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PREFATĂ 

Când am publicat discursurile pohtice ale lui 

Vasile Lascar, eră aproape gala şi acest studiu 

biografic. Diferite împrejurări mau împedicat 

să-l dau mai curând la tipar. Monografia aceasta 

se tipăreşte însă acum, aşă cum a fost redactată 

dela început. Cât a stat în sertarul meu ca ma- 

mnuscris, nu a suferit alte schimbări decât cele 

ce mi-au permis să o fac mai complectă şi cât 

mai apropiată de adevărul istoric, | 

M. T. 

Nămăeşti, 3 lulie 1914.



  

CAP. | 
OBÂRȘIA ȘI ÎNCEPUTURILE 

  

Un Lascar nobil bearnez.— Lascarii bizantini. — Ser- 

" darul Emanoil Lascar.— Urdărenii.— Copilăria lui Vasile 
Lascar.— Liceul din Craiova. -— La Paris. — Milițiile din 

1877. — Debuturile în barou. — Primăria Târgu-Jiului, -— 

Lupte politice în Gorj. — Deputat. 

Printre hârtiile aruncate de Vasile Lascar ca 
netrebuincioase, am dat de scrisoarea unui ar- 

hivar-paleograf din Paris, care îi propunea să-i 
procure documente relative la N. de Lascar, no- 

bil din Bâarn-Peau. Acest Lascar trăiă pe la 1701, 

şi purtă stemă cadrilată (losange) de argint şi 

azur, cu bantă (fasce) verde (sinople). Scrisoarea 

aceasta am găsit-o într'un pachet de hârtii fără 

de valoare, Pe plicul ei, Lascar scrisese cu creio- 
nul albastru „nobleţă“, şi apoi o asvârlise acold. 

Incep cu scrisoarea aceasta, căci importanţa 
ce îi dete, arată ce puţin preţ puneă el pe lu- 

„ crurile de felul acestora. În nenumărate rânduri 
„l-am auzit spunând că nobleţa naşterii, boeria, 

cum îi ziceă el, nu este decâto simplă presum- 
ţiune de bună educaţie, de moştenirea unor sen-
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timente alese ; presumţiune ce se nărue în fața 

celor ce prin faptele lor se arată lipsiţi de astfel 

de însuşiri, cu adevărat nobile, 

Dar fiindcă tot omul moşteneşte, prin atavism, 

multe din virtuțile şi din păcatele părinților, în 

ziua de azi nu se concepe biografia cuivă lipsită 

de oarecari indicaţiuni genealogice. Pentru a cu- 
noaşte mai bine pe om, şi ca să-l poţi judecă 

serios, este absolut necesar să-i ştii obârşia. 

Nu voiu încercă să dovedesc că Vasile Lascar 

se trage din împărătescul neam al Lascarilor din 

Nicea. Teodor Lascar, cel ce la începutul seco- 

lului XIII poartă pe cap coroana imperială, nu 

a avut decât fete. Dintruna din fetele Impăratului 

Teodor I, se trage familia conților de Vintimille, 

cari până azi poartă şi numele de Lascar. Din ra- 

mura, aceasta a fost Generalul Augustin Lascar, 

a cărui soţie: fă damă de onoare a Impărătesei 

Maria-Luiza. Dar în afară de ramura 'conţilor de 

Vintimille ; din familia imperială a Lascarilor, în 

linie colaterală, au eşit mulţi alți bărbaţi vestiți, 

Printre ei fu Constantin Lascar, învăţat grec, 

autorul unei gramatici eline. Acesta, după cuce- 
rirea Constantinopolei de turci, veni în Roma şi 

muri la Mesina în anul 1493. Fiul său — după 

unii — fă acel Ion Lascar, care străluci la curtea 

Medicilor. Ambasador al Regelui Ludovic XII în 

“Veneţia, mai târziu trecu în serviciul papilor. 

Papa Clement VI îl trimise în ambasadă la Im- 

păratul Carol V ; şi tot Papa îl însărcină să înte- 
meieze, în Roma, un colegiu grecesc, unde aduse
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tineri din "Ţara Grecească, spre a-i pregăti pen- 
tru cariera didactică. 

Mai anii trecuţi, într'o polemică ce făcu atunci 

sgomot, D. Duiliu Zamfirescu ne destăinui că este 
şi D. Sa scoborîtor din Lascarii bizantini, nepot 

al unui Doctor Lascar şi al Arhimandritului Las- 

car, călugăr învăţat, care posedă chiar docu- 

mente interesante relative la această familie. 

Sigur este, că la sfârşitul vecului XVIII, trăiă 
încă un Lastar autentic, din linie colaterală. A- 
cela fu Pavel Lascar ; o fire aplecată spre aven- 

turi, şi bun vorbitor al limbilor orientale, El 
însoţi pe Generalul Bonaparte în Egipt. Mai târ- 

ziu, Napoleon îl însărcină cu mai multe misiuni 
politice. Câad Napoleon I se gândi la o nouă 
expediţie în Orient, prin Indii şi Siria ; Pavel La- 

scar fu triiis în misie la Alep. Acold el se că- 
sători cu o georgiană (ivireancă), şi muri în Cairo 

la 1814. 

Tatăl lui Vasile Lascar, eră Serdarul Emanoil 
Lascar. Nuavem nici o ştire de cine îi erau pă- 

rinţii şi cu cine se rudeă el. Puțin de tot ştim din 
trecutul lui până ia descălicarea-i în Târgu-Jiu- 

lui. Aci a renit pe la 1842, om cărunţit în slujba 

Ţării Ronâneşti, boer, văduv după o Bălă- 

ceancă 1). Avea o situaţie bună; şi se recăsători 
    

1) In notle răp. Ştefan Greceanu, relative la familiile 
boerești, nugăsim însemnată această încuscrire a Bălă- 

cenilor. Da lucrul îl ţinem dela fii lui Vasile Lascar, 

fiindu-le spuă chiar de tatăl lor. De altfel notele lui Ştefan 
Greceanu sint incomplecte. Aşă ne vorbește de Maica
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cu o Urdăreancă, copilă tânără, frumoasă şi cu 
avere. Numai faptul că Slugerul Dumitru Urdă- 
reanu îl făcă ginere, ajunge ca să înţelegem de 
ce consideraţie se bucură Manolache Lascar, 
în boerimea Gorjiului. Ceeace ştim sigur despre 
Manolache Lascar, este că eră unul din fruntaşii 
boerimii gorjene, a fost Preşedinte de Tribunal 
acold, avocat iscusit, mare core şi agricul- 
tor). El se stinse la adânci bătrâneţe — cam pe 
la 1877, — lăsând printre cei ce l-au cunoscut, 
amintirea unui bătrân simpatic, a hui causeur 
din cei mai fermecători. Eră un bur cunoscător 
al legilor, vorbeă frumos franțuzeşt, şi ştiă şi 
multe limbi orientale. Unii pretindeau că ar fi 
de origină armean. Mai probabil Este că eră 
levantin ; posibil — ba chiar foarte probabil — 

să fi fost fiul acelui Pavel Lascar, decare vorbi- 
răm mai sus, şi al ivirencei cu care ta căsătorit 
în Alep, la începutul secolului trecut! La această 

părere ne îndeamnă și tipul orientăd al Serda- 
rului, cunoştinţa perfectă a limbei fanceze şi a 
celor orientale, precum şi educaţia allasă ce po- 
sedă, 

A doua soție a Serdarului, a fost taluca Ur- 
dăreanca. Neamul Urdărenilor se trare dintr'un 

   

  

Megalusa Bălăceanu din Țigănești, ca uniclfiică a unui 
Bălăceanu ; pe când în realitate M. Megalusi a mai avut 
o soră Maria,. văduvă după un Montuzov, 

consulatul rusesc din Bucureşti. 
1) Ştetulescu, Istoria Târgu-Jiului. Pag. 

pitoresc, Pag. 213.
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boer, Stanciu Urdăreanu, căruia Vlad-Vodă îi 
întăreşte, la 1495, cumpărătura unor vii din Ur- 

„dari, Sud Gorjiu 1). In 'secolul XVI, spița Urdă- 
renilor, din care se trage Vasile Lascar, ajun- 
sese la o însemnată situaţie. Preda Urdăreanu, 
Mare Sluger, odihneşte în monastirea Mihai- 
Vodă din Bucureşti 2). Un Istrate Urdăreanu se 
însură cu Smaranda Cantacuzino, fiica lui Şer- 
ban-Vodă. Fiul lor este ginerile lui Ienache Vă. 
cărescu. Bunicul lui Vasile Lascar eră căsătorit 
cu Maria Rioşanca şi a avut numai patru fete: 
Sevastiţa, măritată cu Vulturescu ; Anica, care 
a ținut pe Alecu Dâlgeanu, Sameş la Craiova 
(Director al Prefecturii de Doljiu) ; Profira, soţia 
lui Zamfir Broşteanu, Deputat la Divanul Ad-hoc 
şi Raluca Lascar. După mamă, Vasile Lascar 
se rudeşte cu Otetelișenii, Rioşenii, Sefendache, 
Poenarii, Lecca, Frumuşenii, Culcerii şi alte fa- 
milii oltenești. 

Din căsnicia lui de a doua cu Raluca Urdă- 
reanca, Manolache Lascar a avut patru copii. 
Anica, singura lor fată, a fost căsătorită cu Mi- 
hali, avocat al Statului în Târgu-Jiu şi oficiant 

1) Octav Lecca. Familiile boereșşti.. Pag. 466 şi urm. 
2) Pe mormântul acestuia se citește : «Sub această 

Piatră se află oasele răposatului Preda Urdâreanu, ce'au 
fost Sluger-Mare, și s'au săvârşit în 1672 Fevruarie 3, 
iar acum în zilele Prea Luminatului Doran Şerban Can- 
tacuzino Basarab V. V., de amintitul fiul său Barbu Vel- 
Paharnic, după osârdia sa fiească şi piatră e pusă deasu- 
pra oaselor părintelui său», (N, iorga. Inscripții dia 
bisericile României Pag. 258).
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superior telegrafo-postal. Constantin, a murit 

subprefect în judeţul. Gorj, şi eră căsătorit cu o 

Mihăiască. Alexandru, crescut şi adoptat de Vul- 

tureasca, mătuşe-sa, a ţinut tot o Vulturească. 

In fine cel mai mic din ei, Vasile, sa născut la 

7 Noembrie 1852. 

Ca mai toţi copiii de boeri olteni din vremea 

aceea, fraţii lui Vasile Lascar au trecut prin şco- 

lile din Craiova, au cheltuit mai mult decât aveau, 

şi sau pristăvit în strâmtorare. 

Cel mai mic din feciorii lui Manolache Lascar, 

aveă însă în scurta-i trecere pe pământ, să deă 

numelui Lascar o nouă şi trainică strălucire. Dar 

să nu co luăm inainte. 

Favorit al maicii sale — căci eră cel mai cu- 

minte şi cel mai duios, — Vasilică, cum îi zi- 

ceau în copilărie, începă să înveţe carte în Târgu- 

Jiului, la şcoala bătrânului Stanciovici, Apoi îl 

porniră la Craiova, în liceul unde ocârmuiă Fon- 

taninu. Aci şade la mătuşe-sa, Broşteanca, în 

gazdă; şi urmează schiopiş-gropiş cursurile li- 

ceale, ca extern. Mi s'a spus că în clasele primare 

eră premiatul clasei sale ; se poate. In liceu de 

sigur. că nu eră printre fruntaşi. Am verificat 

matricolele Liceului, dela 7 Septembrie 1864, 

din ziua chiar când s'a înscris acilea și până la 

sfârşitul anului şcolar 1871—1872, când eră în 

clasa VII1). Tot note slabe. In cursul inferior 

I) În anul şcolar 1871 —72, clasa VII a liceului din 

Craiova, aveă douăzeci şi doi elevi, Printre camarazii de 

clasă ai lui Lascar, găsim pe E. D. Andronescu, Director
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mai bunicele la istorie şi geografie, ştiinţele na- 
turale şi la religie. In cursul superior are note 

foarte bune la limba franceză şi germană. La 
unii profesori nici nu urmă regulat. 

Maurice Donnay scrie că oamenii cei mari nu 

es dintre codaşii claselor, dar nici dintre pre- 
mianţi. Sunt şi printre unii şi alţii, cazuri cari 
“distrug această axiomă, ca o regulă generală şi 
fără excepţii. In deobşte însă cam are dreptate. 

Vasile Lascar este unul din exemplele ce ilu- 

strează teza lui Donnay. 
Drept este însă că dascălii dela liceul lui Fon- 

taninu, cei mai mulţi unu făceau nimic vrednic 
de a îmboldi pe elevi la învaţătură. Ilustrul Fon- 

taninu îşi pisă elevii .cu versuri latineşti, ori si- 

lindu-i să scrie şi să vorbească o românească de: 

operetă. Lui Hristescu, drept lecţie i se recită 
povestea cu Cocoana Madama dela Țarigrad; iar 

Dufour, în orele de limba franceză, deslegă pro- 

_„bleme de algebră. De aceea dar, să nu se mire 

nimeni, dacă în ghiozdanul liceanului Lascar Ba- 
sille, găseai totdeauna un volum de Alexandru 

Dumas, Georges Sand, Octave Feuillet ori Al- 

  

al afacerilor comunale la Ministerul de Interne ; Grigore 

Culcer, Inspector financiar şi Prefect de Gorj; M. De-- 
metrian, Senator, Prefect de Romanați ; C. Filipin, Pre- 

ședinte la Trib. Doljiu, avocat al Statului la Curtea din 
Craiova (+ 1898); D. V. Gârleşteanu, Prim-Președinte al 
Curţii din Craiova, St. Padianu, Judecător la Trib. Dolj. 

(+ 1882); L. Pomponiu, Inginer inspector general (| 1912);; 

şi G. Tanoviceanu, Prim-Preşedinte al Curţei din Galaţi.
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fred de Musset, şi foarte rar cărți de şcoală. A- 
ceasta explică însă de ce aveă note mari la limba 
franceză, 

Cu chipul acesta el intrase în al douăzecelea 
an al vieţei sale, şi nu terminase încă liceul, Pe 
când. urmă în clasa VII, începe însă a se gândi 
serios Ia viitor. Victoriile germane din 1870—71, 
îl impresionară foarte mult. El le consideră un 
rezultat al superiorității culturei germane, şi se 
«decide un moment să se ducă 'a se adăpă din 
isvorul ştiinţei, la o universitate din Germania. 
Se pune pe lucru, ca să se perfecţioneze în limba 
germană. Jă chiar lecţii cu Profesorul Gustav. 
Arnold. In cele din urmă birui tot magnetul fran- 
ces, căci în toamna anului 1872 o porneşte spre 
Paris, şi se înscrie la facultatea de drept de acolb. 

