va crea victoria. 
Rusiei ? _ Y .- 

Rusia victorioasă, înseamnă Galiţia anexată. A şi fost împăr- 
țită în timpul recentei ocupaţiuni îs. trei gubernii. Victoria Ru- 
siei, înseamnă în al doilea rînd, Constantinopolul şi Strîmtorile 
în posesiunea ei. | a o 

Bărbaţii de Stat ai Rusiei au precizat cu toată claritatea do- 
mită această revendicare, şi li s'a recunoscut de către ceilalţi 
aliaţi dreptul de a-şi stabili dominaţiunea asupra „Mării Ru-. 
seşti.“ ” i 

-- De altfel, d-lor pentru oamenii de Stat, cari cu mult înaintea 
acestui război urmăreau desfăşurarea -evenimentelor, nu poate fi 
aci nici o îndoială. . - | 

Vă atrag atenţiunea asupră unei singure lucrări, care e pu-. 
blicată şi în limba franceză : Cartea d-lui Goriainov asupra strîm- 
torilor.- i . 

Acum 4 ani uti bărbat însemnat de Stat care a condus odată 
politica externă a Franţei, d. Hanotaux, a scris şi o prefață la 
această carte. Aa o 

Și, d-lor, cu rezerva pe care trebue să şi-o impună un om de. 
Stat, d.. Hanotaux a spus acolo că azi stăpînind canalul de Suez, 
Anglia poate renunţa la strîmtori şi Constantinopol în favoarea. 
Rusiei. Cum spune d-sa foarte. frumos, Ferdinand Lesseps de 
sigur că nici nu a bănuit că săpînd istmul dela Suez, el scria 
codicilul -la testamentul lui Petru-cel-Mare. Na - 
„Va să zică iată Rusia, dela braţul Chilia, dealungul Prutului, 
pînă în Galiţia. Rusia la Dardanele şi la Constantinopol., Mai 
mult,—cum de curînd s'a declarat cu toată „solemnitatea— poporul 
bulgar, în răstimp, s'a dovedit nedemri de libertatea lui, răscu- : 
lîndu-se împotriva emaricipatului: său. Bulgaria" astfel e amenin-. 
țată să ajungă un simplu hinterland, pentru a asigura “stăpînirea 
Bizanțului şi a strimtorilor. Va să zică, Rusia, pe toată lungimea 
Dunărei, pînă la graniţa Serbiei şi. pînă la Porţile de fier...
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Un prieten, care a scris la începutul acestui război despre în-— 
semnătatea strimtorilor pentru Romînia, în fața revendicărilor 
Rusiei s'a consolat făcînd o revoluţiune geologică, pentru a da 
deschidere Mării Negre în sus, pe Dunăre, înspre Porţile de fier. 
Dar astăzi este nevoie de o altă revoluţiune geologică, ca în caz 
de victorie rusă, acel drum” să ne fie deschis, nu mai ştiu pe 
unde. Astfel, d-lor, Romiînia e cuprinză, ca o simplă enclavă în 

„mijlocul imperiului rusesc, păstrînd un contact cu apusul numai: 
prin Ungaria înduşmănită. 

D-lor, care credeţi că e soarta Rominiei în acest caz? Care 
poate să fie viitorul ei ? | 

S'a vorbit aci de Panslavism. D-lor, aci d. Diamandi are e drep- 
tate,--nu panslavismul e o primejdie. ! 

Să vă gîndiţi la raporturile speciale din sînul rassei slave. 
Pecînd pentru rassa latină găsim naţiuni mari : francezi, italieni, 
şi chiar portughezii şi spaniolii, au putut să colonizeze” un con- 
tinent întreg, al Americii-de-Sud, pe cînd la rassa germană asis- 
tăm chiar 'azi la lupta crîncenă între : anglo-saxoni. şi teutoni ; 
slavii însă, în afară de ruşi, sînt cele două mici popoare quasi- 
independente—bulgarii şi aproximativ jumătatea poporului sîrb, 
iar ceilalţi alcătuiesc, numai mici grupări etnice, cuprinse în sî- 
nul imperiului Habsburgic. Și, d-lor, Rusia nu a voit să ştie, în- 
nainte de a se fi creiat această situaţie, nimic despre ideia slavă. 

Unul din cei dintăi panslavişti, pe vremuri, sîrbul Kryzanicz, ' 
cînd s'a dus la Moscova, fiindcă din studiile învăţaţilor etnografi 
germani a aflat despre existenţa rassei siave,—s'a dus să spună 
Țarului ce _viitor.poate avea panslavismul, a şi: fost imediat de- 

„portat în: Siberia. - 
La Tanenberg cînd s'a produs: marea ciocnire dintre gerina- : 

nisi şi slavism, au fost reprezentaţi moldovenii noştri, armatele 
moscovite lipsea. 

Mai tirziu cu mult, cînd unul dif marii apostoli ai Slavismulii, 
profesorul Kostomarof; a întemeiat prima societate slavofilă - în 
Rusia: „Ciril şi: Metodie:, ea a.fost disolvată cu puterea armată.” 
şi membrii ci au isprăvit 'vieaţa. în închisori şi în Siberia. - Sla- 
vismul rus n'a împiedecat ca Rusia, de acord cu -puterile ger- 
mane, să. strivească Polonia. şi să o împartă, Panslavismul „rus
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nu e decît panmoscovitismul, şi acest lucru îl afirmă :oticialita- 
tea rusă cu cea mai anare francheţă şi sinceritate. . - 

D-lor, marele Duce Nicolae a. publicat trei manifeste “care vor 
Tămînea în istoria slavismului :. manifestul cătră poloni, manifes- 
tul cătră ukrainieni, manifestul cătră popoarele slave din impe- 
riul austriac. Polonilor le spunea că le promite autonomia naţi- 
onală sub sceptrul “Țarului; ukrainienilor le spunea:  sînteţi ug 
popor rus, veniţi pe: sînul naţiei mame ; popoarelor. slave din 
Austria le spunea: noi vă chemăm la vieaţă sub scutul rusesc. 
„_D-lor, dar a fost publicată şi circulara ministrului Maclakof 
cătră guvernatorii din Polonia: ca să nu dea interpretare nepo- 
trivită manifestului Marelui Duce Nicolae, căci situaţiunea în Polonia rusească, în orice caz, nu poate fi modificată -prin acel 
manifest. l'entru ukrainenii din Galiţia instalarea guvernatorului 
;general, contele Bobrinski, a însemnat desfiinţarea tuturor şcoa- 
lelor ukrainiene, desfiinţarea societăţilor culturale, închiderea bib- 
liotecelor, deportarea mitropolitului, Contele Septiţki, şi a su- 
fraganilor săi, şi pănă. la tăgăduiala existenţei .chiar a: poporului - ukrainian. 

a 
Și, d-lor, cînd aveţi în faţa d-voastră, pe de o parte, un im- 

periu colosal care cuprinde 170 milioane .suflete,- şi pe de altă 
„ parte, mici populaţiuni slave care nici n'au avut puterea de a-şi 
reia organisme politice proprii, să vă gîndiţi, care poate fi ide- 
alul rusesc despre care a vorbit d. Carp ieri ? 

Și dacă Rusia. victorioasă va ajunge în Galiţia şi va urma 
graniţa noastră pănă la braţul Chilia, va cuprinde şi teritoriul 
de peste Dunăre în locul Bulgariei- răsvrătite, va: stăpini şi 
“Constantinopolul, atunci vă daţi seama, care poate fi.pentru un 
bărbat de Stat rus singura. politică: raţională - faţă de romîni ? “Ce-i dictează însăşi raţiunea. de Stat ? mi E a 

Savantul, meu profesor, d. Missir, a spus în Senat: : pentru 
n0i, la urma” urmelor, dacă nu putem stăpîni noi Constantino- 
'polul,. ori ruşii, ori turcii, 'e acelaşi. lucru... = E i 
» - Constantinopolul sub turci, Dardanelele -în'mîna. turcilor.. au însemnat veacuri „de “vasalitate pentru Statul romîn,. Dacă ne-am 
emancipat, ne-am emancipat -aturici -cînd valul. turcesc :a.: fost 
zespins-dela -Viena şi. cînd „puterea-'otomanilor a: scăzut, : abia 

N 
-
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acum 35 ani. Și dacă veţi pune o altă putere mai grozavă decit 

cum a fost vreodată puterea otomană, chiar din exemplul acesta - 

nu vedeţi care ar. îi destinele noastre ? P 

D. N. Jorga: lmi permiteţi o întrebare de istorie? - 

D-voastră vă daţi seama de un fapt ? Intăiele noastre legă- 

turi de vasalitate cu Turcii s'au făcut înaintea anului 1453, că 

turcii nu au cucerit Constantinopolul decît la anul :1453, ocu- 

pind -Bostforul şi Dardanelele, şi că în momentul acesta țara To- 

mînească era vasală Turciei de cel puţin 59 de ani, 'iar Mol- 

dova era intrată de ciţiva ani numai în sfera lor de acţiune 
politică. . o 

- D-voastră care posedaţi cunoştinţe aşa de întinse—să nu se 
supere. d-lor 'în unele domenii, mai multe decît majoritatea co- : 
legilor noştri—să nu puneţi baze cari sînt şubrede aserţiunilar 
d-voastre şi cari ar putea să inducă în eroare. 

D. C. Stere: Eu am învăţat într'un liceu din Kişinău, şi chiar 
din liceul acela istozia expazsiunii turceşti O c1n93 = destul d2 bine 

(D. N. lorga întrerupe). - 
D. Mihail Pherekyde, președintele” Adunării : “Regulamentul îm- 

piedică ca să substituiţi dialogurile discuţiunii. 
D. N. Iorga: Atunci nu permiteţi nimănui întreruperi, după 

cum a-ţi permis d-lui Arion să mă întrerupă ieri. 
D. C. C. Arion: Tot nu ţi-a trecut? ur. : 
D. Mihail Pherekyde, preşedintele Adunării: Nu am permis 

nimănui şi nu perinit nimănui ca să întrerupă. Vă rog să res- 
— -pectaţi regulamentul. 

„D..A. Iorga :: Miine va îi o rătuială pe baza regulamentulii.: 
“D. C . Stere : Nu aşi fi îndrăznit să contrazic pe d. lorga, cînd 

« vorba de un fapt istoric. (D. N. Iorga întrerupe). - , 
D. Mihail Pherekyde, președintele Adunării: Va să zică, q- le 

„ Jorga, vreţi să” vorbiţi' singur ? Nu aveţi dreptul acesta: 
“D.N. lorga : Ori: e.un regulament pentru toată. lumea, ori nu 

e „Bentru nimeni: | ; 
Ai Ci Cuza. Mă: unesc și eu. - - | 

“Bi Mihail Pierekyde, președintele Adunării; E pentru: toată 
Lumea: d-le: Iorga! î-.-.: 

:D. A. “Ci-Cuiza::Mă asociei la această. protestate a d- lui” orga. 

A
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D. Mihail Pherekyde, preşedintele Adunării : Oricât de 'însem- 

- mată e individualitatea d-lui Iorga, regulamentul trece înainte. 
Vă rog binevoiţi a respecta regulamentul. ” 
„D.C. Stere: D-lor, nici prin gînd nu mi-a trecut să con- 

trazic faptele, de altfel elementare, enunțate de d. Iorga. Nu am voit să stabilesc succesiunea istorică, că întăi a căzut Constan- tinopolul şi că. pe urmă au venit Turcii. | a 
-- Ştie toată lumea, de pildă, pentruce Turcii au ținut aşa . de 
muit la Adrianopol în urma răsboiului balcanic. Turcii au trecut 

- dincoace înainte de luarea Constantinopolului. Dar numai atunci 
puterea turcească s'a consolidat, cînd -ei au .ajuns în acest punct 
al vechiului Continent, care :de cînd există istoria Europei -a 
avut o deosebită însemnătate, încît pănă şi cetăţile Elene, au 

"căutat să stabilească totdeauna un punct de reazem, acolo în 
strimtori. Și, spun, că e sigur că stăpînirea rusească, la Cons- 
tantinopol şi a Dardanelelor e incompatibilă cu independenţa 
noastră. . . | , 

„Să vă gîndiţi la un fapt: în mijlocul teritoriului etnografic 
romiîn se -ală o populaţie de cîteva sute de mii de secui. E un: 
romîn care ar fi renunţat din cauza aceasta la aspiraţiunile noas- — » 
tre ? Dar, d-lor, am cuprins acum doi ani de zile Qadrilaterul. 
Aţi simţit vreo indigestie ? Să faceţi însă o comparaţie între în-: 
tinderea colosului «dela Nord, între puterea lui numerică în raport 
cu puterea noastră numerică şi cu întinderea noastră teritorială, 
şi veţi vedea că e relativ mai defavorabilă: situaţia noastră față 
de săcuimea din Ardeal sau față de populaţia străină din  Do- 
“brogea. o a i Na 

Vă dați dar seama ce sentimente față de noi poate inspira 
unui patriot 'rus faptul brutal că. Romînia e aşezată în mijlocul 
teritoriului lor etnografic. e 

Şi copii-de. şcoală din Rusia. cunosc acest ideal rusesc, şi cîn- 
tecele populare cântă Dunărea ca fluviu naţional rus. Coacep- 

„jia însăşi teoretică a autocrației ruseşti este bazată pe _moşte- 
- nire2 Bizanțului, fiindcă o Principesă bizantină, Ana Comnen, 

s'a căsătorit cu-un Țar din : Moscova. D. “Miliucof,: şeful par- 
tidului conservator constituţional din Rusia, spune chiar că acesta 
este singurul titlu juridic al autocrației. Gindiţi-vă dar la sen-. 

-]
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timentul acesta firesc la dinşii faţă de situaţiunea pe care o avem . 
noi, de necesitatea de Stat, pe care ea le-o impune. " 

Cu vreo două luni înainte de răsboi un profesor de istorie 
„din Petersburg, d. Mitrofanof, a explicat pentruce Rusia vrea 
răsboiul cu Germania : pentrucă Germania stă în calea expan- 
siunii spre Sud (Drang nach Siiden). Dar şi noi îi stăm în cale! 

Vă invoc şi.o mărturie, care poate este din cele mai intere- 
sante : A fost odată aici un ministru plenipotenţiar rus, care | 
avea reputaţiunea de a fi binevoitor nouă. lată însă ce a scris 
el: „Poporul acesta, romînii, are un caracter deosebit şi nu pot 
„ascunde că, uitîndu-mă pe hartă, mă cuprinde ciuda că aceste 

_»8 milioane de neam străin slavilor. s'au aşezat aci pe. frumoa- 
„sele coaste ale Carpaţilor, întrînd ca o pană între triburile slave 
„din Balcani şi împiedecînd unirea noastră“. 

Acesta a fost d. Fonton. Și cartea în :care am găsit citaţia are 
o deosebită însemnătate pentru noi din mai .multe puncte de 
vedere. Mai întăiu, este o carte scrisă de un ministru al impe- 
riuui rus, ministru în funcţiune în momentul declarărei răs- 

oiului. i 
In al doilea rînd cartea a fost scrisă abia un an înaintea de- 

clarării răsboiului în 1913. a Na 
„În al treilea rînd, autorul este şi un mare proprietar din Mol- 
dova al unor moşii moştenite—Basarabeanul Casso. 
„Vedeţi dar cum se lămureşte situaţiunea noastră. a 

De altfel ea a fost de multe ori formulată precis de. însăşi . 
Oamenii de Stat ai Rusiei. ia 
„Se găseşte chiar-un raport al unui sfetnic favorit al împăra- 

tului Alexandru |, un plan relativ la destinele: țărilor de sub 
stăpînirea imperiului otoman. . 

Vă traduc cîteva rînduri : „Singurul plan convenabil pentru 
„Rusia, şi pe care trebuie să-l urmărească în ceeace priveşte 
„Schimbările viitoare în imperiul otoman, ar fi de a stabili din- 
„Colo State separate, care să se bucure de Garecari forme de in- 
„dependenţă în ceeace -priveşte regimul interior, însă sub suve- 
„ranitatea Rusiei şi sub egida: protecţiunii sale (veţi. vedea ce 
„înseamnă suveranitatea aceasta şi egida Rusiei), cu excepţiune 
„din numărul lor a acelor State pe:cari Curtea imperială crede. -
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„de cuviinţă de a-şi însuşi complect, precum este Moldova, Va- 
„lachia şi Basarabia“... Sa Sa . 
Acesta este idealul afirmat de un om de Stat, -de un . minis- 

“tru, de un conducător 'al politicei -ruseşti,. pe vremuri, Prinţul 
Czartoryzski. Acest ideal şi astăzi îl are. oricare rus, şi. nici. nu 
poate fi altfel. Pe atunci a: fost chiar însărcinat un administra- 
tor .recunoscut al Rusiei, Principele Prozorowsky,. să întocmească - 3 
un proiect de organizarea administrativă. a țării - romîneşti, prin 
care ea-a fost împărţită în 4 gubernii:. cea dintăiu_ o forma Basa- 
rabia ; cea. de a doua Moldova, cea! de a treia şi a patra Va- 
lahia. Și credeţi că idealul acesta -a dispărut în Rusia ? Nu. EI 

„apare oricînd se.prezintă posibilitatea de realizare. “Numai prin. 
forță i se poate opune. El-c aşa de adinc sădit în suflete, încît 

-se resiringe şi în combinaţiunile de afaceri. Am găsit aci, tet la 
d.. Casso, o scrisoare foarte interesantă a. unui general rus,-d. 
Sabaneiov, către guvernatorul general din Odesa, . în  circums- 
cripţia căruia întră şi Basarabia. Generalul, în treacăt. scrie : 
„In judeţul laşi, astăzi Bălții, sînt moşiile cele mai profitabile. 
din Basarabia, mai întăiu pentrucă au multe păduri şi al doilea 

- după anexarea Moldovei de către Rusia, au să fie aproape de 
laşi, şi atunci preţul lor se va ridica îndoit“. 

O voce: în ce an? 
D. N. Iorga: Nu sînt permise întreruperile. Aa 
„De cite ori se va întîmpla lucrul. acesta aşa am să fac. | 

D. Mihail Pherekyde, președintele Adunării : Spuneţi şi _veci- 
nului d-voastră de la care v'aţi molipsit. Deocamdată nu între- 
rupeți: (Aplause). | i 

D. A. C. Cuza: Eu mam aşezat între amindoi, d-voastre, 
(Ilaritate). | Sa Ia 
„D. C. Stere: Scrisoarea este dela 1820, dar vă voi arăta . în- 
dată că nu este epocă cînd un om de Stat rus a putut: să 'gîn- 
dească altfel. Autorul cărţii fiind ministru şi responsabil, abia 
cu un an înainte de isbucnirea răsboiului, arată ce urmări ne- 
prielnice a avut pentru Rusia politica ei în Balcani, fiindcă ea . 
nu sa înțeles în:această privinţă cu. Franţa şi Anglia: „pentru 
„mişcarea ofensivă a Rusiei în peninsula Balcanică... tratatul din -- 
„Bucureşti îriseamnă o răspîntie: să păşească Rusia independent .
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-„şi singură impotriva Turciei, sau să caute sprijin în politica noas- 
tră orientală şi la alte Mari Puteri ?... Răsboiul din 1828 a fost | 
„întreprins cu asentimentul Angliei, ' Austriei şi al Franţei, şi 
„Rusia de mai înainte a: renunţat la “ expansiunea teritorială... _-. 
„lar cînd Rusia, din 1854, independent: de Europa, a -declarat 
“„Tăsboi Turciei, ea: a întimpinat opoziţia Europei şi a pierdut 
0 parte: din - teritoriile cîştigate în1812, iar deşi în urmă alt 

„răsboi cu Turcia în -18/7. “s'a stirşit'peritru noi cu victorie, el - 
„a: întors Rusiei abia numai graniţele din 1812“... -.- - 

D-lor, acest „abia numai“ este mai elocvent decît ar putea fi 
o întreagă bibliotecă. Am fost aliaţi cu Rusia; n'am fost -duş- 
mani, şi Rusia a putut „abia“ să cîştige dela aliaţi prin 'o con- 
venţiune cu duşmanul comun -„numai graniţa dela 1812“, 

Și aicea vă atrag băgarea de seamă asupra altei considera- 
ţiuni. In caz de colaborare cu armatele ruseşti în Balcani, ţara 
noastră din nou trebuie să fie punte de trecere pentru armatele 

„ruseşti, şi la încheerea păcii ne vom trezi cu armatele ruseşti 
- în ţară, cum ne-am găsit şi la 1878. Nu putem.căta apărare îm- 
potriva aliaţilor noştrii la duşmanii. noştrii, fiindcă pentru duş- 

„manii noştri, este indiferent dacă Rusia se va întinde la Carpaţi, - 
sau 0 altă țară care a servit politicei ruseşti. lar pentru aliaţii 
Rusiei este mai preferabilă Rusia, unui Stat asupra politicei că- 
ruia ei pot avea îndoieli. | - - 
„Vedeţi cu cîtă sinceritate vorbeşte un ministru rus; întrun loc 
el chiar spune: „că e regretabil că energia politicei orientale 
ruse, în urma „tratatului dela Bucureşti, a: fost puţin stînjenită de 
„idealismul lnpăratului Alexandru 1“. 

Faţă de această francheță de care dau dovadă oamenii de | 
Stat, cugetătorii,  publiciştii în Rusia, se naşte întrebarea cum 
miniştrii lor mai au curajul de a spera la o alianţă cu noi? 

E o problemă psihologică pe Care de multe ori mi-am pus-o, 
şi am găsit răspunsul la un francez, care pe vremuri a fost în 
serviciul rusesc,: ducele de Richelieu. Acesta spune în memoriile 
sale, de altfel tot citate de d. Casso, — şi aci cer iertare d-lui 

"preşedinte, n'am curajul să traduc în romîneşte, trebuie să citesc 
„cuvintele ducelui de Richelieu chiar în limba în 'care au fost 
scrise: ” - i _ ”
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„En general, les boyards (de Moldavie) que jai vus ct avec | 

„qui j'ai. pu m'entretenir, m'ont paru tr&s €loign6s de I'âtat d'ig- 
„horance el.de stupidite, auquel les Russes affectent de faire 
„croire 'qu'ils sont reduits, pour justifier“... etc. 