Totuşi, când mult mai târziu va trebui să de- 
cidă despre viitorul fiilor săi, Lascar îi trimite 
să înveţe carte la Berlin. Dar iarăşi ne depăr- 
tăm de subiect, 

Când Vasile Lascar puse piciorul în Francia, 
Parisul fumegă încă de pe urma răsboiulul 

“franco-german, şi mai ales din pricina isprăvilor 
comunarzilor. El văzu cu ochii ce nenorociri cad 
pe capul unui popor, ce nu ştie a se apără de 
ispita partidelor înaintate. Dezastrul dela Sedan, 
a făcut pe francezi să fie nedrepţi cu Napo- 
leon III. Umilirea aceea atât i-a orbit pe francezi, 
încât nici azi, — după aproape o jumătate de 
veac, — nu le este posibil să vadă adevărul, şi 
să-l priceapă. Modul cum nu s'au putut stăpâni
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în 1913, în fața mormântului lui Emile Olivier, 
care a fost o figură ilustră şi venerabilă; ne dă 
ideia ce puteau fi sentimentele antibonapartiste 
în Francia, la 1872. In această atmosferă trăi 
Vasile Lascar cinci ani de zile. Din respirarea 
unui aer aşă de îmbâcsit de vrăjmăşie, se alese 

şi el cu sentimente cari apar în unele din dis- 

cursurile dela începutul vieţei lui parlamentare. 
Mai târziu, omul de guvern reveni la alte sen- 

timente față de Napoleon III. In Decembrie 
1906 — câtevă săptămâni înainte de a cădeă la 

pat — îmi arătă desemnul unui ceasornic ce voiă 

să aşeze în frumoasa-i bibliotecă ; şi îmi spuse că 

în celelalte trei colţuri ale bibliotecii aceleia va 
pune busturile în bronz ale Regelui Carol, lon 
Brătianu şi Napoleon III. 

In acei cinci ani cât studiază în Paris, el îşi 

însuşeşte cunoştinţe serioase, cari îi folosiră în 

vieață mult mai mult decât ideile antinapoleo- 
niene. La facultatea de drept munceşte pe brânci, 
urmează regulat cursurile şi examenele le dă la 

vreme. Jă şi lecţii de contabilitate. La Sorbona 
frecuentează cursuri de filosofie. Carro, filosof 

idealist, îl farmecă şi îl fereşte de a cădeă în mre- 
jele positivismului şi ale utilitarismului sălbatic. 

“Dar nu se mulţumeşte numai să asculte cur- 
surile marilor dascăli din timpul acela, ci se in- 

teresează şi de vieaţa politică a francezilor. Ade- 
seori se duce la Versailles, de asistă la desbate- 
rile Adunărei Naţionale. Ascultă pe Thiers, ad- 

- miră elocința lui Gambetta, şi se pasionează de
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“luptele dinprejurul Constituţiunei dela 1875, la 
întemeierea Republicei. Din pricina aceasta, 
frecueniează la Paris, întrunirile republicanilor 

din stânga. Nu odată mi-a povestit impresia ce 

“a avut-o într'o seară, când interesându-se de 

numele republicanilor fruntaşi ce ocupau es- 
rada la o astfel de adunare; i-se spuse că cel 

-din mijlocul lor eră Carada, pe care nu-l văzuse 

niciodată, dar îl cunoşteă depe nume din copilărie, 

căci familiile lor erau în strânse şi vechi legături 
de prietenie. 

Tot la Paris — într'o Duminecă, la capela româ- 

„nească — zăreşte pentru intâiaşi dată, pe aceea 

ce aveă să devie mai târziu tovarăşa mult iu- 

_bită a vieţei sale, şi care atunci eră elevă în 

Fensionatul Deslignitre din Auteuil. 
In capitala Franţei el se împrieteni cu o mul- 

ţime de tineri români cari, ca şi el, veniseră să 
se pregătească în vechea, Sorbonă, ca să devie 

“folositori patriei lor. Printre aceştia mi-a pome- 

nit de Gogu Cantacuzino, Generalul Grămăti- 

.cescu, Radu Porumbaru, Tache Protopopescu, 

“GC, C. Arion şi Papiniu. 
Cel mai legat cu Lascar în timpul acela, fă 

“însă Dumitru Chintescu 1), Şedeă cu el în ace- 
laş apartament, şi împreună îşi petrecură tine- 

___reţele, Lui Chintescu îi datorează că n'a murit 

“în Paris, Se duseseră amândoi la balul mascat 

  

1) Tache Chintescu, fost magistrat, a fost Poliţai al 

“Craiovei, Prefect la Constanţa și Ialomiţa, Inspector ge- 
„neral administrativ (î 1906).
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dela Opera Mare. Lascar, slăbuţ din fire, s'a 

ostenit repede, şi sa dus acasă mai Ce vreme. 
“Chintescu a rămas la bal, dar cu cât se înteţeă 
petrecerea împrejurul lui, cu atât se aprindeă 

în sufletul lui o grijă de soarta lui Lascar. In 
cele din urmă nu s'a mai putut stăpâni, a lăsat 

totul şi a pornit spre casă. Acold găsi pe Lascar 

în nesimţire, intoxicat de acidul carbonic eşit din 

şemineu. Dacă Chintescu mai stăteă la bal, Lascar 

ar fi murit în noaptea aceea. 
- Pronia sădi în sufletul lui Chintescu grija 

aceea neînţeleasă, căci Lascar aveă o misiune 

de împlinit în ţară. El nu uită niciodată întâm- 

plarea aceasta, şi păstră prietenului său o afecție 

Sinceră. 
Părinților săi şi lui Chintescu, dedică Lascar 

teza lui de licenţă, la 15 Martie 1877. Potrivit 
vechiului regulament al facultăţii de drept, 

această teză conţine trei disertațiuni. Una de 

drept roman: «De peregrinis et latinis» ; şi două 
de drept francez: «De la jouissance et de la 

privation des droits civiles», şi «Des attributions 
"du ministere public en matitre civile» 1). 

In prima disertaţie franceză, sunt câteva pagini 

şi despre condiţiunea civilă a streinilor în Ro- 

mânia. Aci susține că legea din 20 Aprilie 1864, 

care mărginește dreptul streinilor de a cumpără 

1) La înmormântarea lui Eugeniu Stătescu, D. C. G. 
Dissescu, vorbind în numele baroului, a arătat că teza 

acestuia eră, și ea, tot despre atribuţiunile ministerului 
public.
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imobile rurale, nu a fost abrogată prin Consti- 
tuţia dela 1866, 

După luarea licenţei, Lascar se gândi să treacă 
şi doctoratul, Se pregătise chiar de primul exa- 
men de doctorat, dar în cele din urmă fă silit 
să se întoarcă în ţară, 

Se începuse resbelul independenţei. Lascar 
„fusese scutit de miliţie — eră prea debil pentru 
oaste — dar iubirea-i de neam şi de muncă, nu-i 
îngăduiau să steă departe de ai lui, pe aşă vre- 
muri, 

In Târgu-jiului se înscrise printre milițieni. 
Orcât de slăbuţ eră Lascar, el eră voios la exer- 
ciţii ostăşeşti. Comandantul milițienilor din Gorj, 
eră însă un bătrân căpitan, care îşi închipuiă 
că este pus acold spre a plictisi pe unii şi pe 
alţii, după cum îi erau de antipatici sau nu. In- 
strucție la câmp nu se pomeneă. Adună seara 
milițienii într'o sală dela şcoala primară, şi acolă 
un nenorocit de sergent îi puneă să strige în 

cor că cRomânia este o ţară care se învecineşte 
cu Rusiă, Turciă, Serbiă şi Austria» Făceă omul 
teorie cu milițienii, toţi băeţi cu carte! 

De aşă miliţie, unii erau revoltați. Lascar râ- 

deă, şi de râsul lui Lascar s'a ofensat Căpitanul. 
Ca să-i tae pofta de râs, Moş Teacă nu găseşte 
nimic mai inteligent, decât să-l trimită la: arest. 
De data asta i s'a înfundat. Oraşul se turbură, şi 
târgujienii reclamă telegrafic Ministrului, care — 

tot telegrafic — ridică pedeapsa, şi aduce pe că- 
pitan la realitate. Căci Lascar devenise iute de
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tot popular între ai lui. El nu ceruse slujbă dela 
nimeni. Increzător în puterile lui, intrase în ba- 

rou, şi se apucase de plugărie pe moşiile părin- 
tEşti. 

Se aşeză la maică-sa, în casele părinteşti, unde 

văzuse lumina zilei, şi se pusese pe mică. Ca- 
sele acestea există încă. Ele sunt azi proprietatea 

fiilor lui. Reparate în mai multe rânduri, ele lasă 

a se ghici ce au fost altă dată: Case mari boe- . 
reşti, cu cerdac în față, cu ziduri şi chilii de jur 
împrejur, cu o grădină frumoasă ce se întinde 

până în malurile Jiului. , 
Aci trăise el anii cei dintâiu ai vieţii, aci avea 

să petreacă şi primii ani de activitate ca om 

format, | 
Deşi făceă plugărie sistematică— poate tocmai 

j din cauza aceasta — cu agricultura nu îi mergea 

bine. Succesele din barou, îl consolează însă de 
pierderile plugarului. 

Foarte curând devine fruntaşul baroului Târgu- 

Jiului. Cu'el avocat, gorjenii nu se sfiesc să vie 

nu numai la Curtea din Craiova, dar chiar la 

Casaţie. Ei nu mai au nevoe să ceară concursul 
avocaţilor din capitala Olteniei şi din Bucu- 
reşti. Simt cum Lascar al lor are şi mai multă 

pricepere, şi mai multă carte de drept decât 

foarte mulţi din membrii celor două barouri 

vestite. 
S'a zis de mulţi că gazetăria este o carieră 

care duceTă cele mai “înalte e cele, «i cu ee. E 

a
 

A
 

Z 
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„România, ca în mai toate. „statele latine, duce 
“tot aşă de sus, şi nici nu este nevoe să te lepezi. ezi | 
"de ea. Nu este aici locul de discutat, de este asta 
un bine sau un rău. Constatăm numai un fapt 
“din cele mai pozitive. 

Astfeb fiind, pe un avocat aşă de reputat, şi cu 
o clientelă numeroasă, cum devenise Vasile La- 
scar, vieaţa politică nu eră cu putință să nu-l 
ispitească. Și aşă se şi întâmplă, 

La 1878 este ales în Consiliul Judeţean. Câteva 
luni mai târziu, este candidat pe lista liberală 
pentru Consiliul Comunal. 

La epoca aceea, alegerile se făceau, la judeţ 
şi comună, tot de cele patru colegii, în care Con- 
stituanta dela 1866 împărţise corpul electoral. 
Acum este toată lumea de acord la osândirea 
colegiilor restrânse. Mai drept ar fi însă dacă 
am puhe venalitatea şi servilismul colegiilor din 
ziua de azi, în sarcina utilitarismului care a pă- 
truns în organismul nostru social, şi care îi roade 
măruntaiele. 

Colegiile restrânse au răsturnat guvernul con- 
servator la 1876; şi tor colegiile restrânse, fără 
scrutin pe listă, au dat altă dată consiliilor Ju- 
deţene şi comunale, o vieaţă de care azi nu se 
mai pomeneşte Aceste colegii trimeteau în Con- 
siliul Comuna! al Capitalei — în 1877 — pe 
Generalul Florescu. Un an mai târziu, ele tri- 
miseră în Consiliul Comunal din Târgu-Jiului 
pe mulți din adversarii Prefectului Moscuna 
Cel desemnat de administraţie a fi primar căzuse,
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Fiindcă sub regimul legii comunale în vigoare, 
primarul se numeă de guvern prin decret regal, 

dintre consilierii aleşi; Vasile Lascar fă numit 

Primar al Târgu Jiului, când d'abia împlinise 

douăzeci şi şease de ani. 
In gândul celor mai mulţi, eră să fie un sim- 

plu interimat. Majoritatea ostilă Prefectului, aveă 

să facă imposibilă vieaţa Primarului. Disolvarea 

nu aveă să întârzieze mult. Așă, cel puţin, cre- 

deau unii. 
Până atunci nu existase o administraţie comu- 

nală în Târgu-Jiului. Vremile patriarchale, cu 

consilieri de paradă şi cu primari pe procopseală 

erau acolă în floare. Fostul primar, un Grigore 

Pâhă, eră încântat că poartă eșarpă tricoloră la 

paradă. Renumeraţia modestă din buget, muş- 

chiul proaspăt şi tainul de pâine ce primeă în 

fiecare dimineaţă, îi satisfăceau întreaga-i am- 

biţie. Edilitate nu există. Cancelaria un mit, ilumi- 

natul şi curăţenia stradelor în grija Celui-de-sus. 

Cea dintâi grijă a lui Lascar fu dar, să pue 

capăt acestei stări nenorocite. Măcelarii şi bru- 

tarii se crucesc când Primarul le trimite înapoi 

ploconul zilnic, Curând se conving că trebue să 

se supue la anumite reguli. În piață nu mai se 

vede carne stricată, nici în brutării pâine cu lipsă 

la cântar. Funcţionarii comunei încep să vie 

regulat ia serviciu, ulițele se mătură, iar din 

curţile bisericilor, ca prin farmec, dispar bălă- 

ziile. 

Amicii Prefectului sunt încântați. Nu au decât
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cuvinte de laudă pentru tânărul primar, care 

muncește şi face treabă. Ceeace îi îngrijeşte 

este faptul că în Consiliul Comunal, el nu va | 

găsi concursul ce merită. Lascar le ia grija de 

pe suflet. Spre uimirea generală, Consiliul Comu- 
nal nu îi face nici o opoziţie; ba chiar îi dă un 

concurs sincer şi luminat. Lucrul acesta încurcă 

rău calculile celor dimprejurul Prefectului. 

Ca prin farmec ei întorc foaia. Primarul o ia 

prea repede, nu se schimbă obiceiurile unui 
oraş în 24 de ore. Când Lascar pune în aplicare 

legea cimitirelor, ei încearcă să răscoale maha- 
lauă împotriva-i. În cele din urmă reuşesc să-l 
strice cu Prefectul. i 

Lascar -adună însă în juru-i pe toţi adversarii 

administraţiei ; şi înjgheabă o grupare, cu care în- 
cearcă să schimbe situaţia locală. 

Insuşi C, A. Rosetti, Ministru de interne, i se 
pune în cale, Acesta institue o comisiune interi- 
mară în oraş, dizolvă de trei ori consiliul judeţean. 
Merge până a schimbă formularul decretului de 
dizolvare a consiliului judeţean, pentru ca ale- 
gătorii să se încredinţeze că Ministrul le cere să 
aleagă alți consilieri judeţeni. Alegătorii însă 
se țin tari. Consiliul nu se sfieşte nici chiar de a-l 

alege Preşedinte pe Lascar, şi dă apoi un vot de 

blam Prefectului. Această intervenţie a lui Ro- 

setti nu avi alt rezultat, decât să deă lui Lascar 

o stranie idee despre liberalismul şi democraţia 
bătrânului revoluţionar. 

În cariera-i ministerială se ştie că Rosetti, nu



Vasile Lascar 21 

nemulțumi numai pe Lascar; dar chiar majo- 
lităţile parlamentare, erau hotărâte să-l răs- 
toarne printr'un vot al lor, de nu se retrăgeă la 
vreme, lon Brătianu încredinţă în urmă portofo- 
liul internelor lui Gheorghe Chițu, carele ştiu 
să-şi asigure concursul Parlamentului, şi izbuti să 
liniştească treburile din Gorj. Prefectul fă che- 
mat în alte funcțiuni, In locu-i e trimis Maiorul 
Baicoianu, un militar corect, o fire blajină, care 
“fără multă bătae de cap împăcă lumea suresci- 
tată. Lascar iă parte la administraţia județeană, 
ca membru în comitetul permanent. La Ianua- 
rie 1883, el reintră în consiliul comunal, 

Consiliul îl alege primar, şi-rămase în fruntea 
trebilor orăşeneşti până în Octomvrie 1884 când, 
conform “legii, trebuiă să se supuie realegerii. 
Decis să-şi strămute domiciliul în Bucureşti, stă- 
rue şi reuşeşte ca să-i fie dat ca succesor la 
Primărie pe Nicolae lunian 1), unul din cei mai 
devotați prieteni ai săi. 