Conducătorii politicei. ruseşti aveau o. foarte joasă părere des- - 
pre. inteligenţa şi cunoştinţele conducătorilor acestui Stat, ale 
vechilor boeri,—de aci francheţa în dorinţele lor de cotropire. 
S'au „înşelat în ceeace priveşte pe: vechii boeri moldoveni şi am 
credinţa că se vor înşela şi în ceeace vă: priveşte pe d-voastre. 

Şi, d-lor, am nevoe de aceste manifestări de opiniune publică? 
Dar istoria expansiunii ruseşti a fost scrisă de însăşi faptele lor, 
de realizări. - NE 
“Nu vorbesc numai de cele nouă invaziuni ale ruşilor în ţările 

noastre. . Ma | 
Ce perspective ne deschide îndărătnicia cu care armatele mos- 

„ covite în timp de veacuri, la fiecare 15—20 ani, încălcau hota- 
rele noastre ? AIR ” i 

Nu vedeţi aici dovada cea mai bună a unei politici conse- 
cvente şi tenace? | | 

Expansiunea Rusiei se realizează . după aceiaşi metodă, în cur- 
sul întregei istorii. - 

_ Cum, de pildă, a fost anexată Ucraina ? a 
“Ucraina s'a unit cu Moscovia, printr'un tratat de unie per- 

sonală, tratatul dela Pereeslav. Ukraina şi-a păstrat organizaţia 7 

independentă,—legislativă, administrativă, judecătorească—până . 
şi dreptul la acţiunea internaţională independentă. A fost un 
moment, cînd Rusia a fost în răsboi împotriva Suediei, aliată a 

" Ukrainei, iar Ukraina a purtat răsboi împotriva Poloniei, aliata * 
Rusiei. Și, d-lor,. pe rînd, treptat, au dispărut nu numai dreptul 
la politica internațională proprie, nu numai idependenţa legisla- 
tivă, nu numai armata naţională, nu numai independenţa poli- 
tică, într'un cuvînt, dar chiar libertatea individuală. Impărăteasa | 
Ecaterina i-a' declarat robi pe descendenţii mîndrilor cazaci şi 
i-a distribuit cu zecile de mii în dar diferiților puternici ai zilei. 
lar azi se tăgădueşte de Rusia pînă şi existenţa poporului Ukrai- 
inan, care nu ar îi decît tot. popor rus, dar „mic“. Acestea vă 
explică şi “pentruce Rusia urmăreşte astăzi anexarea Galiției:
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pentrucă acolo sa putut forma un mic Pimont Ukrainian, cu 
limba lor în şcoli, cu catedre universitare la Lemberg, cu bi- 
blioteci; şi colosului de la Nord îi e'teamă de deşteptarea po- 
porului ukrainian. Dar Polonia ? La congresul dela Viena din 
1815, Rusia i-a recunoscut autonomia naţională, sub garanţia Ma- 
rilor Puteri; şi unde e acum autonomia polonilor? Nici măcar. 
între ei nu mai aveau dreptul să vorbească în limba lor. Se 
poate invoca răscoalele polonilor, cum s'a şi invocat această 
justificare faţă de Statele garante. - 

Dar revoluţia polonă a îost provocată. Pot invoca aici o auto- 
ritate nediscutabilă. | 

Marele Duce Alexandru Mihailovici, în Incrarea lui de mare 
valoare asupra Împăratului Alexandru 1,—lucrare care ştiu că a, 
fost oferită şi primului ministru, probabil spre documentare — ne 
lămureşte politica poloneză a strămoşului său, politică care sub 
Nicolae | a adus fatala revoluţie. o 

| De altfel Finlanda, Basarabia, sau resculat oare vreodată? 
Basarabia nu a fost cucerită - dela moldoveni, a fost emancipată 
de sub jugul turcesc. La început Basarabiei i-a fost acordat 
un statut, publicat în limba romînă şi în limba rusească — se a- 
îlă un exemplar şi la Academie —, acest statut e o adevărată 
Constituţie, prima Constituţie rominească scrisă, care îutrucîtva 
a inspirat şi Regulamentul Organic. După acea Constituţie în 
capul Basarabiei, trebuia să fie numit un guvernator dintre bo- 
erii moldoveni, —primul a fost Scărlat Sturza. Apoi pe lingă 
dinsul funcționau un Divan şi o Adunare legislativă, administra-. 

- ţia şi justiţia în limba romînă. Se 
Unde sînt toate acestea, cu toate că Basarabia nu s'a răscu- 

lat niciodată ? _ 
“A căzut totul în țăndări în momentul cînd sa născut în Rusia 
politica, aşa numită panslavistă, cînd nu a mai existat State 
slave, puternice şi mari cum a fost Polonia, cum a fost Ucraina, 
cînd n'a rămas decit mici populaţii „subjugate, ce trebuiau e- 
mancipate“. : 

Idealul rusesc de atunci cere ca „toate pârăele slave să fie 
vărsate în oceanul rus“, cum a cîntat Puşchin, sau, cum spunea 
iarna trecută în Consiliul Imperiai fostul sub-secretar de Stat, d.
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Gurco, că „Țarul Ruşilor să se plece în fața altarului Sfintei 
Sofii la “Țarigrad spre a, se ridica ca împăratal tuturor slavilor“, 
De atunci un ministru rus ne-a putut arunca şi nouă cuvin-. 

tele de : „Pretinsă naţionalitate“. . . 2. 
Panrusismul s'a născut astfel, prin înnecul slavilor. * SI 
D. Diamandi are dreptate cînd spune că tunul dela“ Varna a 

“pus capăt legendei panslavismului. Da, dar-a vestit lumii evan- 
ghelia panmoscovitismului. Ia | 

Tunul dela Varna a răspuns la acţiunea bulgarilor, lar acţiu- 
nea bulgarilor este rezultatul faptului, că fiecare bulgar, care are 
4 clase primare, ceteşte ruseşte, cunoaşte Rusia, şi nu are iluzii. 
în ce priveşte formula panslavistă şi asupra urmărilor pe cari 
această formulă le-ar avea față de poporul bulgăresc. - | 
“ D. Mihail Pherechyde, preşedintele Adunării : “ D-lor. deputaţi, 
ora fiind 6, consult Adunarea dacă consimte să prelungim şedinţa. 

Voci: Da, da. | a 
D. Mihail Pherekyde. președintele Adunarii : Şedinţa se pre- 

lungeşte.. aa 
D. C. Stere: Vă rog d-lor, fără voia mea am pierdut o' muil- 

țime de timp. Eu voiu încheia partea aceasta a cuvintărei mie!e, 
dar vă voiu cere să pot continua miine. i - 

Insăş situaţiunea geografică a. Rusiei îi impune fatal politica 
de cotropire ! _ PI . 
Nimeni. nu a spus lucrul acesta mai elocvent decît d. Take 

lonescu, cînd ne-a arătat că Rusia este un „duşman natural“ 
pentru Romînia. Toate. duşmăniile istorice „pot dispare—spunea - 
d-sa,—dar nu duşmănia Imperiului rus, fiindcă. e necompatibilă 
existenţa Romîniei cu puterea şi înflorirea imperiului rus. 

Nici odată nu am mers aşa departe cum a mers d.. Take l0- 
nescu. Eu nu spun că poate fi vreo „duşmănie naturală“. Dar, 
d-lor, pentru un Stat, care nu are deschidere la Mare liberă, 
cum e Rusia, este o necesitate imperioasă de a deschide ori pe 
unde o cale spre Mare. - | 
„Sa încercat imperiul rus să-şi facă drum şi în Orientul Ex- 
trem şi în golful Persic. D-lor, aci am să-mi permit o reminis- 
cenţă personală. ă 

..
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În urma războiului japonez mi-a fost clar că 'se va începe o 
nouă fază în. politica rusă, o politică agresivă în Balcani. 

Dacă în ultimele decenii am avut relativă linişte în Crientul . 
apropiat, a fost numai .din cauză că imperiul “rus spera: să gă- 
sească deschidere în “altă parte... . 

Și cînd această nădejde a fost zădărnicită, era" clar că politica 
„rusească se va îndrepta din nou spre Balcani. Am: întocmit pe 
vremuri un memoriu care a fost comunicat şefului partidului li- 
beral şi, prin d. Barbu Catargiu, şeful partidului conservator de 
atunci, şi în extract la foarte mulți oameni politici, —probabil şi 
la unii dintre d-voastre, 

Am arătat în acel memoriu că e cu neputinţă pentru Rusia să ! 
nu câu'e ieşire le Marca liberă. Dar Rusia nu poate ajunge. la 
Dardanele decît pe două căi: sau prin forma de asociaţiune li- 
beră între Statele interesate, sau prin cotropire: A 

Asociaţiunile libere ? Aţi văzut din” istoria Rusiei ce destin aş- 
teaptă Statele cari s'ar asocia cu Rusia. Cotropirea este singura 
cale posibilă pentcu imperiul țarist! | 

A! Se vor schimba împrejurările ?: Va renaşte Polonia sau 
* poate Ucraina ? Nu vom mai fi vecini ? Poate se va schimba a- 
tunci şi căile politicei ruseşti. a 
„Dar acum, dacă Rusia va icşi biruitoare din grozava încer- 

care de astăzi, unde 'să căutăm forța care s'o poată opri? 
Rusia victorioasă, stăpina Galiției şi a Bulgariei, stăîna Con- 

stantinopolului, stăpîna Strîmtorilor, ce îngrădire - va mai .to- 
„lera ea? | 

Ah, d-lor, istoria se repetă: Cînd am auzit vorbind eri aci pe 
d. Carp şi am văzut felul cum l-aţi primit, fără voe mi-am-a- 
dus aminte de alte vremuri,: de acum peste 2.090 de ani, cînd 
Demostene în zadar adresa cetăţenilor Atenei o filipică după alta. 
„Arăta, cum arăta şi d, Carp eri, primejdia expansiunii dela 

“nord, şi nimeni nu voia să-l creadă; Strategul iscusit Fochion, 
doctrinarul Isocrat, oratorul strălucit Eschine, omul politic abil 

„Eubul şi un Filocrat oarecare, un agitator de suburbie, toţi a- 
veau. mai mult crezămînt şi mai mai multă trecere în fața opi- 
niei publice decît Demostene. Și astăzi - filipicele lui Demostene
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"servesc ca un monument “pentru'a aminti. tuturor, unde poate 

- duce rătăcirea opiniei publice. (Aplauze pe băncile majorităţii). 
“D. C. Iarca: Foarte bine! . Ă _ 
D. C. Stere: D-lor, nu e 'nici o consolare că mai tirziu Filo- 

"cfat a fost condamnat ca trădător, fiindcă a fost dovedit că a 
luat bani dela Filip, că nobilul Fockion şi savantul Isocrat 
şi-au ispăşit prin sinucidere greşeala : Elada trăise ! | 

Ah, d-lor, idealul naţional prin armele Rusiei ? Veţi putea 
pe calea aceasta să distrugeţi stilpii de hotar dintre noi Şi Ar- 
deal, — dar numai pentru ca să venim sub un, jug comun, mai 
grozav decit cel unguresc, şi în loc de viaţă naţională să avem 
un_mormînt obştesc. i 
„Dar măcar puteţi avea siguranţa că în formă aceasta am pu- 
tea iua Ardealul ? | - e Ă 

Au mai fost războaie, au trecut armate “duşmane prin capita- 
lele europene, şi la Berlin şi la Paris, şi la Viena, s'au terminat - 
aceste războaie .cu anexări şi perderi de teritorii, dar dispărut-a - 
vre-un mare stat curopean ? Sunt gata să recunosc că era un 
moment cînd v'aţi putut aştepta la desmembrarea Austriei. Dar. - 

- acum, după un'an şi jumătate, o mai puteţi aştepta ? | 
-O fi briliantă victoria care a adus armatele ruseşti dela Kra- 

covia pănă la Riga, o fi genială strategia pe urma căreia: toată 
“Serbia a căzut sub puterea armatelor. germane, o echivala. cu 
victoria retragerea strălucită dela Gallipoli, dar ca să ajungem 
la desmembrarea Austriei, aceste succese teoretice nu ajung, tre- 
buie ca valul să se întoarcă aevea. 

Și, d-lor, cît.timp poate să mai dureze acest războiu ? In Par- 
lamentul englez s'a spus că sînt deja 15 milioane de morţi şi 
de schilozi ; pănă acum războiul a costat pe englezi, după cum - 
spune economistul Wilkinson, 60 miliarde. 

Acum cîtăva vreme costa 5 milioane de lire sterline pe zi: 
astăzi : 7 milioane, 70 de miliarde pe an. , 

Incă doi ani să dureze războiul, cheltuelile, de nu vor mai 
creşte încă,. vor ajunge la: 200 miliarde, apoi alte 19 pănă la 15 | 
milioane de morţi şi schilozi. Ei! atunci ? Dacă se va reîn- 
toarce valul, dacă se va recunoaşte bătută Germania, va renunța 
la Belgia, va părăsi Franţa, .va renunţa la Alsacia şi Lorena, va
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evacua Polonia şi Curlanda, va lăsa Galiţia, va restitui Serbia, va consimţi la peirea Bulgariei. Ajunge ? Inţelegeţi ce va reclama. 
întîiu Rusia :— Galiţia, o populaţie de 8 milioane; Apoi Italia : Trentinul, Istria, Dalmația, întreg litoralul adică alte 4' pănă la 5 milioane ; Serbia: restul Dalmației, Bosnia şi Herţegovina, 
Croaţia şi Slavonia ; toate aceste înaintea noastră, şi: pe urmă vom veni şi noi, mai ales că multă vreme i-am făcut să treacă 
prin toate amărăciunile îndoelei. | . 

Vă daţi seama ? Cerem dela Austria peste jumătate: din teri- toriu şi. peste jumătate din populaţiune, şi Austria să fie izolată 
de la Mare. ia ă 

- Pentru aceasta nu ajunge numai ca valul să fie întors. Trebue 
să fie strivite şi Austria şi Germania, trebuie să fie armatele ru- 

“seşti la Budapesta, la Viena, la Berlin ; toate cetăţile formidabile, 
cart sînt şi la rasăritul şi la apusul granițelor germane trebue să cadă ; întreg poporul german trebuie să fie redus la neputinţă. 

Și încă ! Nu cunoaşteţi d-voastre atitea congrese de pace din care s'au născut noui răsboaie între vechii aliaţi ? Puteţi fi si- - guri că nimeni dintre biruitori . nu va avea interesul să salveze 
Austria ? 

In orice caz, vor voi ei să ducă răsboiul acesta crunt, după 
“ce îşi vor realiza scopurile, încă pănă la complectă istovire, nu- 
mai să ne dea Ardealul ? i E 
Atunci ? .. a 
Se poate că Ardealul tot nu-l vom lua, dar robii Rusiei vom ajunge. - | | | 
D-lor, sînteţi stăpîni. să luaţi orice hotărire, dar. cugetului d-voastre mă adresez : dacă fără credința şi siguranţa realizării idealului naţional puteţi întreprinde pasul hotărît la care ne în- demnaţi. N 
Voi continua în ședința de miine. SR , 
D. Mihail Pherekyde, președintele Adunării ; Ridic şedinţa. ' 

.D. -C. Stere : Domnilor Deputaţi, 
Am arătat eri urmările fatale ale victoriei ruseşti pentru viito- "rul Statului nostru, | A a 
Al. doilea principiu în ceia ce priveşte firul conducător în po- litica noastră externă, cum am spus, nu poate fi decit afirmarea. 

integralităţii idealului nostru național. Noi sîntem un singur po-
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por şi nu -putem. tăgădui dreptul la viaţă naţională oricărui din 
elementele: lui. constitutive. Și e curios că tocmai mie - mi se 
aruncă învinuirea că aşi fi indiferent -sau aşi nesocoti însemnă- 
tatea cea mare a Ardealului în viaţa noastră naţională. i 

Dacă eu nu am luat parte la manifestațiuni şi la parade pa= 
triotice, sînt însă unul dintre puţinii , oameni politici din Romă- 
nia care continuu m'am ţinut în .contact cu fruntaşii noştri : din - 
Ardeal. Dacă d. Take lonescu a putut să -mă recomande unui 

- plenipotenţiar străin -pe baza cunoştinţei mele .a situaţiunii din 
Ardeal, acest fapt singur ar putea fi o suficientă indicație. pentru 
d-voastre că eu n'am, fost niciodată şi nu pot fi străin de dure- 
rile Ardealului. . | | 

=. D-lor, ani. de zile, fără să anunţ prin ziare, am dus lupta a- 
lături de ei.. E i | 

Ardelenii, în toate împrejurările cînd aveau nevoe de un sfat 
şi de un sprijin, care ar fi fost în măsura modestelor. mele pu- 
teri, se adresau la mine. Aurel. Popovici, Mihali, Vaida, Vlad, 

- Maniu, Goga, telegrafic se adresau la mine şi eu totdeauna mă 
puneam la dispoziţie. Publicul cel. mare nici odată poate n'ar fi 
ailat măcar despre legăturile noastre, dacă o ceartă nu ar îi 
ajuns la publicitate, la polemici prin presă. Și atunci, cu acel 
prilej, ca de obiceiu,' am fost bănuit şi calomniat. Nu am râs- 
puus la toate învinuirile.şi am crezut că trebue să-mi fac da- 
toria în tăcere. Chiar cu ardelenii din ţară adeseaori am venit 
în conflict din aceste motive. D. Leonte Moldovanu, îmi aduc a- 

„minte, îmi făcea reproşuri amare “pentru că, îmi. spunea el, am 
luat apărarea d-lui Goga şi nu ar trebui. 
„_-"D. Leonte Moldovanu: V'am telicitat, printr'o telegramă 
foarte lungă la laşi, după ce aţi reuşit să-i împăcaţi. 

D. C. Stere: D-le Moldovanu, e absolut exact; înainte de 
a reuşi îmi făceaţi reproşuri că am întreprins această acţiune, şi 
după ce. am reuşit m'aţi felicitat. | | “ 

D. Leonte Moldovanu : Aceasta nu este adevărat, 
D. C. Stere : Aceasta este exact, d-le Moldovanufcă vă 'asi- 

„gur pe d-voastră care şi acum îmi reproşaţi atitudinea mea că sin- 
gurul lucru ce doresc—e să nu fie prea tîrziu cînd aveţi din nou 

„Să mă îelicitaţi. D-lor, însă, durerea unora nu dă dreptul să se în
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plinte pumnalul în pieptul fraţilor şi mai nenorociţi. Și acum nu 
arunc nici. un cuvint de hulă la adresa Ardelenilor. în durerea 
lor, porniţi din Ardeal, unde greu poate au putut să se ridice 
peste orizontul luptelor locale, veniţi aici, rătăciţi în mişcările 
violente dela noi, ei citeodată, poate, nu-şi dau seamă. că nici 
pe cei de peste Carpâţi nu-i ajută, dar compromit mîntuirea 
celor de peste Prut, compromit şi cauza cea mare a tuturora, fiindcă scapă din vedere complexul întreg al chestiunii romi- neşti ; nu ne poate fi iertat să scăpăm - din vedere totalitatea chestiunii romîneşti. - 

Noi, d-lor, nu sîntem un popor de cuceritori. Dacă elemente cari au întrat în alcătuirea acestui neam, au venit de aiurea, noi 
însă ne-am născut pe acest pămînt, am crescut din el; şi nu putem renunţa la nici un atom din țarina neamului. Fiecare din elementele romîneşti au contribuit la formarea sufletului  romi- 

„nesc, singur şi acelaş peste tot, Și faptul, că am stat aici la- hotarele a trei civilizaţiuni, poate 'ne dă. o putere ca mai tîrziu să aducem prinosul nostru, cu 'atit mai preţios, în tezaurul ci- vilizaţiei omeneşti. generale. (Aplauze). Și, d-lor, în special în ceia ce priveşte Bucovina şi Basarabia, care au făcut parte din vechea Moldovă, ele au făcut toată istoria împreună cu romînii din regat. Părinţii noştri, ca Şi părinţii d-voastre, au fost şi sub Alexandru-cel-Bun, şi sub Ștefan-cel-Mare, şi sub loan Yodă- cel-Cumplit! Nu este o pulbere de pămînt romînesc în. care să: nu fie şi o picătură din sîngele lor şi o moleculă din oasele lor! Am zidit împreună acest Stat, 
Şi, d-lor, puteţi afirma idealul naţional aruncîndu-i. peste bor- dul vieţii romîneşti, şi renunţind la istoria trecutului 7 Și este ceva.mai mult, d-lor! Acolo s'a făcut ruptura dure- roasă ! Un organism sănătos reacţionează înainte de toate la ră- nile ce i se aduc. O rană pune în mişcare toate forțele vii ale - organismului, pentruca înainte de toate ea să fie cicatrizată; , Și d-voastră credeţi, d-le Diamandi, că nu. renunțaţi la Ba- sarabia, pentrucă aţi fi amintit despre „eroarea“ rusească dela 1877 ?, " | 
Inainte ca d-voastră să regretaţi această eroare, ea ar trebui să fie reparată de acei cari au săvirşit-o. (Aplauze repetate).
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Un popor nu poate afirma idealul său, sărutînd mîna care l-a 
lovit (Aplauze pe băncile majorităţii), (protestări pe băncile mi- 
norităţii). Inainte de orice alte aspirațiuni—,„restitutio in integrum“! 
Reintegrarea noastră în acel complex de pămiînturi şi de popu- 
aţiuni cu cari ne-am înfăţişat în istorie. Ea 

D-lor, dacă acesta este adevărul, admit că un interes mo-. 
mentan de abilitate politică v'ar putea sili să puneţi în umbră 
revendicările d-voastră. Dar atunci să discutăm îrățeşte ches- 
tiunea de oportunitate şi: prioritate. Nu putem însă să renunțăm 
pe: veci la un pămînt romînesc de baştină. a 

O voce: Dar nimeni nu a afirmat aceasta. a 
D. G. Diamandi: Şi eu mai. puţin decit toţi. - 
D. Iulian Vrăbiescu: Rolul Basarabiei va veni. Nu este mo- 

mentul acum să vorbiţi în împrejurările acestea de Basarabia. 
„D.A. C. Cuza: D-le preşedinte, oratorul. provoacă indigna- 

rea Camerei. * NE a | - 
D. Victor Ionescu: Inima d-voastră am văzut-o la Braşov,: 

Tremolo ! | 
D. Mihail Pherekyde,: președintele Adunării: Lăsaţi oratorul să 

vorbească. Continuaţi d-le Stere. N 
"D. C. Stere: D-lor deputaţi, cînd am spus că nu putem re- 

nunța pentru veci la integritatea idealului romînesc, nu am avut 
în vedere demonstraţiuni platonice. - . 