Dela 1883, Lascar făceă parte din Parlament. 
Cu ocazia discuţiunilor din Constituantă, el îşi fă- 
cuse un loc de seamă printre parlamentarii țării. 

De aci înainte încetează a mai fi omul Gor- 
jiului, el devine unul din fruntaşii partidului 
liberal. Trebile generale îl înstreinează de locul 
naşterii sale. De luptele locale din Gorj, nu 
se mai preocupă, în mod special. 

= 

1) N. Iunian, avecat. A. făcut parte din parlament, ca 
deputat și senator; și a murit pe la 1900.



22 M. Theodorian-Caradaă 
  

In două rânduri însă, el reveni între ai săi vechi 

tovarăşi de lupte, La 1889. ca să asigure intrarea 

lui lon Brătianu în Senat. Şi în 1905, când numai 

straşnicele ingerinţe ale guvernului din Decem- 
vrie IQ04, smulse „Gorjiului cinstea de a fi fost 

tot el judeţul, pe care Lascar să-l reprezinte în 

Parlament pentru ultima oară. 

Amintirea luptelor politice 1) ce se deteră în 
Gorj şase ani dearândul, acold nu s'a uitat incă. 

Mai târziu, între prieteni, vorbind de acele lupte, 

Lascar îşi exprimă regretul că a cheltuit atâta 
energie pentru o așă de neînsemnată chestie, cuin 

îi apărea în urmă lupta dată spre a se schimbă 

situația dintr'un jugeţ, 

Acele lupte: şi activitatea. desfăşurată cu acea 

ocazie de Lascar, îl făcură însă să cunoască în 
amănunţime păcatele administrațiunii, şi plăgile 

politicei locale. Ele au mai slujit şi prin aceea 

că au distrus o grupare politică, ce se menținea 

prin legături de cuscrenie şi prin interese, 

Ele deschiseră drumul lui Lascar în Parlament. 

De nu ar fi fest decât atâta rezultatul lor, el este 
totuşi mare de tot; 

I) Din gruparea înjghebată de Lascar în Gorj, făceau 
parte, între alţii, Tache Moscu, Gr. Mongescu, Gr. 

Saftoiu.



CAP. li 

ÎN PARLAMENT 

Proclamarea regatului. — Dificultăţi interne și ex- 
terne.— Revizuirea. — Ţărănisme. — Libertatea presei,-— 
Reforma electorală. — Legislatura. — La 1888, — Recon- 
stituirea partidului liberal. — Caderea conservatorilor. 

Că nu sa făcut înălțarea țării Ja regat, odată 
cu proclamarea independenţei, la 10 Mai 1877, 
a fost pare-mi-se o greşală. Cele ce au urmat 
arată că de am fi fost regat de atunci, la congresul 
din -Berlin aveam situația mai uşoară. Nimeni 
nu ar fi putut târgui independenţa 'unui regat 
biruitor, şi am fi scăpat de nevoia altor. nego- 

„cieri în 1881, Cu siguranţă chestia Dunării nu 
ar fi putut Austria să o ridice, iar în interior am 
fi fost scutiţi de multe dificultăți. 

Adevăr este însă că în majorităţile dela 1877, 
erau încă oameni bântuiţi de prejudecăţi revolu- 
ționare, oameni pentru cari titulatura regală nu 

eră de loc un ideal. Se vede că trebuiă să mai 
treacă câtăva vreme, până ce nimeni să nu se 
îndoiască că visele republicane — cel puţin în Ro- 
mânia — erau şi vor fi halucinări de om bolnav ;
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Că interesul existenţii noastre naţionale care cere 

să constituim în Orientul Europei un element 

de ordine şi de stabilitate, mai pretinde şi în- 

“tărirea puterii monarhice prin regalitate. 

La pregătirea unei sastfel de mentalități, se 
osteni lon Brătianu până la 14 Martie 1881. El 

dorise chiar ca încoronarea operei sale, să o facă 

cu un minister naţional. Grupările conservatoare 

nu înțeleseră importanța unui minister naţional, 

şi din pricina aceasta junimiştii rupseră atunci 

legăturile lor cu vechea organizare conservatoare. 

După 'proclamarea regatului, lon Brătianu, 
ostenit de muncă — şi poate şi spre ase deslegă 

de angajamentele luate față de Austria de Va- 

sile Boerescu, — se.retrase dela guvern. Popula- 

ritatea lui lon Brătianu, la epoca aceea, eră aşă 

de mare, încât se socoti nimerit a se chemă la 

Preşedenţia Consiliului tot un Brătianu, pe fra- 
tele mai mare al popularului şi atotputernicului 

ministru demisionat. Dumitru Brătianu, cel ce 

fusese protivnic înţelegerii cu Rusia la 1877, de 

trei ani trăiă departe de ţară, ca ministru al Ro- 
mâniei la Constantinopol. Acold eră personna gra- 

tissima şi se năzuiă să strângă cât mai mult le- 

găturile dintre români şi turci. Om onest, fire 

romantică, dar foarte puţiu sociabil, noul şef ai 

guvernului dela început aveă să se poticnească 
de greutățile situaţiunii. 

Diplomat dela învechita şcoală a Lordului Pal- 

merston, nu eră de loc omul destoinic să descurce 
ițele austriace. Liberal idealist, lipsit de simțul
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practic, îi eră greu să facă față intrigilor par- 
lamentare ce se ţeseau în juru-i. Dreapta îl mină, 

” în speranţa că va fi chemată să-i succedeze. La 
stânga, liberalii înaintați visau un minister C. A. 
Rosetti. In astfel de împrejurări, chestia Dunării 
aveă să fie un hop de care se puteă poticni chiar 
unul mai îndemânatec, decât Dumitru Brătianu, 

După trei luni de sbuciumări, refuzat de con- 
servatori cu care se gândise a-şi întări guver- 
nul, atacat de liberalii înaintați ai lui Rosetti, 
simțind că nici chiar cei moderați nu-l urmau 
cu tragere de inimă, Dumitru Brătianu demi- 
sionă în cele din urmă. Furios pe atitudinea ami- 
cilor lui C., A. Rosetti, el sfătui pe Rege să re- 

cheme pe frate-său ; şi declară că, în tot cazul, 
el, Dumitru Brătianu, nu va contrasemnă un de- 
cret care ar dă Preşedenţia Consiliului Ini C. A. 
Rosetti. Şi altfel, tot nu ar fi fost posibil ca Ro- 

setti. să devie Prim-Ministru, căci țara întreagă 
şi Parlamentul, în mare majoritate, doreau ca Ion 

Brătianu să reiă conducerea afacerilor publice. 
Acesta se ținuse departe de orice mişcare. Din 

Florica priveă cu grije turburările, şi eră în 
curent de intrigile diferitelor grupări. In aşă 

condițiuni conducerea guvernului nu-l ispiteă de 

„4oc. Au trebuit dar apeluri repetate, a fost ne- 

voe ca însuşi Primatul României să vie la Flo- 

rica, în capul unei deputaţiuni a Parlamentu- 

lui, ca să-l hotărască să relă guvernul, Silit a 

se supune voinței obşteşti, Ion Brătianu socoti 
abil a-şi asociă pe C. A. Rosetti, dându-i Mi-
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nisterul de Interne. Această combinaţie permiteă 

să satisfacă pe cei ce considerau pe Rosetti om 

de guvern, şi făceă posibilă alegerea lui Dumi- 

tru Brătiann ca Preşedinte al Camerii. Cu alte 

cuvinte, lon Brătianu ar fi dorit să împace pe 

toți cei răniți prin revenirea lui la putere, ca 

astfel liniştit înăuntru, să poată mai uşor duce 

la bun sfârşit chestia Dunării. In acest scop tri- 

mite la Londra pe lon Ghika, dă portofoliul aface- 
rilor străine Domnului Dumitru Sturdza şi acredi- 
tează la Viena pe D. Petre Carp. EI cere tutu- 
ror să pue umărul spre a salvă independenţa 
econemică a României, greu atinsă prin veleită- 
țile Monarhiei Habsburgice de a-și asigură he- 
gemonia asupra Dunărei. lon Brătianu reuşi să 
învingă toate greutăţile ce i se puneau în cale, 

Acest succes avea însă să deschidă rănile a- 
morului propriu atât ale celui ce perduse Preşe: 
denția Consiliului în Iulie 1881, cât şi ale celui 
ce nu putuse pune mâna atunci pe frânele gu- 
vernului. Cel dintâiu, Dumitru Brătianu, se lăsă 
să fie convins că fusese jucat de frate-său, şi 
trecă în opoziţie. Nici Rosetti nu se putu stă- 
pâni prea mult. Nu ştiuse să se menţie la Mi- 
nisterul de Interne,. căci îi lipseau condiţiunile 
cerute unui om de guvern. Amicii dinprejur, îl 
încredințară că Primul-Ministru îl descoperise, 
ca să nu mai poată nădăjdui vreodată la Pre- 
şedenția Consiliului, 

Rosetti însă nu lăsă aşă lesne să fie dus spre 
opoziție fățişă. Uşor de tot fi însă câştigat pen-
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tru o acţiune care, sub aparența democrației, tin- 

deă să facă din fostul ministru de interne, stă- 

pânul situațiunei. 

«Românul», începe să denunțe corupția ad- 

_ministrativă, şi arată că totul provine din cauza 

colegiilor electorale restrânse. Se cere o revi- 

zuire a Constituţiei, pentru ca poporul să-şi im- 

pue voinţa de a fi bine ocârmuit, drept judecat 

şi democraticeşte guvernat. Descentralizare ab- 

solută, electivitatea magistraţilor şi sufragiul uni- 

versal, sunt reforme pe care Rosetti prin <«Ro- 

mânul» le propovădueşte fraţilor săi români. 

Ce pericol ar fi putut naşte, dacă o astfel de 

campanie reuşeă, vede şi simte oricine azi. La 

1882 însă, mulți nu-şi dau încă seama ce deose- 

bire este între concepțiunile liberale ale omului 

de stat? şi planurile demagogice ale unui visător, 

poate de bună credință, dar tocmai de aceea şi 

mai pericu'os. 

Ion Brătianu şi majorităţile parlamentare, se 

arătară la început adversari hotăriţi ai revizuirei. 

Dar fiindcă propaganda revizionistă devenea tot 

mai aprinsă, şi întrucât ea dedese la iveală cum, 

din pricina colegiilor prea restrânse, în câteva 

Județe mai mici, într'adevăr existau clici electo- 

rale, cari îşi precupețeau voturile în schimbul 

unor avantaje locale, vrednice de osândă ; în cele 
din urmă guvernul se uni, în principiu, la ideia 

unei revizuiri. Cu modul acesta, Primul-Ministru 

vroiă să canalizeze un curent ce deveneă ame-=: 

“ninţător. El se legănă şi cu speranţa ca prin con-
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cesiuni abile, să împace un vechiu şi iubit to- 
varăş al luptelor din tinerețe, să evite desbinarea 
dintre liberali. 

Pregătirea alegerilor pentru Constituantă, aveă 
să-i deă prima dovadă că, dacă va isbuti să ca- 
nalizeze curentul şi să-l întoarcă spre lanuri pro- 
ductive, îi va fi însă peste putere să înlăture 
sciziunea. 

Nicăeri ca în Gorj, nu se dete pe faţă an- 
tagonismul între cele două curente, Vechii câr- 
muitori ai județului, atât de mult susținuți altă 
dată de C. A. Rosetti, cred că a venit momentu 
să redevie atotputernici. Ei se încearcă să pă= 
trundă toţi în Parlament, sub masca ideilor ge- 
neroase, şi de acold să puie din nou stăpânire 
pe judeţul Gorj. Cei dimprejurul lui Lascar, nu 
"dormeau însă. Şi ei simt importanţa momentului, 
şi se unesc la luptă decisivă. Succesul defini- 
tiv rămase lor, Dintre rosettişti nu ese „decât 
D. Dincă Schileru, la colegiul IV. Lascar, încă 
din ziua de 23 Aprilie 1883, se alesese ia cole- 
giul II, cu 108 voturi, contra 18 glasuri obţinute 
de D. Toma Cămărăşescu. 

In Cameră cel dintâiu lucru ce face Lascar, 
este să deă pe față mijloacele întrebuințate de 
rosettişti ca să reuşească la colegiul țărănesc. 
Debutează în Cameră, printr'o filipică în con-l 
tra țărănismului de carnaval. «Tre cât de mult 
iubesc pre țăranii oneşti şi laborioşi, pre atât u- 
răsc ţăranul cămătar, țăranul care abrutizează 
pe semenii lui cu băuturi spirtoase, ţăranul care
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frustează statul sub pretext că luptă pentru in- 

teresele ţăranilor, şi-i înșeală la împărţirea po- - 
rumbului. Urăsc acel țăran, care din toate cali- 

_lităţile şi atributele țăranilor numai are decât 

haina albă» 1), declară el în aplauzele majorităţei. 

Ales prin propriile sale mijloace, el se așează 

hotărit în extrema dreaptă a partidului liberal. 
Pune experiența lui politică şi administrativă 

—dobândită în Gorj,-la dispoziţia celor ce vor 

să lucreze fără să fie ispitiţi de o popularitate 
uşoară, ci numai spre folosul obştesc. 

Din desbaterile parlamentare ce au rămas în 

«Monitorul Oficialz, este greu să ne facem o 
ideie exactă de luptele dintre moderaţii ce ur- 
mau pe lon Brătianu, şi radicalii ce împingeau: 

pre C. A. Rosetti afară din organizaţia partidului 

naţional-liberal. Ca să se evite o sciziune pu- 

blică, desbaterile se făceau la Herdan (actualul 
Hotel de Bulevard), în consfătuiri intime. Acold. 
Rosetti, V. A. Ureche, Tache Giani şi chiar D. 

Fleva susțineau teorii înaintate, pe care le com- 

băteau lon Brătianu, Beizade Mitică Ghika, 

Gheorghe Chițu, Câmpineanu şi Generalul Lecca. 

Stătescu încearcă soluţiuni intermediare, cari 

uneori isbutesc să amâne despărțirea. La Her- 

dan, ca şi în Cameră, Lascar combate tot cei 

se pare utopie. In ceea ce-l priveşte, nu face nici 
o transacţie cu ideologii. 

1) Vasile Lascar. Discursuri politice. Pag. 3.
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Când este vorba de a garantă libertatea pre- 

sei, nu se dă în lături dela nici o dispoziţie care 

:să o asigure mai bine. Şi pentrucă fusese un 
Ministru de Justiţie 1) care crezuse că nici o dis- 

„poziţie constituțională nu-l împiedică de a or- 

! donă arestarea preventivă a gazetarilor; el se 

arată cald partizan al ideii de a se prevedea 
în Constituţie, şi cât de categoric, principiul 

că. în materie de presă nu există arest pre- 

ventiv. Este convins că «cine iă măsuri con- 
tra libertăţii presei, iă măsuri contra răspândirii 

cugetării. Cine face aşă, face nu o simplă gre- 

| .şeală, ci comite o crimă». Cu toţii avem nevoe de 

libertatea presei, care la noi «când liberă, când 

" persecutată, a luptat cu eroism admirabil şi a 

- fost ecoul aspiraţiunilor noastre naţionale celor 

mai înalte». Dar adaogă imediat, «a lăsă presa 

absolut liberă şi fără nici o răspundere, ar fi gre- 
şala cea mai mare ce ar comite un legiuitor»- 

Căci în aşă condițiuni, «libertatea presei, care 

aduce atâtea servicii societăţii, poate deveni un 

flagel» 2). 