Victoria rusească pe care o doriţi, fie chiar alături de noi, şi 
mai cu seamă alături de noi, nu va însemna numai imposibili- 
tatea materială pentru veci de a mai revendica Basarabia, dar 
înseamnă şi consacrarea, sancţiunea morală din -parte-ne a pă- 
catului rusesc din 1812 şi 1879. 

„Aceasta este realitatea faptelor. Politica pe care d-voastră o 
„sprijiniți duce la ştirbirea idealului naţional, la renunțare. Atunci 
"am dreptul să vorbesc cum vorbesc, eu singur împotriva tuturor, 
fiindcă, d-lor, d-voastre nu puteţi, nu aveţi dreptul de a dis- 
pune de sufletele romîneşti. Nimeni nu are acest drept, nici 
măcar generaţia actuală întreagă, fiindcă națiunea este o ființă 
vie care trăeşte - prin veacuri, noi sîntem numai verigi trecătoare 

"în şirul nesfirşit de generaţii, şi nu numai că nu aveţi dreptul 
-Să renunţaţi la mormintele strămoşilor cari zac peste Prut, dar
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+ , ” | 
nu aveţi dreptul să renunţaţi şi "pentru generaţiunile cari vor veni la viaţa romînească din ținuturile de acolo. Da, unul sin- „gur, care se ridică în numele veşnicei ființe a neamului, are 
dreptate împotriva tuturor.. Prin politica pe care o“ sprijiniți, nu numai că compromiteţi viitorul acestui Stat, făurindu-i lanţurile 
vasalităţii, dar nu veţi reuşi măcar să ştergeţi şi hotarele dintre noi şi Ardeal, fiindcă nu veţi putea ajunge pe această cale la desmembrarea Austro-Ungariei. Dar mai mult, sancţionaţi pentru totdeauna un. act de dureroasă şi strigătoare nedreptate faţă de noi. | . . D-lor, doi bărbaţi mari ai neamului, creatori ai acestui Stat, a avut Rominia : Mihail Kogălniceanu şi lon Brătianu. Cînd în urma războiului trecut ni sa propus o schimbare de teritorii, pentru Basarabia de-Sud—teritoriul vast al Quadrilaterului, "cu Rusciuk, Șumia, Varna, pănă atunci populat în cea mai mare „ parte de elemente -turceşti, şi cari, deci, putea uşor să fie. defi- nitiv alipit.la Regatul nostru,—oferta aceasta na primit-o nici Mihail Kogălniceanu, nici Brătianu. Și pentruce n'au primit-o ? N'au voit mărirea ţării oare ? Nu! N'au primit-o pentrucă n'au voit să dea asentimentul nostru, sancţiunea noastră la un act de spoliaţiune, la răpirea pamîntului strămoşesc. - a Voci: Aşa e. (Aplauze), | | - , D. C. Stere: Credeţi d-voastră că ar putea avea justfiecare ges- tul „lui Kogălniceanu şi al lui Brătianu dacă ei mai dinainte ar fi voit să sancţioneze politica d-voastră de astăzi ? D. Gr. Vericeanu: Dar Cine spune să renunţe ? (intreruperi) D. C. Stere: Fiindcă, d-lor, a: venit momentul revendicărilor „şi d-voastră nu numai Că nu le ridicaţi, dar prin politica d-voastră * - daţi absoluţiune pentru veci răpitorilor. | Dar, d-lor, ori Brătianu şi Kogălniceanu, cărora națiunea re- cunoscătoare le-a ridicat monumente. în “bronz, “au reprezentat atunci gîndirea şi sentimentul romînesc, ori. d-voastră astăzi sîn- - teți datori să începeţi prin dărimarea acelor monumente. | D-lor, chestiunea care ne desparte astăzi pe noi a fost atunci rezolvită. Atunci s'ă aşezat întreaga îndrumare politică a Rominiei. „Şi mai bine de:30 ani, sub toate guvernele, toţi bătrinii con- ducători ai acestui Stat, în urma lui „Kogălniceanu şi Brătianu :.



- Lascar Catargiu, Dimitrie Sturza, G. Cantacuzino, “şi acei ce - sînt 
încă în viaţă: - Petre Carp,. Titu Maiorescu—dar ce spun eu 2— 
-cu toţii d-voastră aţi făcut aceeaşi politică. Toţi aţi fost de mai 

. multe ori în guvern. - 
- D.: Take lonescu a spus: că 30 'de ani a făcut o politică ne- 
romînească.. Pentruce aţi “făcut-o ? N'aţi priceput ? Atunci de 

_ unde prezumția: că astăzi puteţi pricepe mai bine ? (Intreruperi ; 
zgomot).: 

Aţi: pricepuț ?. Dar aţi făcut-o din consideraţiuni politice, spre: 
a vă menaja Situaţiunile ? Atunci cu ce autoritate . morală puteţi 
cere astăzi schimbarea vechei - îndrumări ? 

Dar politica d-voastră“ „a avut urmări ce nu se pot repara 
dintro zi în alta. 

Un război presupune o pregătire. Pregătire ? A! S'au cheltuit. 
sute de milioane pentru anume linii :de apărare naţională. Pre- 
supunem 'că prin -espectativa noastră aţi putut deplasa tunuri : 

7 

şi cupole în altă parte. Dar aceasta ajunge ? Am avut noi pre-: 
gătirea sufletească necesară. cînd a: izbucnit războiul, -ca să pu- 
tem face politica pe care o voiţi? Vă aşteptaţi la evoluţie în. 
Ardeal ? Dar ce aţi făcut pentru a o pregăti ? 

D-lor, dacă bulgarii de decenii au revendicat Macedonia, ei 
n'au format legiuni macedonene numai pentru a sparge feres- 
trele adversarilor politici. 

Nu noi, care urmăm tradiţia, putem fi răspunzători pentru 
criza morală prin care trecem, ci d-voastră, cari aţi zis că e 
cu putință, ca prin prestidigitaţie, să faceţi în trei luni ceia ce nu 

„aţi făcut în trei decenii. D-voastră toţi, cari aţi fost în guvern, 
d-voastră toți cari: a-ţi dat îndrumare acestei țări, purtați răs- 
punderea acestor Clipe dureroase (Aplause), nu noi cari v'am 
«urmat. Puteţi cere ca o lume întreagă după mişcarea unei ba- - 
ghete magice să-şi schimbe toată gîndirea ? 

D. Take lonescu m'a recomandat în calitate de cunoscător al 
chestiunilor Ardealului. Tot aşa am crezut atunci ca şi acum; 
pentru ce m'aţi:recomandat ? - 

D. Leonte Moldovanu : Atunci „se potrivea, acum nu se mai 
potrivește. 

D. -C. Stere: Fiindcă adevărul este că pănă în ziua Consiliu- 
lui de Coroană toată lumea a crezut la fel.



47 
D. N.-forga: Eu nu. 
D. C. Stere: Exact; aduc omagiile mele d-lui N. Iorga; sin- gurul care este azi în drept de a revendica atitudinea pe carea “avut-o, singur s'a opus, nu d-voastră... i - D. Dim. larca : Dar şi partidul liberal la 1913 a strigat -,Jos 

Austria“, A a | D. C. Stere: In manifestaţiunile: noastre ' publice, -afară-de d. Iorga, care însă nu a avut răspunderea conducerii “Statului,- eu nu cunosc decît un singur om politic care a avut ideile de. azi, defunctul Beizadea Grigore Sturdza, care aci în Parlamerit.a sus- | ținut “politica d-voastră de acum. 'Dar el a fost cel puţin con- „ secvent, pentrucă în acelaş timp a cerut ca să renunțăm în parte la suveranitatea: noastră, asigurînd oştirilor ruseşti oricînd libera. trecere, prin o. parte: din Moldova şi. Dobrogea în peninsula Bal- canică. Și îmi aduc aminte de întreruperea foarte violentă pe. care i-a făcut-o'd. ministru de finanţe, -atunci în Parlament, N „era 0 singură voce care să susțină această politică, i “Ah! D-lor, dacă făceaţi pregătirea necesară, dacă înţelepţii a- „ cestui neam ar fi crezut necesară “politica pe : care o predicaţi, trebuia să vă daţi seama că tratatele . se fac, nu pentru a-şi men- „ine libertatea de acţiune, ci pentru a-şi îngrădi libertatea de - acțiune. Și trebuia: de mult. să fi denunţat acel tratat, - care a fost pentru ultima oară din nou întărit sub guvernul d-lor Take „Ionescu şi “Titu Maiorescu. Atunci eu eram tot la dispoziţia: d-voastră, fiindcă eu nu.ţin discursuri revoluţionare în vînt, dar am ştiut să plătesc prin persoana mea convingerile mele. (Aplanse). Copil de '18 ani, nu m'am sfiit să mă ridic împotriva aztot- puterniciei unui autocrat, Și sunt mulţi pe aceste bănci, ca şi pe banca ministerială, cari ştiu că şi mai tirziu; om -matur, cu Oarecare situaţiune, cînd a sunat ceasul, nu m'am gîndit că-mi las în urmă copiii, ci am trecut graniţa ca' să-mi pun în pri- mejdie viaţa. (Aplauze). - 
_D. A: C. Cuza: Și te-ai dus la Constanţa, să pupi mîna ța- rului !. (Zgomot). - Da 

D. C. Stere: Și acum, d-lor, îmi fac datoria, numai datoria, „ridicîndu-mă împotriva d-voastră. | 
- Mar fi găsit acum şi Ardealul... (Intreruperi),
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Astăzi însă e prea tirziu ; nu mai avem deschisă decit o sin- 
gură cale: împotriva Rusiei şi pentru Basarabia! Altfel vom | 
pierde şi Basarabia şi vom rămînea şi fără Ardeal. Ardealul nu 
a pierit într'o mie de ani, nu va pieri nici de azi înainte. 

(D, Victor Ionescu întrerupe). - - e 
Nu am să discut sentimentele mele romîneşti cu d. Victor 

lonescu, nici cu nimeni altul, care m'a dat probe de jertfă. (A- 
plauze, zgomot). .. .: . Se . 

D. Victor Ionescu : Eu n'am fost la Braşov, nici la Constanţa... 
(Sgomot, întreruperi). - . | 

D. General D. Lambru: Dar cere cuvîntul şi vorbeşte ; spune 
zece vorbe pe rînd, şi îţi dau premiu. (Aplause ; ilaritate). 