1— In comitetul delegaților reuşise, cu învoirea 

„guvernului, să redacteze articolul relativ: la li- 
bertatea presei după aceste norme. Azi oricine 

va recunoaşte că soluțiunea preconizată de Las- 

-car, eră cea cinstită şi sănătoasă. Rosetti însă 

-ameninţă cu demisiunea din Cameră; iar Brătianu 
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i) Al. Lahovary. 

2) V. Lascar. Discursuri politice. Pag. 8 și urm. 
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— ca să nu se zică de nimeni că restrânge vre- 

una din libertăţile acordate la 1866 — cedează. 

Lascar rămâne neclintit în părerea lui. Impre- 
ună cu l. Anastasiu, C. Bastache, Şt. Bellu, V. 
Buzdugan, General Călinescu, C. Cernat, N. Di- 

mancea, N. Istrate, C. Lecca, G. Manoliu, L. Pal- 

ladi, A. Radovici, G. Stoicescu, F. B. Lăţescu şi 
A. Stolojan, votează contra amendamentului sus- 

ținut de Rosetti, şi admis în cele din urmă şi de 

guvern. 

In ce priveşte reforma electorală, este însă 
mai fericit. Perfect cunoscător al mecanismului 

electoral, în comisia pentru revizuire, susțină 

sistemul celor trei colegii, adoptat de. guvern. 
Reuşi să înlăture votul cu bile — propus de Vasile 

Boerescu — care în Grecia dedeă cele mai triste 

rezultate. Izbuti chiar să facă a se admite bu- 

letinul de vot în plic, pe care mai târziu —ca 

ministru—îl perfecționă, ca să asigure în chipuz 
cel mai desăvârşit secretul votului şi libertatea 
alegerilor. E! fă raportorul legii electorale din 
1883. | 

Ideile sale asupra reformei electorale şi le 
apără în şedinţa dela 1 Aprilie 1884. Le spune 
verde că «nu trebue să fim nedrepţi cu legea 
electorală de care ne despărţim pentru totdea- 
una. Azi suntem datori să-i aducem un oma- 
giu de recunoştinţă, căci orice sar zice, ea 
ne-a permis să păstrăm intacte libertăţile pu- 
blice ; şi, să realizăm fapte mari, fapte cari au 
ridicat ţara atât de sus». Fiindcă însă «ori de 

3
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câte ori o ţară trece repede, fără transiţie, 
dela o stare de lucruri la alta, au venit re- 
acţiuni care au dat-o înâpoi»>, «trebue să avem 
simț practic», «să fim oameni practici», să for- 
măm un corp electoral care să fie în stare «să 
ne dea corpuri legiuitoare compuse din oameni 
independenţi şi luminaţi, o cameră capabilă să 
lumineze ţara, să controleze guvernul, să con- 
tribue la întărirea Statului... și mai ales la rea- 
lizarea aspiraţiunilor noastre naţionale». «Cei 
ce ne cer dreptul de a dispune în mod egal de 
destinele ţării, trebue să ne dovedească că au 
priceperea trebuincioasă ca să exercite un astfel 
de drept 1)». 

Astfel de idei păreau unora prea conserva- 
toare, reacționare chiar, Aceştia se încercară a 

face lui Lascar legenda că este reacţionar. In 
zadar în Cameră, Primul-Ministru 1. C. Bră- 
tianu, declarase că «D. Lascar e conservator, 

ca noi toţi». De această legendă a trebuit să-l 

apere, până şi la 1907, în faţa mormântului, 
chiar şeful partidului conservator-democrat, ca- 

rele mărturisi atunci că Lascar «nu eră reac- 
ționar, dar vedea mai bine şi înaintea tuturor». 

lon Brătianu, cu concursul unor astfel de 

oameni, izbuti să ducă la bun sfârşit revizuirea 
Constituţiunei, Revizuirea aceea avu însă drept 
rezultat mărirea , desidenţei liberale. Rosetti şi 

câţiva prietini ai lui rupseră fățiş cu guvernul. 

  

1) Ibid. Pag. 16 și urm.
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Importanţa acestei noi disidențe, stătu mai ales 
în aceea că Rosetti treci în opoziţie. Numeri: 
ceşte desidenţa rosettistă, nu aveă însemnătate. 
Mulţi înconjuraseră pe Rosetti în cameră, cât 
sperau că va veni în capul unui minister ra- 
dical; dar foarte puţini îl urmară, când se con- 
vinseră că o astfel de eventualitate este cu 
totul esclusă, 

La alegerile generale dia 1884, Vasile Las- 
car este candidat oficial al partidului naţional 
liberal; şi se alege la colegiul I din Gorjiu, cu 
108 voturi 

Se încercă atunci o evoluţie tot mai spre 
dreapta a partidului liberal. Votând în contra 
dotaţiunei Coroanii şi părăsind lupta parlamen- 
tară, grosul organizațiunei conservatoare îşi dase 
singură o lovitură grea, ale cărei consecințe s'au 
resimţit multă vreme. Nemulţumiţii din partidul 
liberal, fracționiştii, liberalii-sinceri, disidenţii 
dinprejurul lui Dumitru Brătianu şi radicalii ro- 
settişti, formau massa opoziţiunei parlamen- 
tare. 

In aşă condițiuni eră permis cuivă să creadă, 
că sfârşitul va fi formarea unui mare partid ra- 

dical, în stare să urmeze la guvern lui Ion Bră- 
tianu. De aceea dar legăturile dintre guvern şi 
junimişti devin mai strânse. «România Liberă», 

organul esențialmente junimist, este oficiosul gu- 

vernului, până la apariţia «Voinţei Naţionale».. 
<L/Independence Roumaine», numeă atunci pe D. 

Titu Maiorescu, «depute colectiviste». Un moment 
3
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sa dat ca sigură intrarea în guvern a DD. P. 

Carp, Teodor Rosetti şi Maiorescu. 
Combinația se ştie însă că nu reuși, în cele din 

urmă, Relaţiunile lor cu liberali se tot răcesc, 

până ce toţi junimiştii trec în opoziţia unită, 

D. Carp rămăsese singur, şi în Fevruarie 1888, 

declară în cameră că numai are partid, 
Ion Brătianu fu silit dar să se razime nu-- 

mai pe elementele moderate care îl susținuseră 

în Constituantă, şi pe tinerii de viitor pe care 

îi introduse în noul parlament. 

Vasile Lascar, care îşi făcuse probele, devine 

fruntaşul majorității guvernamentale. Dacă Câm- 

pineanu, e leaderul majorităților din Cameră, 

Lascar le conduce. Membru în toate comisiu- 

nile importante, raportor al legilor adminis- 

trative şi financiare ce vin în dezbaterea Ca- 

merii, nu se sfieşte a-şi încrucişă spada cu nici 

unul din căpeteniile opoziţiei. - 

Cu ocazia discuţiunilor relative la legile finan- 

ciare se arată bun economist, în curent cu teoriile 

cele mai noi, şi apărător al impunerilor celor mai 

democratice. Impositul pe succesiunile directe, îl 

susţine cu temei şi entusiasm. Dacă Ion Brătianu, 

spre a nu pierde concursul Principelui Dumitru 

Ghika şi al câtorva senatori mai sfioşi, renunţă 

la acest impozit în Senat; legitimitatea lui ră- 
mase bine stabilită prin documentata cuvântare 
a lui Lascar, Aşă încât — mai târziu — un gu- 

vern conservator prezidat de răp. Iorgu Canta-
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cuzino, putu să introducă impozitul acesta fără 
cea mai mică dificultate. 

Se adăstă dela camerile alese după noua re- 
formă electorală, o activitate intensă. Se speră 

că eşiţi dintr'un corp electoral primenit, came- 
rile vor vindecă rănile morale cari se dovedi- 

seră cu ocazia pregătirii revizuirii, şi pre care 

revizioniştii le puneau, pe toate, în spinarea co- 
jegiilor restrânse. 

Guvernul înţelegeă nevoia acestei activităţi. 

Dar luptând cu greutăţi financiare, preocupaţi 

de încurcături internaţionale, miniştrii dabia a- 
veau vreme să deslege afacerile curente şi pro- 

blemele de ordin intern parlamentar. Din cauza 

deselor crize ministeriale şi a intrigilor dintre cu- 

lise, se pierdeă timpul cel mai preţios. Ion Bră- 
tianu eră singurul care căută să împingă majo- 

vitățile la muncă, Le prezentă un proect de re- 

formă administrativă, Lascar, care cunoştea pă- 

catele administraţiei, se luptă în secţii ca să-l treacă 

cât mai repede, şi îl susține în discuţia generală. 

Convins de necesitatea unei legi care să asigure 

libertatea şi independenţa funcţionarilor, arată 

tot ce militează în favoarea unei reforme, ce eră 

chemat să o realizeze el.mai târziu. 

Raportor al legii electorale judeţene, prin care 

se introduce la alegerile judeţene cele trei co- 

legii, ca'la Cameră, şi asigură libertatea acestor 

alegeri; el se arată prieten al scrutinului pe listă. 

«Persoanele nu pot fi mari, zice el, decât în nu- 

mele principiilor pre care le reprezintă şi a gru-
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purilor din care fac parte», Ca un fel de corec- 

tiv al tiraniei ce prezintă scrutinul pe listă, el 

concedă alegătorilor dreptul să combine listele. 
Dar cere «să înceteze glumele ! Exercitarea drep- 

turilor politice este un lucru serios, un lucru: 

foarte important, de care depinde soarta ţării, 
a unui judeţ sau unei comune ; nu se cuvine prin 

urmare să facem glume în asemenea ocaziuni» 1). 

In teorie Lascar aveă poate dreptate. În prac- 

tică însă scrutinul pe listă a distrus orice vieață 

proprie locală, şi a introdus în comune atotpu- 

ternicia agenților electorali ai partidului dela 

putere. 

Cea mai însemnată lucrare a legislaturei dela 
1884, este legea comunală din 1887. Această lege 

nu-l are pe Lascar numai raportor, nici nu este 

el numai omul care a trecut-o, articol cu articol, 

în parlament, Legea aceea este opera lui Lascar. 
O apără ca pe copilul lui, şi sdrobește toate o- 

biecţiunile ce se aduc împotriva ei. Nimiceşte acu- 
zarea disidenţilor, care susţin că ar fi o operă reac- 

ţionară. Răspunzând criticilor Domnului P. Carp, 
îi spune : <Suntem datori să profităm de expe- 
riențele celorlalte ţări. Numai când vom şti ce 

se petrece la alţii şi ne vom cunoaşte ţara, nu-. 

mai atunci vom fi în stare să facem legi cari să 

corespundă cu moravurile şi nevoile noastre, 

Cei ce au prea multă încredere într'înşii şi nu 

se ocupă de ce fac alţii, sunt ca şi cei ce intro-= 
. 

1) Ibid. Pag. 73.
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duc legislaţiunile streine, fără să ţie nici 0 so- 

coteală de condiţiunile societăţii lor. In aseme- 

nea chestiuni nu judecăm cu inima. Nu imităm 

nici pe francezi, nici pe germani, nici pe slavi, 

ci profităm de experiențele altora, şi căutăm să 

ne creiăm instituţiunile noastre, să trăim din 

voinţa noastră» -1), 
| Votarea legii comunale se face într'o atmosferă 

grea. După ce perduse concursul junimiştilor, 

guvernul se văzu părăsit şi de mai toţi tinerii, pe 

cari Ion Brătianu îi introdusese la 1884 în par- 

lament, cu nădejde să făurească noi forţe libe- 

rale. Rând pe rând D.D. Al. Marghiloman, Take 

Yonescu, C. C. Arion şi Alexandru Djuvara trec 

în opoziţie, cari spre a mări grupul junimist, 

cari să ajute pre D. Fleva în noua-i activitate de 

disident. 

Minoritatea tot mai puternică, deveneă chiar 

agresivă uneori. Încă din Decembrie 1886, Lascar 

îi puteă spune în aplauzele majorităţii: <Nu vă 

dăm afară, nu fiindcă nu avem acest drept, ci 

fiindcă respectăm pe reprezentanții ţării. Imi 

este însă teamă, că de veţi merge tot pe această 

cale, veţi forţă majorităţile să intervie...» 2). 

La deschiderea sesiunei din Noembrie 1887, 

enervarea opoziţiei ajunsese la paroxism. Biruită 

în alegerile generale comunale din Octombrie, 

dar simțindu-se susținută de opinia publică, o- 

- 1) Ibid. Pag, 113 și 114. 
2) Ibid. Pag. 121.
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poziția căută să ţie lucrările Parlamentului în 
loc. Ion Brătianu eră furios pe cei ce îl pără- 
siseră, şi care acum îi făceau dificultăţi în Ca- 
meră. Succesul dela alegerile comunale, îi dase 
pulsul ţării legale, şi speră că dizolvând Ca- 
mera,; va: pune capăt unei agitaţiuni ce se tot 
întindea. Toţi credeau astfel — afară de doui, — 
Nimeni nu vroiă să vadă că enervarea oposiţiunei 
se apropiă de acel grad la care nu se poate ţine 
mult. Lăsând Camera să-şi termine mandatul; în 
vara lui 1888 se puteau face alegerile mai in 
linişte şi cu alte mijloace. 

Lascar care devenise unul din stâlpii guver- 
nului, şi care ca să ridice nivelul presei, în anul 
acesta (1887) găsise timp şi pentru a face gaze- 
tărie la «Voința Naţională» ; în alegerile din Ia- 
nuarie 1888 este alesul Capitalei. 

Acestor alegeri generale, li s'a făcut o legendă. 
Că au fost alegeri agitate este exact, că nu au 
fost nişte alegeri ideale e perfect adevărat. Dar 
chiar «România Liberă», recunoşteă că opo- 
ziţia exagerase. Ce e drept însă, este că au tre- 
buit să treacă Gouăzeci şi şase de ani dela ale- 
gerile acelea, ca să fie cu putinţă nişte alegeri 
mai violente şi mai agitate ca cele din lanua- 
rie 1888. | 

Oricum însă este un fapt material, că prin ale- 
gerile din Ianuarie 1888, intrară în Cameră toţi 
corifeii opoziţiunei. Incurajaţi de succesul do- 
bândit, aceștia se decid a nu dă îndărăt dela ni- 

„mic, până nu vor răsturnă pe Ion 'Brătianu. Lu-
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mea eră ostenită de un guvern de douisprezece 

ani, o mulţime de incidente nenorocite veneau 

de aţâțau focul opoziţiunei, chiar curente din 

afară doreau o schimbare cât mai grabnică a 

regimului. 
Tara legală îi dase majorități de două treimi, 

Şi Ion Brătianu, în Februarie, socoti că dându-se 
personal la o parte, lucrurile vor luă un curs 

normal. Principele Dumitru Ghika, Preşedintele 

Senatului, fă insărcinat cu formarea unui nou 

cabinet, în-.care primise să intre Kogălniceanu, 

junimiştii şi trei din miniştrii dimisionaţi. Ko- 

gălniceanu, care aveă să fie sufletul Cabinetului, 
țineă să intre şi Lascar în guvern. Brătianu 

doreă foarte mult să reuşească combinaţiunea 

aceea, Ştiind aceasta, Kogălniceanu îl rugă să 
convingă pe Lascar, că este dator să intre în gu- 

vernul ce se pregătea, Brătianu făcu dar demer- 

sul la care fusese pofiit. Dar Lascar, care refu- 

zase pe Beizade Mitică, declară Ministrului di- 
misionar că nu va face parte decât dintr'un mi- 

nister prezidat de însuşi şeful partidului liberal. 