D. C.. Stere: D-lor, să mă credeţi că nu vreau să intru în! 
personalităţi şi. în discuţiuni violente. Să-mi ertaţi însă acum.o' 
notă „personală, la care mă forţaţi. Aproape un sferț de veac tră- 
esc în mijlocul d-voastre. Adesea am fost obiectul atacurilor ce- 
ior mai violente. Dar fac apel la memoria fiecăruia dintre d-voa- 
stră, dacă îşi aduce cineva măcar o singură dată aminte, ca eu 
să-mi îi permis personalităţi şi violențe de limbaj? Nu - m'am 
coborit pănă aci niciodată. | 

Pentru ce? D-lor, eu nu am avut tinereţa înghirlandată de 
roze, nu am fost alintat de soartă. 

D. A. C. Cuza: Eşti alintat de noi. (Sgomot, întreruperi). 
- Voci: Jos! Jos: . o ă 
„D.. Mihail Pherekyde, președintele Adunării: D-le Cuza, nu în- 

țelegeţi necuviinţa acestei întreruperi ? (Bravo; aplause prelun- 
gite «şi îndelung. repetate). .  - - SI 
-_D. G. Mirzescu: Aceasta e cu atît mai multă necuviință, cu 
cît d. Cuza a spus acelaş lucru ca şi d. Stere. (Aplause; 
bravo.) e Ra _ 
„D. A.C. Cuza: Protestez contra cuvîntului de necuviinţă. 

“ (zgomot; întreruperi). 
- Voci: Jos! - - 
D. Mihail Pherechide ; președintele Adunării : Cuvîntul: e me-. 

ritat! Aplauze prelungite şi îndelung repetate).: : - 
D. G. Mirzescu: Tot ceeace a spus d. Sterea spus. şi d: 

Cuza. Am să dovedesc aceasta ca: să:'se mîntue odată cu ipo= 
crizia în viaţa. noastră politică. (Aplause ; strigate de bravo). -: 
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D. A. C. Cuza: (întrerupe). 
D. Mihail PherekydE, preşedintele, Adunării: Nu veţi cuvîntul 

d-le Cuza. 
D. A. C. Cuza: D-le preşedinte... | 
Voci? Stai jos! Jos! ” a” - 
D. Mihail Pherekyde, președintele Adunării: D. Stere este -ru- 

„gat să continue. i 
* D. C. Stere: Am trecut prin toate adîncurile.. 

D. A. C. Cuza : D-le preşedinte, cer cuvîntul în chestiune de 
regulament. 

Voci: Jos!. Jos 
D. C. Stere: Cunosc pănă în fund abizul de suferintă şi de 

umilinţă omenească. Dacă nu aşi fi găsit un echilibru sufletesc, 
independent de cum mă judecă alţii, nici nu aşi fi putut trăi. 

Dar, dacă întotdeauna, cu pasiune, cu energie, mi-am susținut 
ideile, iarăş fac apel la memoria d-voastră, că am ştiut să mă 
respect; respectind pe adversarul meu. Fiindcă în adversar nici- 

"odată m'am văzut 'un duşman, ci un colaborator, care prin cri- 
tica şi atacurile sale poate să-mi. deschidă. mie - însumi cărarea | 
adevărului. (Aplause prelungite).. 
Dacă, D-lor, am fost insultat, am trecut în tăcere, cum aţi pu- 

“tut vedea atitea pilde. 
In Parlament d. Take lonescu şție că nu odată am sărit să a- 

păr.pe un. singuratic „opozant, rătăcit în sînul unei majorităţi in- 
tolerante. Am trecut în totdeauna cu' tăcere asupra insultelor, . 

„fiindcă şi Âci găseam un reazăm în judecata. mea obiectivă. 
D. Barbu Si. Delavrancea: Erai pasionat obiectiv! 

_D. C. Stere: In judecata mea am fost totdeauna obiectiv. 
D. Barbu St. Delavrancea : și pasionat! . 
D. C. Stere: Și în sentimen ele mele: totdeauna pasionat, dar 

nu pătimaş, 
"Mi-am 'dat seama. că nivelul de cultură sufletească a condu- 
„cătorilor unei țări este şi el un rezultat fatal al împrejurărilor is- 

" torice. Dacă, prin 'urmare, nu pot cere dela “oricine delicateţă 
„sufletească “sau respect de. sine prin respectul adversarului, —nu 
“mai puțin nu ţi-e iertat, fie” Chiar în apărare, să te cobori la ni- 
velul celuia care nu le, are, - | 
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Astfel am putut înfrunta şi astăzi toate vehemenţile d-voastre, 
fără să-mi pierd cumpătul. Am spus cred, tot ce era esenţial, — 
am, prin urmare, dreptul să las la o parte o serie însemnată de 
observaţiuni cari, în sine, mar fi indiferente! pentru discuţiune, 
Nu_mai vreau însă să vă răpesc prea mult timpul d-voastre. 

Dar înainte de ă încheia, măcar cîteva cuvinte trebue să spun 
în ceeace priveşte cadrul general în” care se pune. problema 
noastră. George Diamandi a vorbit aci eri despre civilizaţiunea - 
franceză şi despre civilizațiunea germană, şi a căutat din com- 
paraţia dintre ele să determine atitudinea noastră. . 

D. G. Diamandi: am răspuns unei simple obiecțiuni a d-lui! 
Carp, care spunea că nu cunoaşte civilizațiunea franceză. - 
-D. A. C. Cuza: Vedeţi cum se fac întreruperi? 
D. G. Diamandi: Eu lămuresc oratorul. o | 
D. A. C. Cuza: Şi eu îl lămuresc. | a: 
D. C. Stere: D; Diamandi. îmi va dă încă atita dovadă de! . 

prietenie, ca nici măcar pentru lămurirea mea să .nu mă mai în- 
"trerupă, fiindcă dacă şi d-sa mă va opri în mersul cuvîntării, a- 
tunci ce pot cere dela alţii? . - Ia | 

D-lor, desigur că fiecare mare naţiune europeană are un ca-: 
racter al ei specific; de sigur că civilizația: generală omenească 

"e rezultatul cooperării între toate aceste naţiuui. Fiecare din ele 
pune în tezaurul comun un prinos propriu.. Este mare şi frumos 
prinosul naţiunii franceze.. Mai bine de un secol omenirea tră- 
eşte din acele lozinci cari au fost aruncate de marea “revoluţie 
franceză. Este mare şi prinosul puternicei rase anglo-saxone, că- 
reia i se datoresc toate instituţiunile noastre politice, şi chiar şi 
nădejdile viitorului, întrucît ele pot fi legate de forma de Stat 
federal. Dar, d-lor, nu e mai mic şi prinosul. marei naţiuni ger- 
mane. Şi nu este numai prinosul zilelor sau 'al veacurilor din 
urmă. V'aţi.pus îtrebarea, pentru ce cu toate că Imperiul ro- 
“man de. răsărit: a trăit 'cu. 1.000 de ani mai mult. decît „cel. de 
apus, pentruce cu toate că în Orient era -sediul: vechilor .civili- + 
zaţiuni: Egiptul, Valea 'Eufratului şi-a Tigrului, Siria, apoi Per- 
gamul, Cetățile Eladei—pentruce însă azi Apusul merge în frun- 
tea omenirii întregi ?: Fiindcă, d-lor, atunci . cînd prin. sleire ds 
forţe vitale, imperiul roman de apus a murit, se afla în Nordul 
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- Europei încă o regiune care n'a fost cotropită . de armate ro- 
mane. De acolo a putut să pornească un curent de barbarie să- nătoasă, bogată în posibilități. - 

Din acest punct de vedere pădurea de Teutoburg şi Arminiu simbolizează o dată mare, nu numai în istoria poporului german, ” dar şi în istoria omenirei întregi. - . 
Numai acolo unde între ruinele imperiului roman a putut să - “pătrundă frămîntările unei vieţi nouă, neistovite şi nedescompuse „„. încă în cadrele vechei civilizaţiuni romanice—numai acolo—pe baza achiziţiunilor, bine înțeles, ale lumei antice întregi, s'au născut popoare nouă, prin infuziunea de singe nou, s'au născut "şi Franţa, şi Italia, şi Spania, de rassa. latină, precum şi toată Europa modernă, toată civilizaţia noastră. Numai rassa germanică - ne-a asigurat astfel transmisiunea elementelor civilizaţiei antice . şi ne-a înlesnit asimilarea lor. a | „Jar întrucît este vorba de civilizaţia actuală, relevez numai fap- „tul că un englez, istoric de filozofie, a putut împărţi istoria gîn- dirii omeneşti în' două epoci: pănă la Kant, şi după Kant, 
Kant, cugetător german, ridicat “în marca extremă a civiliza- țiunii apusene, la Konigsberg, a pus, temeliile filozofiei şi ştiinţei moderne întregi prin adînca analiză a legilor gîndirii şi Cunoş- tinței omeneşti. a aa 
Și poate pieri Germânia -de astăzi, dar mulţumită lui Kant, ge- niul ei va trăi cîtă vreme va fi un cugetător, şi un învăţat pe. acest pămînt. a | a _ - Şi de ar fi rămas numai atit pe 'urma acestei. națiuni, recu- » noştința eternă a omenirei îi este asigurată. a 
Nu! din acest punct de vedere nu putem noi să ne găsim în- drumarea în războiul actual, fiindcă datorim deopotrivă recunoş- tinţă popoarelor înaintaşe. - e Se Ah! Are scăderi şi întunecimi firea omeneaăcă. Și multe le-au dezvelit zilele acestea de groază. ; a PI 
Dar, d-lor, în această privinţă să fiţi şi mai imparţiali şi să vă ridicați mai sus. - ii 

„ Vorbiţi despre cruzimile războiului ? Atunci pentru ce treceţi: cu vederea sistemul de: luptă. aplicat în Polonia? - | Case distruse, holde: ruinate, milioane. de ființe” flămînde, în
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- zdrenţuri, mînate..pe jos pănă în infinitul gheţurilor Siberiei, pen- 

-tru o cauză care nu era a lor... a NE N - 

„Nu este şi aceasta: o pagină din istoria acestui război, care 
- ar! trebui. să oprească atențiunea d-voastre? Cu atit mai mult 

cu cît, atunci cînd 'a fost ameninţat judeţul Hotin .de invazia 
„germană, aceeaş metodă a fost aplicată—pentru- mai marea glo- . 

„rie:a'Sfintei:Rusii—la satele: romîneşti din Basarabia. Și cîte su- 
flete pînă astăzi. pribegesc! Părinţi. cari au pierdut copiii, fraţi - 
cari s'au rătăcit de surori! Și acest lucru d-voastre nu-l ştiţi, 

“el m'a venit pînă la cunoştinţa d-voastre ? | | 
Dar, d-lor, războiul în sine este o grozăvie, este falimentul a- 

titor visuri nobile: Da, d-le Diamandi, libertate, egalitate, frăţie! 
Și ţările mari, naţiunile mîndre, dintr'un confiict de interese, nau 

"găsit însă altă soluţie decît acest măcel grozav. Și din punctul 
de vedere al creştinismului şi din punctul de vedere al idealis- 
-mului omenesc, 'războiul, prin sine însuş, e o pecetie de  nepu- 

“__tință morală atît de groaznică, încît strigătele şi protestările îm-. 
potriva consecinţelor fatale cuprind în totdeauna o mare. doză“ 

- de ipocrizie. a 
“ Egemonia germană! Dar preferiţi dominaţiunea căzăcească ? 