Kogălniceanu trebui, cu destul regret, să re- 

nunţe la ideia de a avea coleg în minister pe Va- 

sile Lascar. Dealtmintrelea nici altfel nu-şi rea- 

liză dorința, căci în cele din urmă — spre sur- 

prinderea generală — Prinţul Ghika depuse man- 

datul cu care fusese însărcinat. 

Regele respinse atunci dimisia lui Brătianu. 
Fiindcă trebuiă să plece la înmormântarea Im-
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păratului Vilhelm, el primi numai dimisia lui 
Eugenie Stătescu, Radu Mihai şi Vasile Gheor- 
ghian; rămânând ca guvernul să se complecteze 
la întoarcerea sa în ţară. Tache Giani luă doar 
Justiţia și nuvelistul Nicu Gane, portofoliul do- 
meniilor, Cele două portofolii vacante — răz- 
boiul şi internele, — le ţineau ad-interim, lon 
Brătianu, şi Ministrul Cultelor Nacu. In interval 
se decisese că Generalul Barozzi să devie Minis- 
tru de Rezbel şi lon Brătianu să treacă la In- 
terne, Preşedintele Camerii, Generalul Lecca, 
cerea însă să se cheme Vasile Lascar, la Mi- 
nisterul de Interne. ” 

Nimic nu eră definitiv hotărît, când mani- 
festaţiile dela 14 şi 15 Martie, şi izbucnirea turbu.- 
rărilor țărănești, prăbuşiră întreg regimul liberal. 

La 14 Martie, eşind dela tribunal, Lascar este 
înconjurat de o bandă ce venia dela Orfeu şi 
vociferă. Il închid într'o curte din strada Câm- 
pineanu, când spre norocul lui apare în mij- 
locul bandei un client al său, care îl mântue 
prin prezenţa de spirit, 

— Ce faceţi fraţilor ? Nu ştiţi că D. Lascar a 
trecut in opoziţia-unită ? 

Manifestanţii rămân zăpăciţi, numai ştiă ce 
„să facă, 

Unul, care ţineă de poartă intervine: 
— Bine, îi dăm drumul. Dar să ne promită, 

că face o interpelare guvernului, mâine. 
Toţi aşteaptă cu gurile căscate, Lascar so- 

+ lemn, le zice:
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— Promit că voi interpelă chiar mâine guver- 

nul, asupra măsurilor ce are de gând să ia în 

contra mişeliilor pre care le văd cu ochii. 
Un ura formidabil îi acopără cuvintele ; şi ast- 

fel poate eşi din curte mulţumit că a scăpat aşă de 

ieftin, , 
A doua zi anunţă însă o interpelare, pe care 

o desvoltă la 16 Martie în faţa unei camere 

agitate de cele mai puternice emoţiuni. Cuvân- 

tarea lui este cel mai straşnic rechizitor în 

contra opoziţiunei-unite, şi un cald omagiu de 

recunoştinţă publică, la adresa lui Ion Brătianu. 

Cine pune la îndoială marele talent oratoric al 
lui Lascar, citească numai acest discurs şi cel 

pronunţat la 1 Aprilie 1897, în contra celui 

-daldoilea cabiaet Sturdza 

Ca să poată vorbi cineva cu îndrăzneală lui 
Lascar la 16 Martie 1888, are nevoie nu nu- 

mai de mult curaj, dar încă și de multă dibăcie, 
lată un exemplu tipic: Deputatul Pacu îl în- 

trerupe, spre a-i pomeni de o violentare la care 
“fusese supus de nişte agenţi liberali, şi Lascar 

îi zice: «Admit că este aşă, dar ce voeşti să ne 
înduioşezi cu lovitura D-Tale, să ne faci să uităm 

sângele nevinovat vărsat la Vâlcea şi în Galaţi? 

Ori îţi închipui unde eşti alături de conserva- 

tori, că eşti alături de boerii de altă dată, cari 

aveau dreptul să omoare lumea, şi de ei să nu 

se atingă nimeni» ? 

Majoritatea aplaudă zgomotos, opoziţia se re. 

voltă. În zgomutul înfernal ce se produce, se
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aude vocea Domnului Pacu, ţipând cu furie: 
«Eu nu sunt boer> |! | 

“.. Lascar îndulceşte tonul. Cu surâsul pe buze îl 
linişteşte pe D..Pacu: «Te rog să mă ierţi, dar: 
m'ai înțeles rău; nici nu mi-a trecuz prin minte 
si zic că eşti boer». , 

“ Adunarea întreagă izbucneşte în hohote. A- 
cum îşi poate sfârşi 'cuvântarea. : 

După acest discurs, Lascar nu se mai sue la tri- 
bună, decât ca să citească bugetul de pe 1888—89. 
al cărui raportor general eră el. 

In cei șapte ani de guvernare conservatoare, 
Lascar — ca toți opozanţii ce candidau în Ca- 
pitală, — nu pătrunse în cameră, Mai în toate ale- 
gerile însă obţine la colegiul lui, mai multe vo- 
turi decât cei de pe o listă cu el. 

In timpul acesta se distinge însă prin apărarea 
ce face la bară, funcţionarilor liberali daţi în ju= 
decati după căderea lui Ion Brătianu. Cum pă- 
strase legături personale cu 'cei mai mulți dintre 
liberalii-disidenţi, este folosit de acesta în trata- 
tivele ce se sfârşec cu întregirea partidului li- 
beral, prin împăcarea disidențţilor,. 

După moartea lui Brătianu, face parte din 
comitetul dirigent ce se constitue la proclama“ 
rea lui Dumitru Brătianu de şef al partidului 
liberal, în Jocul răposatului său frate, 
„Incredinţat de nevoia unui partid unit prin: 

idei comune şi întărit prin armonie generală ; 
aleargă prin judeţe să închiege legăturile dintre 
fruntaşii locali. După moartea lui Dumitru Bră-
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tianu, preconiză nevoia unui program. La dis- 

cuţiunile din jurul chestiei acestia, el ia o vie: 

parte, şi este ales în comisia însărcinată cu re- 

dactarea programului din 1893. Azi acel pro- 

gram, peste care au trecut ani, nu maiare decât: 

o valoare istorică. Atunci însă eră speranţă că 

el va evită ciocnirile dintre diferitele curente 
ce dominau în partidul liberal. Este neîndoios. 

că fă redactat în aşă chip de îngădui libera- 

lilor de ordine să continue opera lui lon Bră- 

tianu, fără să descurajeze pe cei cu idei îna-. 
intate. 

Desfăşurarea acelui program şi proclamarea 

Domnului Sturdza, ca şef al partidului, sluji în tot 

cazul, să înfierbânte pe liberali la luptă. Aceste 

două evenimente le permise să aibă un succes- 

relativ destul de apreciabil, la alegerile gene- 
rale comunale din 1894. | 

Acest succes făcu că atunci când neînţele- 

gerile dintre conservatori şi junimişti, aduseră. 

demisia guvernului Lascar Catargi, la 3 Octom- 

brie 1895, D. Dumitru Sturdza, să fie chemat 

la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 

La toate acesta succese ale partidului său, 

Vasile Lascar avusese partea sa de osteneală.



CAP. II 
ÎNTĂIUL MINISTER 

  

Ministerul Sturdza-Stătescu, — Nemulţumirile. — G, 
D, Pallade.— Detronarea lui Ghenadie Petrescu. — Mi- 
misterul Aurelian-Lascar. — Pacea bisericească, — Acţi- 
vitatea ministerială. — Ministerul Sturdza-Pherechide.— 
Desbinarea liberalilor. — Drapelismul. — Trădare naţio- 
mală. — Caderea liberalilor. — Criza financiară. — Rein- 
tegrirea partidului! liberal.— Revenirea la guvern a Dom- 
nului Sturâza. | 

Pentru mulţime a fost o surpindere faptul că 
Vasile Lascar, nu făceă parte din combinaţia mi- 
nisterială dela 3 Octombrie 1895. Toată lumea 
eră uimită de faptul că a fost posibil ca Stoicescu 
şi Pallade să intre în minister, înaintea lui Lascar, 
Adevărul este însă că dacă atunci nu fi vorba 
de el, pricina & numai că mai de mult Eugeniu 
Cerada — cu care Lascar eră în cele mai strânse 
legături — îi propusese să intre în guvernul ii- 
beral ce se prevedea ; şi Lascar îi declarase ca- 
tegoric că doreşte să rămână în afară de guvern. 

Reintrat în Cameră, ca ales al Capitalei, Las- 
car — consecinte cu trecutul lui — țintă să-şi în- 
semneze revenirea-i la tribuna parlamentară,
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amintind Camerei datoria ce are de a sărbători 

memoria lui lon Brătianu, «al cărui ideal po- 

litic şi naţional mult timp va fi idealul politic: 

şi național al tuturor românilor». In conse- 

cință propune o moţiune semnată împreună 
cu D. D. Șt. Şendrea, A. Stolojan, Emil Costi-. 
nescu, C. F. Robescu, N. N. Ionescu, C. T. Gri- 
gorescu, Barbu Delavrancea, E. Schina, Al. N. 

Vitzu, T. Frumuşeanu, V. Caligari, |. Popescu, 

C. 1. Nicolaescu, |. St. Brătianu, T. Stelian, Al: 

Djuvara, Gr. Buicli, Anton A. Arion, Em. M. 

Porumbaru, Dan Brătianu, Dincă Schileru, Ca- 
ton Lecca, L. Cosmovici, şi N. Dimancea, mo- 

ţiune în care citim că «partidul naţional-liberal 
îşi iă angajamentul solemn de a merge neîncetat. 

înainte pre calea trasă de nemuritorul său con- 

ducător, de acela care în timpurile moderne a 

întrupat aspiraţiunile cele mai înalte ale nea- 

mului nostru». 
Cuvântarea lui Lascar fă ascultată în picioare 

de deputaţi. In unanimitate ei primiră moţiunea, 

după ce acoperiseră cu aplause sgomotoase şi 

prelungite cuvintele oratorului. 
Cu această manifestaţie, Lascar ţinuse a se: 

face port-drapelul sănătoasei tradițiuni brătie- 

niste şi moderate. Mai nainte însă, unii din 

vechii lui colegi din camerile brătieniste se înţe- 

leseră să.i deă o dovadă de dragoste, şi la alegerea 

biuroului, — fără să fie candidat — el obținut 

douăzeci şi două de glasuri la vice-preşedinţie, 

Această tendință a unei părţi din majoritate de 

,
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a pune înainte pe Lascar, apără şi la alegerea 
pentru comisiunea răspunsului la mesaj, unde el 

:se alese cu 99 voturi, iar D. Ionel Brătianu nu 
osțină decât 73 glasuri. 

La aceste manifestaţiuni caracteristice, contri- 
'buiă şi faptul că nu toţi liberalii erau mulțumiți 
cu activitatea Ministerului Scurdza-Statescu. Se 
doreă o schimbare a situaţiunei. Incă dela în- 
«ceput Ministrul Domeniilor, Pallade, desamăgise 
chiar pe cei cu mai multe iluzii de el. Se ştie 
„cum, câteva zile numai după ce ajunse ministru, 
-se dizolvă numerosa grupare dela «Gazeta Po- 
„potului», grupare în numele căreia el ceruse să 
intre în guvern; şi care grupare disolvându-se, 
desavuă pe cel ce se dă drept conducătorul şi re- 
prezentantul ei. Greutățile ce întâmpină ca să 
treacă în Cameră legea pescuitului, deteră în 
vileag insuficiența sa. Pallade eră un libexal 

isincer, o fire eminamentă cinstită ; dar nu eră 
Plămădit din aluatul din care se fac bărbaţii de 

:stat. In schimb aveă o mare idee „de sine. Se 
credeă chemat să conducă un întreg partid. Din 
pricina asta în guvern se războiă cu cei pe cari, 
în mod instinctiv, îi simţea că-i sunt superiori. 
“Când nu eră ministru, eră un nemulțumit, gata 
să facă dificultăţi guvernului. Dacă-—în 1895— 
în loc să-l introducă la guvern, i Sar fi dat 
“Primăria Capitalei; Pallade ar fi putut munci 
cu folos, căci — pentru timpul acela — ar fi fost 
“un primar bun. Aşă însă el nu fă, decât o 
spiatră în guvern, o piatră la rostogolirea căreia
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mulți puseră umărul şi îşi cheltuiră o energie, 
care ar fi- putut fi întrebuințată mai bine altfel. 

Nemulţumire produsese printre unii şi faptul 

că se încredințase Ministerul de Interne, Dom- 

nului Fleva. Au trebuit mari stăruinţe ca P, 

S. Aurelian, să primească Preşedinţia Comisiu- 

nei Interimare a Capitalei, în puterea unui de- 
cret contrasemnat de acesta. Şi cu toate astea 

chipul cum fă debarcat D. Fleva, uimi pe mai. 

toți. Cei mai hotăriți adversari ai acestuia, des- 

aprobară mijlocul întrebuințat de Preşedintele 

Consiliului, spre a se despărți de un coleg cu 
care nu se puteă înțelege. 

Aceste nemulțumiri, nu împedecară însă pe 
Lascar să deă concurs guvernului. Pre el îl în- 
sărcinează Carada să stărue de Aurelian să 
primească portofoliul Internelor, portofoliu pe 
care Aurelian îl refuză, declarând că singurile 
departamente unde să simţeă în stare să lucreze 
cu folos erau Domeniile şi Instrucţia Publică. 

Tot Lascar, intervenind în discuţie, îl salvează 
pe Stolojan care primise succesiunea Domnului 
Fleva, de un vot de blam, ticluit în contra-i între 
'culise, 

Până la. închiderea sesiunei parlamentare, el 
se trudi să evite ca nemulțumirile ce se -gră- 
mădiau să izbucnească în aşă chip, încât să 
pue în grea cumpănă unitatea partidului liberal. 
Știind că eră hotărît ca—sub pretext de boală— 
Pallade să iasă din guvern spre toamnă ; el speră 
ca până atunci toți factorii politici vor cădeă
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de acord ca prin o mai largă remaniere să se 

deă guvernului elasticitatea de care aveă nevoe. 
Susţinea remaniarea aceasta largă cu atât mai 
mult curaj, cu cât eră ştiut de toți că nu răv- 

neă nici un portofoliu. Din adâncă convingere 
că numai prin concursul tuturoi celur mai des- 

toinici se poate lucră cu folos pentru ţară, se 

munceă ca să biruiască soluţiunea sa. | 

Dar de o dată, ca din senin—în Mai 1896— 

izbucni un conflict bisericesc, care schimbă cu 

totul cursul trebilor politice. 
O lege din cele mai bine intenţionate—legea 

pentru îmbunătăţirea stării clerului mirean—a- 

dusese, între altele, şi dimisia Primatului Ro- 

mâniei, a Mitropolitului Iosif Gheorghian. Nu 
este nici locul, nici timpul să facem acum is- 

toricul tuturor pricinilor cari împinseseră pe 

Primat la dimisie, Este sigur lucru că Mitro- 

politul nu se gândise deloc la dimisie, ci la 

mijloacele cele mai eficace 'de a împedică ca 

legea să conţie dispozițiuni în discordanță cu 

dogmele şi canoanele ; când surprinse pe cet 

în curent cu intențiile sale cele mai intime, cu 

o dimisie la care nu se gândea de loc. 