Militarismul german ! Dar preferiţi. hordele pravoslavnice ? 
- Nu, d-lor, istoria nu va spune nici odată că în acest război 

- Germania reprezintă barbaria şi - Rusia civilizaţia. a 
In orice caz, nu noi am pornit acest războiu şi nu noi vom fi 
chemaţi de a-l opri. - E _ 

Dar am fost stăviliţi :de maştera -istorie,în desvoltarea noastră 
naţională, şi sîntem. datori să-ne folosim de orice prilej de a - 
asigura' viitorul Statului şi al neamului acestuia. . . i 
„D. Carp, în Cameră, şi un bărbat de Stat eminent din. Senat, 
şi-au sfirşit cuvîntările printr'un apel-către d. prim-ministru. Eu, 
nu-i adresez d-sale nici-un .apel.:- Poate -d-sa: însuş: -crede că | 
stăpineşte evenimentele, noi însă ştim că .nu d-sa singur vapn-; 

„tea lua hotărîrea supremă. Veţi hotări tot d-voastre, acei frun- ! 
taşi cari de fapt.se află în vîriul . piramidei noastre politice şil 

“care poartă toată răspunderea. şi au. chemarea să hotărască. Eu - 
-nu sînt:dintre. ei,:şi oricare hotărire  va.fi luată, .ca cel mai de. 
sînd cetăţean am să-mi fac toată datoria. (Aplauze). 

| | 
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Am numai doi băeţi şi aceştia s'au înrolat în armată fără să 
aştepte chemarea legei ÎN e) şi cu însumi m'am pus la dis- . 
poziţia oştirii noastre, ca cel puţin, dacă nu pot face mai mult, 
să înlocuesc pe unul mai tînăr şi mai viguros, unde .nevoia-va 
cere.  Daţi-mi voe să, fac un apel la d-voastre, d-lor, şi întru- 
cît poate am ridicat pentru ultima oară vocea în acest Parla- 
ment, veţi înţelege că nu e în interesul meu personal. 

Oricum veţi hotărî, dar cel.puţin aci în Parlament, cîtă vreme 
va mai fi loc pentru chibzuire, să lăsaţi pe fiecare să-şi spună 
în linişte şi în libertate întreg cugetul său ; să respectaţi liber- 
tatea cea mai sfîntă, libertatea tribunei din "Sfatul obştesc. Orice 
cuvînt spus aici e preţios, fie.că va da putință acelora cari văd 
mai bine şi 'mai sus să înlăture 'o eroare. Dar nu prin scene de - 
violență şi de terorizare veţi putea da autoritate hotăririi d-voa- 
stre, în ceasul cei mare cînd va veni. - 

Să vină acel ceas — d-lor —-să-mi iertaţi iarăş o evocaţiune 
teutonică — să vină acel ceas cînd se va ridica deasupra cape- 
telor noastre cupa de jertfă. Să stăm plecaţi în aşteptarea mo- 
mentului cînd se:va cobori vestitoarea albă a isbăvirii... Se va 
coborî ea în lumina argintie, şi vă va însenina şi pe d-voastre, 

"şi vă va înălța, şi veţi înțelege că nu prin înstrăinare şi trocare de 
suflete romineşti veţi putea înfăptui idealul nostru al tuturor, şi 
nu plecîndu-vă înaintea braţului care ne-a lovit. i 

Să vină ceasul |... 
„E pur si muove! "pu - 

| “Eu pănă în ultima clipă nădăjduesc că voiu vedea eu, că vor. 
vedea copiii noştri Romiînia mare, întreagă, neșştirbită şi liberă. 
pornind, după cuvîntul poetului: „Dela Nistru şi pănă la Tisa“, 
(Aplauze prelungite şi îndelung repetate).



. Şedinţa din 18 Decembrie 1915 - 
. A , | 

PD, P. EARP 
—— 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputaţi, 

Voiu începe cu o mică chestiune personală. D. Take lonescu a crezut de cuviință să cetească pasaje dintr'un discurs al meu, rostit cu ocazia tratatului din Berlin. Atunci am susținut două teze : una, că nu e bine să consimţim noi înşi-ne la retroceda- rea Basarabiei; a doua, că stăpînirea gurilor Dunărei, economi- ceşte vorbind, are mai mare importanţă pentru noi decit Do- brogea. Ceiace am spus atunci, o repet şi azi: gurile Dună- _rei. deplin stăpînite de noi, au pentru mine o importanță mai mare decît Dobrogea, şi întrucît priveşte retrocedarea azi, ca şi a- tunci, susțin că un popor care are simţul datoriei sale. nu face din populaţia sa un obiect de trafic. | Viu acum la chestiune. D. Take Ionescu ne-a. dat 2 zile dea- rindul exemplul unei mistificări de genialitate cum nu s'a mai văzut încă în viaţa noastră parlamentară. Cu o artă subtilă, dum- _nealui a indicat. o politică fără însă să o justifice, şi e intere- sant„poate să vedem cum a procedat d-sa. D-sa a început prin a constata superioritatea sa intelectuală asupra adversarului. | D-sa nu se uită la lucrurile cele. mici ; d-sa, spirit pătrunză- "tor, caută să vadă cari sînt cauzele unor evenimente ca acelea la cari asistăm noi azi. Și atunci, tot în calitatea sa de spirit superior, indică nu numai cauzele, dar indică şi rezultatele.
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Ce s'a petrecut însă între cauză şi rezultate, aceasta s'a subti- 
lizat aşa de tare încît mam avut absolut nici o cunoştinţă de 
dinsele. Cauzele : azi dumnealui“ne afirmă cum că cauza nu e 
apărarea micilor interese pe cari le-am semnalat, cauza adevărată e: 
că popoarele sătule de o presiune germană s'au ridicat cu toa-" 
tele contra ei. 

Rezultatele ? Rezultatele acestei revolte mondiale este triumful 
democraţiei şi este posibilitatea pentru popoare de a reintra în po- 
sesiunea de sine însuşi. Faţă cu asemenea rezultate — ne zice 
dumnealui—o inimă înaltă nu poate să eziteze. Să se uite el la . micile detalii ? Ar fi o inferioritate sufletească de care dumnea- 
lui nu se crede capabil. Franţa cu 14 mii. de kilometri patraţi 
în Alsacia şi Lorena ? Dar cine s'a' gîndit la aceasta. Interesele 
“comerciale ale Angliei? Dar aceasta e nimica faţă cu renaşta- 
rea libertăţii în toate popoarele. Și atunci, el ne aduce specta- 
colul măreț al Țarului tuturor Ruşilor, care se. sue pe Kremlin 
să anunţe popoarelor că de astăzi înainte vocea națiunii va fi 

„legea -guvernelor. 
- Imțelegeţi prea bine că faţă cu asemenea rezultate grandioase 

noi sintem spirite mici cînd ne gîndim la interesele țării noas- . „tre, în loc să fim fericiţi că am contribuit şi noi la renaşterea: 
popoarelor, şi că ne-a fost permis să zicem, ca şi gladiatorii an-: 
tici :: „Salve imperator, morituri te salutant“. Și să nu uităm că dacă gladiatorii au putut să facă aşa, ei nu aveau nici patrie, 
nici familie. : n 

Dar nu totdeauna a fost spiritul d-lui Take lonescu aşa de ascuţit; nu totdeauna a fost inima lui aşa de înaltă. A fosto vreme cînd şi el se uita la interesele țării sale; a fost o vreme 
cînd şi el discuta cari pot fi rezultatele: furtunii în care ne a-: 
flăm. Şi atunci, el, spirit mic, iacă ce zicea: „Politica romînească 
nu are şi nu poate avea preferinţă. Ea nu se. poate înfeoda nici 
unei puteri. Ca totdeauna însă ea va urma pe acela care va desfăşura în Europa steagul rezistenţei contra cotropirii Nordu- 
lui, acest steag glorios este în mînile Puterilor centrale. A sub- 
ordona existenţa Statujui romîn intereselor trecătoare” ale romi- 
nilor celorlalţi, ar îi o politică greşită“, : : O vace: Cînd? La ce dată?
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Aă voce: “La 1820, (Risete). 
„D. P. P. Carp: Cînd a avut făreptate d. Take lonescu ? A a= 

vut dreptate atunci, ori a avut dreptate . astăzi? După cum ne 
“punem, a avut dreptate atunci, a avut: dreptate şi astăzi, şi n'a. 
avut dreptate nici atunci n'a avut dreptate nici astăzi. (Risete). 
A avut dreptate atunci, pentrucă atunci—ca şi astăzi—pleda o 

cauză. N'a avut dreptate nici atunci, nici astăzi, pentrucă nici 
atunci nici astăzi nu apăra o convincţiune. 
„După aceasta, după ce v'a făcut să aplaudaţi lipsa de justifi- 

care a politicei sale, d.- Take lonescu a trecut la neutralitate: 
Şi atunci cu un limbaj. de o rară violență dumnealui a atacat 
guvernele neutrale. Și a mers cu violenţa pănă acolo, încît a 
pronunțat cu o voce tremurindă cuvîntul. de” laş şi l-a aruncat ca, 
o stigimată eternă pe fruntea guvernelor neutrale. 
Eu cred că a exagerat; neutralitatea nu este totdeauna un 

semn de laşitate, neutralitatea este - cîte odată şi un semn de. 
slăbiciune ; şi dacă sîntem răspunzători de . laşitatea noastră, NU 
sîntem răspunzători de slăbiciunea noastră. . 
„Dar şi aci constatăm o schimbare : acum un 'an,—şi poate că 
urmărind cele ce sau întîmplat, vom găsi explicaţiunea acestei 
schimbări—d. Take Ionescu “era pentru neutralitatea fixă, per- 
manentă şi hotăritoare ; cauza era că atunci Quadrupla credea î în 
victoria ei, şi că m'avea nevoie de participarea noastră, azi ea 
se: îndotşte ceva de victorie şi atunci şi acei cari sînt ncu- 
trali sînt nişte laşi, fiindcă, nu vor să vire Romînia într'o con- 

„. flagraţiune fără să dea totdeodată rațiunile pentru care o viră în 
„foc. (Aplauze). 