Succesorul lui Gheorghian, fostul Episcop de 

Argeş, D. D. Ghenadie Petrescu, fusese cel mai 

aprig apărător al legii şi treceă de cu totul de- 
votat Ministrului Cultelor. Din pricina aceasta 

mae ales, înălţarea sa supărase opoziţia liberală, 

cari prin organul : şefului ei, declară că ale- 
gerea aceasta trebue socotită ca o zi de doliu.
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Această înălțare jicnise însă în primul rând, şi 
foarte dureros, pe acei din sinodali cari se 
credeau singuri în drept a răvni la Mitropolie. 
Episcopul de Argeș, după lege, eră inelegibil. 
Spre a-i se deschide drumul la Mitropolie, a » 
trebuit să se modifice legea sinodală. 

Odată instalat în scaunul Ungro-Vlahiei, noul 
Primat socoti dar foarte abil să-şi asigure prie-, 
tinia acelor din sinodali cari; prin alegerea sa 
fuseseră escluşi dela Mitropolie; şi să capteze 
bunăvoința opoziţiei, ce vădit se apropria de 
putere. 

In acest îndoit scop, pe deoparte, în cele 
bisericeşti se depărtă tot mai mult. de toți pre- 
laţii pe care guvernul conservator îi introdusese 
în Sinod; iar pe de altă, în cele politiceşti se 
puse în conflict public cu departamentul Cul- 
telor. Mai mult: când liberalii fură chemaţi la 
guvern, Primatul se puse la dispoziția Ministe- 
rului şi reuşi să obţie ca Direcţia Cultelor să 
fie încredințată celui susţinut de Episcopul Parte- 
nie Clinceni. Această izbândă îndârji pe foştii 
săi prietinii, deveniți acum adversari ai per- 
soanei sale. Spre a-şi întări dar poziția, îi nă- 
zări că cel mai bun mijloc ar fi să-i aducă pe 
liberali în Epitropia Aşezămintelor Brâncove- 
neşti. Se puse dar în conflict şi. cu epittopii în 
funcţie. Nu se dete în lături de a-i face răz- 
punzători de incapacitate şi neorândueli. 

Intre acești epitropi, eră şi Principele Gheorghe 
Bibescu. Oricât de criticabilă fusese acţiunea-i 

4
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politică de altădată, nimeni nu-l puteă crede 
capabil de neorândueli. Dimpotrivă treceă, drept 
o fire cavalerească, de un vizator ale cărui gre- 
soli politice erau mai mult fructul romantis- 
mului său, Dela o vreme -departe de orice miş- 
care politică, nimic nu îndrituiă un atac îm- 
potriva-i. Principele simţi foarte dureros lovi- 
tura ce-i pregăteă Primatul, şi îi jură răzbunare. 
Se începă prin presa neguvernamentală o straş- 
nică campanie în contra Mitropolitului, care fă 
înfățișat ca un om lipsit de scrupule şi iubitor 
de argint din cale afară. 

Adversarii Primatului nădăjduiau că astfel a- 
tacat şi susținut numai de presa guvernamen- 
tală, fără mult entusiasm, Primatul se va demite 
de bună voie. Dar nu eră D. D. Ghenadie Petrescu 
om fricos din fire, şi apoi atacurile acestea nu-i 
păreau serioase. Se credeă susținut de guvern şi 
de Sinod. In realitate mai tot Sinodul îi eră însă 
protivnic, şi guvernul nu aveă o prea mare sim- 
patie pentru el. Apoi eră în interesul liniştei ge- 
nerale, ca să se pue capăt unei campanii de felul 
acesta. Chipul ce! mai nimerit ar fi fost dimisia 
Primatului. Ministrul Justiţiei, Stătescu, încearcă 
fără succes să-l convingă că este în interesul său 
să uşureze soluţia, dându-şi dimisia. A doua so- 
luţie eră cea preconizată de fostul Director al 
Cultelor, Cornoi 1): să se aducă o lege prin care 

1) Ion Cornoi. Născut în 1861, Director al Cultelor dela 
1893—95. Profesor Universitar, a fost Director al Mitro- 
poliei dela 1886—1908. Aproape neîncetat şi în timpul cât 

A
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declarând nulă şi de nul efect demisia Mitropo- 
litului Iosif Gheorghian, să-l recheme în scaun, 
şi să trimită pe D.D. Ghenadie Petrescu la E- 
piscopia Argeşului, Vlădica Timuş, cel ce ocâr- 
muiă această din urmă eparhie, eră gata să ac- 
cepte soluţia ca legală şi canonică, mulţumit cu 
făgăduiala de a fi ales în alt scaun, la cea din- 
tâiu vacanţă episcopală, Fără dor şi poate, această 
soluţie: ar fi evitat criza politică şi bisericească 
din 1896. Din nenorocire, guvernului nu îi eră 
drag să aducă o aşă chestie în parlament, şi fă 
prea uşor convins de cei interesaţi, că cea mai 
înțeleaptă cale de urmat, eră să lase Sinodului 
sarcina de a rezolvi conflictul. Această cale eră do- 
rită de acei dinire sinodali cari treceau mai cu 
autoritate în Sinod, şi cari nu doreau de loc re- 
instalarea Mitropolitului Gheorghian ; ci o nouă 

- ocârmuire bisericească, 
Dacă pâra împotriva Primatului s'ar fi adus 

de cineva din afară de Sinod, sau dacă cel pu- 
țin pârâşul sinodal nu ar fi luat parte apoi şi 
la judecată.; dacă nu s'ar fi grăbit cu chemările 
canonice, până a face câte două într'o zi; şi mai 
ales dacă uu s'ar fi plămăduit un act de acu- 
zare așă de pătimaş, s'ar fi ajuns poate şi pe 
această cale la o soluţie. Dacă Sinodul sar fi 
mărginit să depue pe Mitropolit pentru anumite 

  

a stat în capul Bisericii Autocefale Române, Mitropo- 
litul Iosif Gheorghian, a fost ocârmuitorul de fapt al . 
acestei Biserici. Decan al facultaţei de teologie din 1912 
a murit subit la 13 Iunie 1913.



52 M. 'Theodorian-Carada 

nereguli administrative, cum eră vânzarea plum- 
bului din pivnițele Mitropoliei, colecționarea icoa- 
nelor, vânzarea portretului său pe preţ ridicat 
şi din ordin, toată lumea ar fi acceptat sentința 
sinodală, Dar aşă cum îl caterisiră pe Mitropolit; 
sinodalii revoltară o parte a opiniunei publice, 
care devenea simpatică osânditului şi ostilă Si- 
nodului. 

Opoziția văză în această schimbare subită a. 
opiniunei publice, o minunată ocazie ca să răs- 
toarne guvernul, ce singur se vârâse întrun 
aşă de greu impas. Ministerul se pare că uitase 
cu câtă uşurinţă opoziţiile îşi schimbă atitudinea 
cea mai categorică, când îşi închipuesc că astfel 
pot ajunge mai uşor la putere. De aci manife- 
stațiuni de tot felul, turburări de stradă cari nu. 
mai contenesc. În fine se află că chestia aceasta 
trecuse graniţele, şi ameninţă să se transforme. 
într'un. grav incident bisericesc internaţional. 

„ Atunci dar — în Noembrie 1896 — o schim- 
bare de guvern deveni absolut necesară. Intre 
conducătorii partidului liberal erau deosebiri de 
păreri asupra ministerului ce trebuiă să urmeze 
celui prezidat de I). Dum. A. Sturdza. Eugeniu 
Stătescu, care aveă cea mai mare răspundere 
de chipul cum se lucrase, susținea că partidul 
Iberal nu mai poate dă o altă formaţiune mi-— 
nisterială, şi că trebue numaidecât chemat Lascar 
Catargi la guvern. ID). Sturdza, conştient de răs- 
punderea ce şi-ar fi luat față de partidul libe- 

N
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ral, se luptă pentru constituirea unui nou ca- binet tot liberal. 
Incă de cu vară, în sfătuiri intime, Vasile La- Scar criticase cu vehemență greşelile săvârşite, ŞI spuse că soluţia încercată în conflictul sinodal, aveă să aducă țării mari greutăți. Nici acum nu se dă la o parte; el spune în astfel de consfă- tuiri că ar fi din partea liberalilor o adevărată dezertare dela datorie, sfatul dat Coroanei de a se adresă altui partid ca să pue capăt neli- niştirii generale. El preconiză, bine înţeles, ideia unei formaţiuni liberale, Preşedintele Senatului, Prinţul Dumitru Ghika, eră prea bătrân — aveă să se stingă peste vreo câteva săptămâni — ca să poată fi însărcinat cu formarea cabinetului, Nu mai rămase dar decât să se dea Preşedenţia Consiliului lui P. $. Aurelian, Preşedintele Ca- merii. Trei zile s'au ținut la D. Sturdza acasă consfătuiri, menite să rezolve criza, şi formarea unui minister capabil să facă faţă situațiunii. Mulţie se dau singuri la o parte cu neîncredere în for- 

ţele lor, cei ce se înfigeau nu : aveau calităţile 
cerute. Însuşi Aurelian, fără entusiasm şi lipsit 
de încredere_în puterile lui, în cele din urmă 
hotărît declară că refuză Preşedenţia Consiliului, 
dacă Vasile Lascar nu primeşte să intre în ca- 
binet ca Ministru de Interne. 

Lascar se trudise la înjghebarea unei liste în 
care, Internele le avea Ştefan Şendrea; C. Stoi- 
cescu, Justiţia, şi D. Ionel Brătianu, Lucrările 
Publice, Faţă însă de categorica declaraţie a lui
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Aurelian, înțelese că este dator să iă asupră- şi 

răspunderea situaţiunei. 
D. Sturdza cu lacrămile în ochi, îl conjurează 

să intre în guvern, de cu drept cuvânt puteă 

Lascar — la 28 Februarie 1898 — să spue, în 

Cameră, că «pe lacrămile Domnului Sturdza s'a 

format Cabinetul Aurelian» 

Acest cabinet eră astfel constituit: P. S. Au- 

relian, Preşedinte al Consiliului şi Ministru al 
Domeniilor ; Vasile Lascar, Ministru de Interne ; 
G. C. Cantacuzino, Ministrul Finanţelor ; G. Mâr- 

zescu, la Culte şi Instrucție Publică; C. 1. Stoi- 
cescu, Ministru al Afacerilor Străine ; Şt. Şen- 

drea, la Justiţie; Em. M. Porumbaru, la Lucrări 

Publice; şi Generalul Ant. Berindei, Ministru de 

Resbel 1). 
Ştirea constituirii acestui cahinet fă primită 

cu satisfacţie de întreaga țară. Conservatorii e- 

rau încântați că au răsturnat pe D. Sturdza, şi 

liberalii că au rămas la putere. 
De origine român-ardelean, scoborîtor din- 

trun neam de popi-uniţi, ce din tată în fiu pă- 
storeau în Veneţia-Inferioară, şi cărora Impă- 

ratul Leopold ] le acordase titluri de nobleţă cu 

numele de Szassebes de Szassebesy 2), P. $. Au- 

1) Câtva timp, Stoicescu a ţinut interimatul acestui 

departament, Aceasta din cauză că Stătescu doreă, ca să 

impue aci pe Generalul Pilat, și a trebuit câteva zile de 

negocieri până să intre în guvern Generalul Berindei, pa- 

tronat de D. Emil Costinescu. 
2) Cavalerul de Puşcariu. Familiile nobile române. 

Pag. 104 și 159.
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relian, profesor bătrân, economist distins, unul 
dintre colaboratorii lui Ion Brătianu, eră o fire 
simpatică, caracter blajin, un minunat şef no- 
minal al unui guvern condus de altul, 
„După Lascar, personajul cel mai însemnat din 
minister eră Gogu Cantacuzino. Necontestat des- 
cendent al lui Şerban-Vodă, legat prin tradiție 
părintească de partidul liberal, om cult şi har- 
nic, admirabil organizâtor politic, se credeă che- 
mat să iă conducerea partidului liberal, după D. 
Sturdza. Ca şi Stoicescu, el făcuse parte din ca- 
binetul precedent. 

Ghiţă Mârzescu, avocat iscusit, mai fusese mi- 
nistru, la 1870, în Cabinetul Dumitru Ghika-Ko- 
gălniceanu. EI treceă drept canonist, şi se în- 
cercase să joace un rol de intermediar dintre 
D. Sturdza şi Mitropolitul Ghenadie. Eră indicat 
la departamentul Cultelor şi Instrucțiunii Pu- 
blice. unde, lăsând lui Lascar toate greutăţile si- 
tuațiunii, se mulțumi să redacteze în stil ori- 
ental adrese bisericeşti, şi îndeplini sarcinile 
unui Su'-Secretar de Stat al Cultelor, 

Ștefan Şendrea, profesor universitar, fusese 
agent diplomatic la Paris, în zilele Mareşelului 
de Mac-Mahon. Un vechiu fracţionist bogat şi 
decorativ, 

Em. M. Porumbaru, avocat, publicist, iubitor 
al literilor şi al artelor frumoase, se distinsese 
în camerile conservatoare ca un perfect debater 
parlamentar. 

Generalul Berindei, militar conştiincios, fusese
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Secretar-General al lui Ion Brătianu şi acum co- 

mandă Corpul I de armată. 
Aceştia erau colegii lui Vasile Lascar. Cu a- 

jutorul lor, el îşi luă sarcina a rezolvi o che- 

stiune din cele mai gingaşe, «a rezolvi în pace 

chestiunile dela ordinea zilei», cum zice de- 

clarația ministerială citită Parlamentului. 

Când se formă Ministerul Aurelian-Lascar, 

Mitropolitul Ghenadie eră o figură devenită po- 

pulară maselor. El se bizuiă pe concursul în- 
tregii opoziţiuni, ca să revie în scaun. Dar pe 
lângă că aveă încontra-i mai tot Sinodul, apoi 
eră şi o fire prea personală, ca nişte adevăraţi 

bărbaţi de Stat să se poată gândi măcar un nuo- 

ment la reîntronarea lui. 
Lascar este ferm decis, nici să nu discute cu 

cinevă o astfel de soluţiune. Ceeace eră 4e dorit, 

eră ca alegerea noului Mitropolit-Primat să se 
facă cu învoirea tuturor factorilor politici, ca 

astfel nimeni să nu mai poată face din Fx-Pri- 

matul, un instrument de turburări publice. 
Asupra chipului cum s'a ajuns la o demitere 

benevolă a fostului Mitropolit, circulă o mul: 

- ţime de legende. La 23 lanuarie 1896, în Senat, 

venind vorba de rezolvarea chestiei Ghenadie, 

Vasile Lascar a declarat că în chestia Ghenadie, 

numai «trei oameni ştiu tot: fostul Preşedinte 

al Consiliului Aurelian, eu (Lascar) şi încă o per- 

soană». De aceea când cu ocaziunea pensiunei 

'ce s'a acordat Mitropolitului Ghenadie, şi când 

D. Take Ionescu a încercat istoricul ei, Lascar
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a „luat condeiul“ şi „i-a făcut o scrisoare în 
care arată cum s'a rezolvat chestia Ghenadie“. 

Apoi continuă spunând: «Am fost de am văzut 
pe D. Aurelian şi i-am zis: „Istoria chestiei 
Ghenadie făcută de D. Take Ionescu în Senat. 

este o chestie de fantezie. Şi-a închipuit că a 

jucat un rol pe care nu l-a avut“. Atunci l-am 

întrebat dacă este de părere să trimit acea scri- 

soare. A cugetât şi mi-a zis că pentru un mo- 

ment nu ar fi bine „dar să o laşi cu actele ce 

sunt ataşate la scrisoare, căci o să vie vremea 

să fie nevoe a se cunoaşte adevărul in această 
chestiune 1) 

In aceea scrisoare, al cărui concept este acum : 
sub ochii mei citesc: «In timpul acela am scos 

din buzunar un pachet de hârtii. lată amâoadouă 

dimisiile originale ; dar iată şi o scrisoare prin 

care fostul Mitropolit revoacă demisia ce v'a dat 

Dumneavoastră. Lascar Catargi ședeă în capul 
biroului, având mâna dreaptă razim. Vizibil/ 

contrariat, cu un ton hotărit, cu mâna dreaptă 

vârită jumătate în sertarul biroului, concis şi 

energic mi-a zis: Aveţi dreptate !» 

In conceptul ce posed, aceste două cuvinte, 
«aveţi dreptate», sunt scrise cu creionul, de altă 
mână decât a lui Lascar. Mie, când mi-a po-. 

vestit această scenă dintre el şi şeful conser- 

vatorilor, mi-a spus—ţiu minte foarte bine —că 

Lascar Catargi văzând actele din mâna Minis- 

1) Y. Lascar. Discursuri politice. Pag. 1037—1038.
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trului de Interne a es:lamat: «M'o înşelat 

popa!» Apoi a recunoscut că trebue dat tot con- 

cursul guvernului la rezolvarea chestiunei mitro- 
politane. A renunţat atunci la toate condiţiunile, 

pe care guvernul nu le puteă primi. 
Totdeauna am ţinut dela Vasile Lascar, că 

au existat trei dimisiuni ale lui Ghenadie, una. 

la Lascar Catargi, alta dată Domnului Fleva şi 

încă o a treia, care a jucat un. rol decisiv în 
rezolvarea conflictului, deşi nu a' apărut în pu- 

blic. Din anumite mărturisiri, eram convins că 
aceasta a treia demisie a obţinut'o Lascar dela 

Ghenadie, prin mijlocirea răposatului Nitzulescu, 

profesor la facultatea de teologie şi om de încre- 

dere al Mitropolitului. Ghenadie. Din cercetarea 

actelor atașate la conceptul scrisorii lui Lascar 

către D. Take Ionescu, cred însă că rolul decisiv 

la obţinerea acestei a treia demisiuni l-a jucat 

răposatul Luca Ionescu, pe atunci Prefect de 

Ilfov şi un fel de comisar-al guvernului la 

Căldărușani, în tot timpul tratativelor acestora. 
Trebue să adaog că spre a face deplină lu- 

mină în chestia celei de a treia demisiuni, am 

cerut lămuriri Mitropolitului Ghenadie Petrescus 

care mi-a spus că nu a dat decât o singură 
demisie şi încă nici pe aceea ca să fie primită- 

A recunoscut însă că o copie identică a dat 

lui Nitzulescu «care poate o va fi dat lui Las- 
car, ca o adevărată demisie». 

Atât este însă destul, ca să putem spune că la 

rezolvarea chestiunei Ghenadie, rolul covârşitor
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l-a avut Vasile Lascar. Neîndoios că prin a- 

ceasta nu vrem să zicem că Lascar Catargi nu 

avut rolul său foarte onorabil, nici că D. Take: 

Ionescu nu s'a ostenit şi n'a dat un sincer con-- 
curs Ministrului de Interne ca să rezolve ches- 

tiunea, în aşă fel încât nimeni şi nici odată să 

nu o mai poată redeschide. 
Căci numai pe timpul guvernului Aurelian-. 

Lascar, câte tentative de a redeschide chestia 

nu s'au făcut. Chiar din mijlocul amicilor poli- 
tici ai lui Lastar, au încercat unii să ridice pia-. 

tra sepulcrală ce abia se aşezase pe chestia a- 

ceasta. | ! i | 
În ziua când Camera de punere sub acuzare, 

anulă ordonanța judecătorului de instrucţie Va- 
siliu ; Directorul < Voinţei Naţionale», prin scri- 

soare olografă comunică Ministrului de Interne- 

că va face recurs contra acelei decisiuni, fără. 

de care nu se putuse obţine demisia Mitropoli- 

tului Ghenadie. Şi dacă, recursul nu se face; 

prin cale de presă se reîncep discuţiuni, se 

ajunge la un proces la Curtea cu Juraţi. Inci- 

dente pe care, cu multă bătae de cap, Lascar 

reuseşte a le aplană. Tot aşă izbuteşte să facă 

imposibile manifestaţiunile de stradă, pe cari: 

disidenții Domnului Fleva ar fi voit să le facă. 

cu bine-voitorul concurs al Ex-Piimatului. Li- 

niştea deplină în chestia mitropolitană nu a 
fost asigurată. decât în Martie, când toate bi-. 
sericile omodoxe prin scrisori irenice recunos-—
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cură reinstalarea în tronul Primaţial a Mitro- 
politului Iosif Gheorghian. Ă 
„Din lanuarie se făceau încercări ca bisericile 
omodoxe, să nu recunoască pe Gheorghian. De 
aceste tentative se află în Bucureşti, prin scri- 
sorile a doui clerici români, studenţi la Athena: 
Arhimandritul Chesarie Stefano şi Actualul O- 
cârmuitor al eparhiei romaşcane, Vlădica 'Teo- 
dosie Athanasiu, cari trimit celor în drept copie 
după rcelamaţiunea „Obştei creştinilor orto- 
docşi“. Prin scrisori bine alcătuite amândoi î îşi dau 
părerea de ce ar fi de făcut, ca să se pue capăt 
intrigilor „celor ce vor să turbure țara pe tema 
propagandei catolice“, cum scrie unul din ei 
Mitropolitului Gheorghian. 

Cu toate astea unii considerau chestia mitro- 
politană rezolvită din Ianuarie, şi de atunci în- 
cep a se arătă nerăbdători să vadă schimbat gu- 
vernul. Interpelări nesocotite, voturi şi răsvoturi; 
totul se pune în calea unui guvern, care luptă 
cu o mulțime de dificultăţi, care însă nu-l des- 
curajează pe Lascar nici un minut. 

Greva funcţioarilor dela C.F.R. , agitaţiunile 
din Macedonia, mişcările grecilor din fară pe 
timpul resbelului Greco-Turc, alegerile par- 
ţiale, inundaţiile, sunt tot atâtea chestiuni ce se 
iviră în timpul ministerului său, şi cărora le 
dete soluțiuni paşnice, asigurând ordinea pu- 
blică şi de Stat. - 

Colegii săi prezintă Camerilor insemnate pro- 
ecte de legi. Aurelian întocmeşte proectul de
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Cassă Rurală, iar D. Em. M. Porumbaru se o- 
cupă de C. F. de interes particular. Lascar trece 
prima lege de pensiuni pentru funcţionarii co- 
munali şi judeţeni. In Senat, i se votează şi pro- 
ectul unei reforme a legii de expropriere, care 
în linii generale este reluată de alţii într'un mi- 
njster Cantacuzino-Take Ionescu. 

Când Ministrul de Externe aduce în Consiliul 
de Miniştrii convenţia consulară cu Grecia, Las- 
car petrece o noapte întreagă studiind-o, şi apoi 
refuză să o prezinte Parlamentului, - 

Intr'un carton al său din timpul ministerului 
acesta, am găsit un proect de lege pentru pune 
rea Codului civil în acord cu dispoziţiile ast. 7 
din Constituţie precum şi o expunere de motive 
la un proiect pentru modificarea legii minelor. 
Apoi mai aveă gata un proect de lege pentru 
înfiinţarea unei taxe de consumaţie asupra za- 
hărului, şi altul pentru organizarea serviciului 
notarilor în comunele rurale: 

EI studiase chestiunea străinilor ce aveau moşii 
în ţară, şi aveă pregătit un alt proect de lege: 
pentru regularea drepturilor străinilor ce posed. 
imobile rurale în România. 

Organizarea Dobrogei, îl preocupă şi ea. 
Spune deputaţilor: «Cunosc chestiunile ce inte- 
resează diferitele populaţiuni ale Dobrogei, şi: 
n'am pierdut un singur moment a mă ocupă de 
ele. Am cerut rapoarte detaliate dela prefecţi, 
sub-prefecţi, dela medici; m'am pus în contact' 
cu diferitele persoane ce cunosc Dobrogea. Am,
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“trimis un inspector administrativ care a stat trei 

săptămâni acolo. Am adunat toate elementele 

mecesare ca să putem judecă provincia aceasta 

în cunoştinţă de cauză, şi dacă aşi aveă un vis 

de realizat, ar fi să văd pe D. Remus Opreanu 

:punând inteligenţa, devotamentul şi patriotismul 

său în serviciul Dobrogei» 1). Se pare că se gân- 

„dea să formeze din judeţele dobrogene un sin- 

„gur ţinut cu un guvernator, om energic şi de 

“iniţiativă. 

Chestia ovreiască îl interesează cu drept cu- 

“vânt. Mişcarea ovreiască, căreia îi dau sprijin 

DD. V. M. Kogălniceanu, C. Mille, ş. a., îl preo- 

„cupă. In actele sale găsesc un proiect de lege 

:pentru organizarea comunităţilor israelite şi un 

memoriu documentând necesitatea unei astfel 

de legi. In chestiunea comunităților israelite ce- 

-ruse lămuriri dela D. Brociner, publicist israelit 

„din țară, care îi redactă un astfel de proect 2), 

Pană în ultima zi de guvern, Lascar desfă- 

şură o energie extraordinară, muncind la cele 

două departamente ce conduceă personal în ul- 

timele săptămâni, îmbărbătându-şi colegii, ori 

„dându-le soluţiuni în chestiunile importante ce 

„aveau de rezolvit, 

Cu câteva zile înainte de retragerea guver- 

nului, eră preocupat de reorganizarea Ministe- 

srului de Interne şi de controlarea administraţiei 

1) JIbid. Pag. 286. 
.2) Figuri contimporane. Pag. 452.
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averilor bisericeşti, ce pe atunci depindea de 
acel departament. 

Pentru cea dintâiu lucrare, însărcinase pe D. 
Matei Petrescu să-i redacteze un proiect de lege. 
Pentru cea de a doua, scriitorul acestor rânduri 

fusese pus la încercare. Eră gata un ante- 
proect, prin care în fiecare judeţ se instituiă o 
epitropie judeţeană, compusă din Protopop, un 
epitrop ales de ctitori şi altul numit de guvern, 

„ca să administreze toate averile biseticilor ru- 
rale. Pentru averile tuturor bisericilor urbane se 
instituiă o epitropie comunală, formată din un 

” epitrop-cleric numit de chiriare, altul numit de 
guvern şi al treilea ales de ctitori. Toate aceste 
epitropii erau puse sub controlul direct al Mi- 
nisterului de Interne, ca şi Eforia Spitalelor Ci- 
vile şi Spiridonia. Se asigură astfel un control 
eficace şi se creiă o administraţie serioasă, Dacă 
această reformă s'ar fi realizat, Statui şi Bise- 
rica Autocefală ar fi fost scutite de reformele 
încercate de alţii dela rgor până azi. 

In tot timpul guvernării sale, el sili pe pre- 
iecţi să se lase de politică, spre a face admi- 
nistrație, Făgăduise Parlamentului că de va mai 
stă la guvern, va face din „administraţie o a doua 
magistratură. Cu vorba şi cu fapta căută să îndul- 
cească moravurile politice, făcând relaţiunile din- 
tre partide mai puţin îndârjite. Fiindcă a silit pe 
politiciani să nu conteze în alegeri pe adminis- 
traţie, sub ministerul său pătrunseră în Parla- 
ment mai mulţi fruntaşi ai opoziţiei. Eră mijlocul
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cel mai nimerit a întreptă greşelele cu unani- 

mităţile din 1895. Dar adversarii lui liberali, îl 

* învinuiră. că-şi trădează partidul. - 
El însă eră rece la astfel de clevetiri. Işi vedeă 

de slujbă, ca şi cum nimic nu i se puneă în cale. 

Voiă prin legi bune şi aplicate, să îndrepte mo- 

ravuri rele şi tolerate de predecesorii lui. 
Din Ianuarie se preconiză de unii, cel puţin, 

intrarea Domnului Sturdza în guvern, ca Mi- 

pistru de Externe în locul răposatului Stoicescu, 
care, după cum zisese lui Aurelian un ministru 

„străin: «m'etait pas style pour les affaires âtran- 

geres>. - 
Moartea lui Beizade Mitică şi alegerea fostului 

Prim-Ministru de Preşedinte al Senatului, face 

pe alţii să creadă că se vor calmă neînțelege- 

rile. In realitate ele pornesc mai repede: D. 
Sturdza dimisionează din Senat, apoi Cantacu- 

zino şi Stoicescu ies din guvern. Senatul res- 
pinge demisia Preşedintelui său, dar guvernul 

nu se poate complectă. Aurelian iă interimatul 
Afacerilor Străine şi Lascar pe al Finanţelor. Gu- 
vernyl continuă să reziste, bugetele trec prin 

Cameră. Lascar face o ultimă sforţare a reîn- 

tregi cabinetul; se oferă portofoliul Afacerilor 

străine Domnului Sturdza, şi Finanţele răposa- 

tului Tache Protopopescu. Văzând că nici a- 
ceastă încercare nu reuşeşte, ca să se evite o 

desbinare mai mare, Ministerul demisionă la 31 

Martie 1897. Guvernul Aurelian-Lascar țrăise 
123 zile,
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In demisia pe care Aurelian o înmână Regelui, demisie dictată de Ministrul Lucrărilor Publice şi scrisă de Generalul Berindei, se arată că „deşi având încrederea Coroanei şi sprijinul parlamentului“, Ministerul se retrage „în inte- resul unităţii partidului. | 
Insărcinat să formeze noul cabinet, D. Sturdza încercă să-şi asigure colaborarea lui Aurelian, Lascar şi încă a unui prietin al lor. Foştii mi-. niştri refuzară însă să intre în ministerul acela. Camera alese pe Lascar Vice-Preşedinte, în locul Domnului M. Pherechide: care luă succesiunea lui Lascar la Interne. 
Refuzul lui Lascar de a intră în guvern, a fost—după a noastră părere—o greșeală politică, Evident că hărţuelile la care fusese supus de 

cei ce intrau în guvern, îl vexase cu drept cu- 
Yânt. Apoi faptul că se dase mai nainte depar- 
tamentul Internelor altuia, nu eră de natură să 
facă pe Lascar mai conciliant, Dar mintea lui 
clară nu trebuiă să treacă cu vederea, că chi- -pul cum condusese administraţia țării, oste- 
nise oameni obişnuiţi să facă politică, şi nu 
administraţie. Tendinţa mărturisită de a face 
din administraţie o doua magistratură, înghe- 
țase sângele în vinele celor ce făceau adminis- 
iraţie „ca în vremea lui Kisseleff“ ; şi se explică 
— până la un punct — de ce Preşedintele Con- 
siliului, îl doreă pe Lascar la alt departament. 
La Justiţie sau la Culte şi Instrucție, Lascar ar 
fi adus reale servicii Statului. Intărit prin pre- 

5
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zența a doi amici, în guvern ar fi avut o ac- 
_tiune reală şi binefăcătoare, care ar fi scutit 
țara de turburările ce caructerizează guvernarea 
Domnului Sturdza dela 1897 la 1899. Din neno- 
rocire neîncrederea eră reciprocă, şi aveă să 
ajungă la scindarea partidului lizeral. 