- Va să zică asistăm iar la o nouă incarnaţiune a d-lui Take lo= 
nescu. Dar să-mi permiteţi să amintesc că talentul nu justifică 
toate incarnaţiunile; precum frumuseța nu justifică toate prosti- 
tuţiunile... 
„D. Leonte Moldovanu : D-le preşedinte, acest cuvînt: parcă nu 

ar fi parlamentar. 
D. Barbu St. Delavrancea : „Dar nu e parlamentar de loc (In- 2 

 treruperi), 
D. P. P. Carp: Viu la 'singura arte reală a. cuvîntării “d- lui 

Take Ionescu, la tratatul nostru cu Puterile centrale : şi rog pe -
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d. preşedinte : de consiliu să binevoiască a ne acorda o atenţiu- 
= ne încordată pentrucă vreau să istorisesc'o pagină glorioasă 

din viața părintelui- său, 
Ni s'a zis. că tratatul nostru este rezultatul fricii. Atunci,. ia 

să vedem puţin geneza lui şi să vedem cum şi în ce condiţi-" 
uni el a fost făcut şi dacă este într'adevăr rezultatul fricii sau 
dacă este rezultatul unui studiu adinc şi serios al intereselor 

- reale ale acestei țări. 
Cind d. Brătianu ma trimis la Viena pentru chestiunea Dună- 

i, după cităva vreme, studiind situaţiunea de acolo, am trimis 
un raport ministrului, în care se găseau următoarele cuvinte: 
„Știţi, d-le ministru, cît țin eu ca, în confictul european ce va 
avea loc mai tîrziu, nu mai de vreme, Romînia să fie -alături de 
Austro-Ungaria. Dar tocmai fiindcă țin la aceasta, eu sînt de 

„părere că trebue să împingem în chestiunea Dunărei rezistenţa 
pănă la uitima ei limită, pentrucă valoarea aliatului creşte, după 
cum se ştie că el are putere de rezistență sau nu“. Cităva vre- 
me după aceasta, mă văd chemat la Bucureşti de d. Brătianu, 
şi atunci împreună am studiat care poate şi care trebuie să fie: 
situaţiunea Ramîniei şi înainte de toate care va fi situaţiunea ei . 
îaţă de romiînii de dincolo, căci nu am nevoie să spun că sgo- 
motul nu este totdeauna un semn dz iubire şi că poate că aceia 

"cari tac mai mult se gîndesc mai mult la romînii din Transilva- 
„ mia, decit aceia care le declară iubirea lor nemărginită la Capşa 

- şi pe străzile Bucureştilor. (Ilaritate). 
„ Atunci, zic, am. cercetat şi chestiunea romînilor de dicolo. 
Mi-am dat seama cum că situaţiunea lor de acolo va fi o pie- 
dică pentru o conlucrare cu Austro-Ungaria. Dar am vrut să ne 
dăm totdeodată seama dacă nu interese superioare ne-ar face să 
trecem peste această piedică şi să nu ţinem cont de dînsa. 

Și atunci am găsit că ni se ofereau numai două căi: Nu pu- 
— team noi ajunge la îmbunătăţirea soartei. “romînilor de' dincolo 
"decit. ori prin conchistă, ori aducînd pe unguri să facă concesi- 

unile necesare, . 
Conchista! Conchista se complică, căci nu era vorba ca noi 

romînii să mergem contra ungurilor, nu era vorba ca noi sin- 
guri să rîdicăm drapelul şi să trecem Carpaţii şi să învingem
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pe unguri... Conchista nu putea să aibă loc decit în. conlucrare cu altă putere. Conchista nu putea să fie decit rezultatul unei zdrobiri a imperiului austio-ungar, şi atunci se naşte chestiunea “pentru noi, dacă zdrobirea imperiului austro-ungar nu lăsa pe un alt vecin mai tare de cit imperiul austro-ungar, prin urmare mai periculos. | i 

La nord slavi, la răsărit slavi, la apus slavi, la sud slavi, şi noi în mijlocul acestui ocean de slavi, Izolaţi chiar cu conchista Transilvaniei am fi fost nimiciţi în puţină vreme. - Prin urmare, această cale am repudiat-o atunci, şi o repudiem Şi astăzi. 
- Dar cealaltă cale ? Cealaltă cale nu se putea produce decit prin întărirea Regatului Romiîn: Și înainte de a ne gîndi la soarta romînilor din Transilvania trebuie să ne gîndim—cum a spus foarte bine d. Stere—la soarta Regatului Romin, care el este “garanția viitorului, el este garanţia salvării neamului nostru ; şi atunci ni se oferea cealaltă cale: a concesiunilor pe. cari un- gurii trebuiau să le facă romînilor de dincolo. Aceste 'concesiuni „motu proprio“ nu credeam că au intențiunea să ni le facă, şi atunci trebuia să aşteptăm ca să ne întărim, şi puteam să ne întărim iarăşi pe două căi: puteam să ne întărim pe calea creş- terii de populaţiune, pe calea creşterii de avuţie, şi puteam să „ne întărim prin cîştigarea provinciilor pe cari le-am avut, şi pe care puteam să le căpătăm fără zdrobirea imperiului rusesc, | Aş voi să ştiu ce s'ar zice la Paris dacăun francez S'ar ridica “Şi ar.zice: „Alsacia-Lotaringia; aceasta nu corespunde cu idealut -. național, cu idealul naţional Xorespunde Geneva şi Lusanne“. Eu cred că l-ar lua binişor şi l-ar trimite la Charenton. lar la - noi cînd se ridică unul şi zice : înainte de a ne gîndi la între- girea neamului, lucrul ce deocamdată este imposibil, trebue să revendicăm ce avem dreptul să revendicăm, trebue să revendi- căm ce «e al nostru şi înainte de-a întregi Romiînia trebuie să " întregim Moldova (Aplauze pe băncile majorităţii). 

„La această ultimă cale s'a oprit Brătianu, s'a oprit de: sigur pentrucă a înţeles mărimea chestiunii, dar s'a oprit şi pentrucă era sub:impresiunea a ceia ce se întimplase cu ocaziunea războ- iului dela 1877, cînd a fost silit să concentreze armata noastră 
rr
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la poalele Carpaţilor, pentrucă Rusia voia să dezarmeze braţul care o scăpase la Plevna. Și atunci de frică s'a hotărit să ofe- 
„“rim noi Puterilor centrale un tratat de alianţă. Pe vremea aceia 
_Regele era- să se ducă la Berlin, l-am întovărăşit pănă la Bres-. . lau, d. Brătianu a venit dela băi să întimpine pe Maiestatea Sa, 

şi într'0 seară, memorabilă pentru istoria-noastră, a discutat cu 
Regele chestiunea şi Regele a convenit la ceia ce se hotărise d. 
Brătianu. Și tîrziu, după miezul nopții, a venit la mine şi mi-a 

„spus: d-le Carp, du-te la "Viena, „resistence ă outrance“ şi oferă 
“tratatul de alianţă. Tratatul de alianţă a realizat o parte din program ; tratatul de alianţă ne-a dat o linişte de 35 ani; tra- “tatul de alianţă a făcut să sporească valoarea noastră ca aliat. Ni se oferă şi cealaltă ocazie : ni se oferă să recîştigăm ceia ce . am pierdut şi noi lăsînd pradă pentru umbră, umblăm după un ideal naţional care azi sigur nu se poate realiza şi care ar fi „ nenorocirea ţării dacă s'ar realiza (Mişcare). 

D. Leonte Moldovanu : D-le Carp, protestez pentru bătrînețea d-tale. (Sgomot). 
D. Petre P. Carp : D-nii mei, admit că el s'a realizat, să ve- dem efectele lui. El nu se poate realiza decit cu zdrobirea im- periului austro-ungar, şi atunci cari vor fi rezultatele pentru noi a zdrobirii acestui imperiu. Deşi sub : acuzaţiunea unui spirit” ! strimt, totuşi-trebuie să-mi dau seama cari “sînt intenţiunile beligeranţilor ; trebuie să-mi dau seama cari au să fie condiţi- unile de pace şi numai atunci se va putea deslega chestiunea ; - cine din noi are dreptate. | | 
Intenţiunea Rusiei este cunoscută printr'un discurs memorabil rostit de ministrul de externe rusesc, Ministrul rusesc a zis: „NOi voim să ieşim din acest război cu stăpînirea complectă a Mării Negre, şi a adăugat: pe toată întinderea ei. Noi voim Strâmto- rile, noi voim Dardanelele. Și ca un ecou' depărtat răspunde vocea lui Asquith : Rusia are asupra strîmtorilor, asupra Țarigra- dului nişte drepturi cari trebuesc -să fie: luate de noi în serioasă consideraţiune. Cine cunoaşte stilul cancelariei englezeşti ştie ce va să zică, că cineva are dreptul de a fi luat în serioasă con- sideraţiune de guvernul englezesc. Și chiar de n'ar fi spus-o, 

-
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puteţi presupune d-voastră dacă Rusia poate fi la Strîmtori fără 
un acces la Constantinopol pe uscat? . 

„ Absolut imposibil. Și cînd Regele Carol ne-a: spus că Rusia 
cere Galaţii, cere o trecătoare spre Constantinopol, şi ni se a- , 
firma că zisele lui sînt bazate pe informaţiuni greşite.. . 

Eu zic, nu-e bazată”pe o rea informațiune, era bazată pe na: 
" tura lucrurilor, căci e absolut imposibil ca Rusia să meargă „la 

Țarigrad- fără să aibă acces la dirisul. E: 
O voce: Fără să treacă prin Galaţi!: 
D. P. P. Carp: Bulgaria a înţeles aceasta, şi de aceia vedeţi 

că bulgarii sînt azi la “Salonic şi Gallipoli, 

O voce: Să nu ne doriţi. pilda bulgarilor. 
Altă voce : Vă rog să daţi mai 'mult respect vîrstei d- lui Carp. 
„Altă voce : Mai mult respect ce-i dăm noi.. 
Altă voce: Atunci să tăceţi din gură. 

D. Leonte Moldovanu : Și noi îl ascultăm pe d-sa cum îl as- 
cultaţi şi d-voastră. 

D. Mihail Pherekyde, președintele Adunării : D- voastră aţi fost 
ascultat. 

D. Iulian Vrăbiescu : Dar d-sa ne revoltă pe toţi. 
* D. P. P. Carp: Rezultatul păcei în caz de victoria Quadruplei 
are să fie: - Țarigradul în mînile Rusiei, are să fie. dreptul de - 
trecătoare militară prin Romănia şi prin “Bulgaria. 
De aceia zic, în condiţiunile în cari se prezintă azi idealul 

şi încă şi acela mărginit al d-voastră, că el în cazul acesta ar 
părăsi "Basarabia, ar fi pentru noi, pentru țara noastră, o neno- 
rocire, căci după victorie am fi siliţi să primim această umilia- 
țiune. 

Și de aceia, d-nii mei, eu nu mă uit [a opinia publică, de a- 
ceia, d-nii mei, susțin că efectul tratatului a fost binetăcător 

Şi poate fi încă binefăcător pentru noi. : 
„ Susţin că în condiţiunile actuale singura rioastră posibilitate 

de mărire nu e dincolo. de Carpaţi, e dincolo de Prut. 
Voci: ALA! a E
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D. P. P. Carp: D-nei. mei, mă uit la majoritatea care mă în- 
conjoară, cea mai mare parte dintr'însa e compusă din tineri 
care acum debutează în viața politică. Astăzi ei sînt conduşi, 
mîne vor fi conducători şi îi rog atunci să se gîndească la bă- 
trînul care în curînd va dispare dintre d-voastră şi care vă zice: 
Soarta romiînilor de dincolo nu se rezolvă dincolo de Carpaţi, 
ea se rezolvă dincolo de Prut. , 

rs 

     