Când în iarna anului 1896, se făceau stăruinţe 
pe lângă Lascar să convie la intrarea Dom- 
nului Sturdza în cabinetul Aurelian-Lascar, Mi- 
nistrul de Interne răspunse cu aceste cuvinte : 

„Se joacă o comedie în patru acte. Actul 
întâi noi fără D. Sturdza, actul al doilea noi 
cu D. Sturza, al treilea D. Sturdza cu noi şi 
în fine D. Sturdza fără noi. Noi vrem să su- 
primăm actele intermediare şi să facem ca a- 
ceastă comedie să nu aibă decât două acte, 

Consecinte acestei concepțiuni, ajunse la for- 
masea acelei disidențe cunoscute sub numele 
de „Drapelism“ după numele organului zilnic 
ce o reprezintă în presă 1). Disidenţa eră ur- i 

1) La „Drapelul“ se grupaseră DD. P. S. Aurelian; 
Vasile Lascar; Generalul G. Anghelescu, Senator, fost 
Ministru; Al. Băicoianu, Senator, Directorul Creditului 
Urban; |. St. Brătianu, Deputat; C. Costescu-Comă- 
neanu, Senator; Emil Costinescu, Deputat, Director la 
Banca Naţionala; B. Christopol, Senator; N. 1. Con- 
stantinescu, Deputat, Primarul Orașului Buzău; B. St, 
Delavrancea, Deputat ; C. Dumitrescu-laşi, Deputat, Pro- 
fesor Universitar; Al. Enacovici, Deputat; D. Giani, 
Președintele Camerii; P. Grădişteanu, Senator ; C. Lecca, 
Deputat, Sub-Director ia Creditul Urban ; I. Mincu, De- 
putat; G. Mârzescu, Senator, fost Ministru; 1. Poenaru
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mare firească refuzului de a colaboră cu D. 
Sturdza. Din pricina acestei disidenţe, Cabinetul 
Sturdza-Pherechide nu pută rezistă la atacurile 
opoziţiunii conservatoare, la care se alipise şi 
alții. 

In timpul acestor doi ani de guvernare, a- 
proape singura ocupaţie a factorilor politici 
fură tratativele, veşnic reluate şi totdeauna 
infructuoase, tratative menite să redea partidului 
liberal unitatea, prin împăcare cu drapeliştii: 
Toate tratativele acestea, se conduceau de Primul. 
Ministru când cu Lascar, când cu Aurelian. 

Aceste tratative împedecară întrucâtva ca lupta 
parlamentară dintre drapeliști şi guvernamen- 
tali, să fie preă aprigă. La 4 Martie 1898, Las- 
car arată camerilor de ce nu se poate face pace 
în partidul liberal. Este o vehementă critică a 
direcțiunei dată partidului, după moartea lui 
Jon Brătianu. In el se arată necesitatea grupării 
oamenilor pe baza unui program de idei, şi nu 
pe simpatii personale. Afară de acest discurs 

Bordea, Deputat; Em. Porumbaru, Deputat, fost Minis 
tru,; S. Perieţeanu-Buzău, Senator; C. Plesnilă, Prima- 
rul Galaţilor; St. Şendre, Deputat, fost Ministru; Dr. 
:G. Stoicescu; G. Ştefanescu-Gogu, Deputat ; G. Dem. 
Teodorescu, Deputat, fost Ministru; V. A. Ureche, De- 
putat, fost Ministru; Valerian Ursianu, Deputat; C.- 
“G. Vernescu, Deputat; Al. Vericeanu, Senator, fost Mi- 
nistru; Î, Villacrosse, Deputat; A, VizZânti, Deputat, 
Profesor Universitar; N. Xenopol, Deputat; B. M. Mis- 
sir, Deputat; Aristid Pascal, Senator; C. 1. Nicolaescu, 
Deputat şi Petre Petrescu, Senator.
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o importantă cuvântare este şi aceea ce o ține 
la 5 Martie 1899, în contra unor dispoziţiuni 
din legea învăţământului prezentată de răposa- 
tul Haret. 

El spune Camerii: «prin art. 2 călcaţi Con- 
stituția, fiindcă art, 23 din Constituţie zice Jă- 
murit: Învăţământul este liber; şi art. 2 din 
proiectul guvernului zice că nimeni nu poate 
înfiinţă o şcoală fără permisiunea guvernului. 
Ce libertate este aceasta»? «Ce voiţi ca ase- 
menea şcoli să'nu se poată înființă din cauză 
că vederile întemeietorilor nu se vor potrivi 
cu calapodul strâmt al ministrilor?» Constituţia 
«a dat voe iniţiativei private să facă ceeace nu. 
ar fi în stare, sau nu ar voi să facă Statul, Şi 
a avut dreptate... Nu vedeţi că şcolile cele mai 
superioare, ' din Franţa şi Germania, se dato- 
rează iniţiativei private?» Şi venind la exem-- 
plele aduse de Primul-Ministru şi de Ministrul 
Cultelor, ca să susţie articolul în Giscuţie, spune; 
«Exemplele nenorocite ce vi sau adus, dove- 
desc că nu cunosc Constituţia ţării, pe care o 
calcă în picioare!» 1) 

Ne-am oprit puţin asupra acestui discurs, care. 
este ultima lui cuvântare în Camera ce avea. 
să-şi termine cariera peste câteva zile. El arată 
vederile largi şi Jiberale ale lui Lascar în ma- 
terie şcolară. Vederi de cari nu sa depărtat: 
niciodată, şi cari îl făcură în 1904 să combată,, 
a 

1) Vasile Lascar. Discursuri Politice. Pag. 384.
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în Consiliul de Miniştri, proectul de lege asu- 
pra învățământului privat întocmit de răp. Haret, 
precum şi măsurile luate de acel ministru în 
contra unor şcoale particulare. | 

Dacă nu a făcut atunci chestie ministerială din 
aceasta, cauza este că ştiă de mainainte că zilele 
guvernului erau numărate, şi că tendinţele lui 
Haret nu vor puteă fi aduse la îndeplinire. Ayu 
însă mâhnirea să vadă, cum însuşi Ministrul, care 
nu voise să ţie socoteală de principiile liberale şi 
de Constituţiune, trebui să cedeze în faţa altor 
argumente mai umilitoare pentru acela 1). 

Văzând neînțelegerile din sânul majorităţii ; 
opoziţia conservatoare, în 1899, profită de nişte 
acte puse la dispoziţia ei de Protopopul Voinea 
din Braşov, ca să acuze pe Primul-Ministru de 
trădare naţională. Acele acte fuseseră mai în- 
tâiu aduse lui Lascar, dar el refuzase a se servi 
de ele. 

Actele acelea însă, slujiră să turbure adânc 
conştiinţa publică. Din pricina impresiunii ce 
făcură, se ajunse la neorândueli ca cele din 
strada Ienei. Guvernul prezidat de D. Sturdza, 
țrebui atunci să se retragă. : 

Mai târziu, şi rând pe rând, toți cei ce în 
chestia aceasta luaseră poziție în contra Dom- 
nul Sturdza, fură siliți, — într'un mod sau altul — 
să recunoască că au fost induşi în eroare, că au 
greşit. . 

    

1) Intervenţia Legaţiunei franceze.



70_ ! . M. Theodorian-Cârada 
  

La 1899, afară de Aurelian şi Lascar, chiar 

printre drapelişti erau cari vedeau la fel cu opo- 

ziţia conservatoare. De aceea dar guvernul Can- 

tacuzino- Take lonescu, decise să susție candida- 

turile drapeliste la nouile alegeri. In acest scop, 
eră hotărită de guvern alegerea lui Lascar, la Ia- 

lomiţa. Buletinele de vot erau chiar imprimate. 

Lascar însă refuză onoarea aceasta, şi împre- 

ună cu Aurelian, primi candidaturile ci li se ofe- - 

riră de liberalii din Brăila. Această manifestaţie 
a brăilenilor, cari acceptau ideia lui Lascar că 

trebue ca partidul să fie condus de un comitet, 
nu avii succesul ce merită. Lascar, combătut 

şi de guvern şi de unii liberali, nu pută pă= 

trunde în Cameră 1). 

Concepţiunea şefului de partid, este de ori- 

gină englezească. Acold însă organizarea acea- 
sta are o tradiție de mai multe ori seculară ; şi 
nu prezintă anumite inconveniente inerente ci- 

vilizațiunei române. În Anglia Sir lohn Russel, 

nu s'a simţit umilit când partidul a găsit pe 
Lord Palmerston mai destoinic de şefie, ba chiar 

a primit să fie ministru sub acela. In zilele noa- 

stre înlăturarea dela șefie a Lordului Rosebery, 

demiterea lui Campel-Banermann, nu au avut 

caracterul vre-unei crize politice. La noi însă, 

din o mulţime de împrejurări, în partidul liberal 

mai ales, şefii de partid tind să devie nişte mici 
despoţi. Lucrul acesta a făcut pe un distins pro- 

1) El obținuse 455 voturi din 1119: voturi.
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fesor universitar să zică că privind lucrurile cu 

deamănuntul, se poate susține că partidele coa- 

lizate în 1866, au adus Sublima Poartă în Calea 
Victoriei, şi vechii pretendenți de domnie au 

catadicsit să renunțe la titulatura domnească, 

pentru aceea de şef de partid istoric. Icoana 

este încărcată, dar nu îi lipseşte un sâmbure de 
adevăr. 

Desvoltarea unei vieţi publice sănătoase, o mai 
mare elasticitate, şi prin urmare o mai mare 

putere de rezistență a guvernării parlamen- 

tare, sar fi putut dă prin conducerea par- 

tidelor de comitetele restrânse şi cu programe de 

guvernământ bine determinate. Disidenţa dra- 

pelistă ar fi ajuns poate la acest rezultat, dacă 

împrejurări neprevăzute şi de o mare gravitate 

nu aduceau întregirea partidului liberal în 1900. 
Guvernul liberal căzând în Aprilie. 1899, lasă 

moştenire o mare datorie flotantă, pe care nu 

avusese timpul nici prevederea să o consoli- 

deze. Ca o pedeapsă poate pentru cei ce ataca- 

seră cu atâta înverşunare pe DD. Sturdza, ară- 
tându-l țării ca un vânzător de neam, venirea. 

lor la guvern coincidă cu un an agricol din cei 

mai mizerabili. Aşă că se ajunse la o criză eco» 

nomică şi financiară din cele mai grave. Eră în 

pericol neatârnarea ţării, căci eram amenințați 

de control financiar străin. În aceste grele mo- 
mente, D. Sturdza se arată om superior. Uitând 

orice animozitate, se puse la dispoziţia adver-
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sarilor săi politici, dându-le singura solujie po- sibilă : politica economiilor bugetare. 
Fie că nu erau convinşi de eficacitatea ace- stei soluţiuni, fie că li se păreă curios ca tocmai 

cei ce unflaseră bugetul dela 1897 la 1899, să vorbească de economii ; cei ce deţineau puterea, 
nu voiră sau nu putură aplică soluţia aceasta. In prevederea. dar a chemării partidului liberal 
să facă economiile propovăduite, D. Sturdza re- 
începu tratativele de reîmpăcare cu drapeliştii, 

La 31 Octombrie 1899, Comitetul executiv al 
partidului liberal invită pe Aurelian şi Lascar, 
să iă parte la lucrările sale, 

In timpul opoziţiunii drapeliste, D. Emil Co- 
stinescu avusese nenorocul să-şi piardă uneori 
calmul trebuincios şi din cauza aceasta, unii so- 
coteau că o colaborare sinceră cu acest distins 
financiar ar fi fost cu neputinţă. Viitorul dovedi 
cât de mult se înşelau. Atunci însă lumea ju- 
decă sub imperiul pasiunei. Dacă Aurelian se gră- 
bise a intră în partid imediat, Lascar însă refuză 
să conlucreze cu ceilalți până nu se reveni la 
alte sentimente şi faţă de cel ce eră atunci Di- 
rectorul Băncii Generale, 

Cu reintrarea în partid a lui Vasile Lascar şi 
a Domnului Emil: Costinescu, partidul liberal fu 
reîntregit. Daca disidenţa drapelistă a fost o gre- 

„sală politică ; faptul că Lascar nu a eşit din ea 
până nu a asigurat partidului liberal şi concursul
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unei minți agere ca a Domnului Costinescu, nu 
este de trecut cu vederea, 

Curând după reintregirea partidului, la 14 Fe- 
bruarie 1901, D. Dumitru Sturdza fi chemat 
pentru a treia oară la Presidenţia Consiliului.



CAP. IV. 

AL DOILEA MINISTER 

Guvernul Sturdza-Aurelian. — Economiile. — Intrigile 
politice. — Alegerile Comunale din 1902. — Eşirea lui 

Aurelian din guvern. — Lascar a doua oară ministru. — 
Desființarea Poliţiei Comunale. — Reforme administra- 

tive, — Piedicele din cale-i. — Satele. — Intocmirea re- 

formei comunale şi greutăţile ei. 

D. Sturdza, chemat în capul trebilor publice, 
socoti că este pentru dânsul o chestie de onoa- 
re să revie împreună cu colegii cu care fu- 

sese răsturnat în 1899. Cum însă atunci porto- 

foliul Domeniilor eră vacant şi fiindcă D. M. Phe- 

rechide eră desemnat pentru Preşedenţia Camerei 

Deputaţilor, el convinsese pe Aurelian să primea- 

scă Internele, şi merse acasă la Vasile Lascar ca 

să-i ofere Domeniile. Lascar refuză însă cinstea a- 

ceasta, şi sfătui pe Primul-Ministru, să deă acel por- 

tofoliu Domnului B. M. Missir. Cu acest cabinet, 

D. Sturdza isbuti să deă țării bugetul de care aveă 

nevoe, ca-să iasă din acea mare încurcătură finan-. 
ciară. Prin economii dureroase, dar absolut nece- 

sare, inaugură politica financiară, care dete ani în-
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tregi excedente bugetare reale, şi permise con- 

vertirea unui împrumut oneros încheiat în zile 
grele. 

In acest minister Pallade, Ministrul de Finanţe, 

îşi închipui că poate jucă rolul de Ministru in- 
dispensabil. Intrigând pe lângă Stătescu, intră în 

conflict cu unul din colegii lui şi, în cele din urmă, 
fă silit a se retrage. Primul- Ministru luă intermai- 

tul Finanţelor, iar Pallade,— cu ajutorul amicilor 
săi — începu să atace pe unii din miniştrii prin 

presă. Lascar se ţineă deoparte, dar nu târgui nici 

un minut guvernului preţiosul lui concurs. La dis- 

cuția dela mesaj, în Martie Igor, cu ocazia discu- 

ţiunei convenției de extrădare cu Austria şi mai 
ales la legea pensiilor — acea lege care iscase 

conflictul cu Pallade, — Vasile Lascar intervine 

cu autoritate și în folosul gruvernului. 

Guvernul însă — în 1902 — se simţeă istovit.. 
Mulţi din amicii Cabinetului credeau că partidul 

liberal îşi terminase misiunea ; şi eră timpul să. 

treacă puterea altora. Aurelian fusese bolnav: 

serios, aşă că departamentul Internelor. îl con-: 

duceă Secretarul-General, Luca lonescu. D. 
Sturdza preocupat de politica generală a cabi- 

n&tului, lăsase conducerea efectivă a departa- 

” mentelor ce dețineă personal pe mâna Secre- 

tarilor-Generali: Generalul Coandă la Resbek 

şi D. Vintilă Brătianu la Finanţe. Câteşi trei erau 

capabili şi harnici. Dar orcum, eră cevă anor-. 

mal. Un bătrân bun de glume, botezase mini- 
sterul, Cabinetul Secretarilor-Generali. Şi apoi
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oricât de harnic eră răp. Luca Ionescu, el nu aveă 
de loc suprafaţa necesară ca să administreze 
ara. Alegerile generale comunale băteau la uşă, 

Aurelian voiă să iasă din guvern cu orice preţ. 
D. B. M. Missir pusese şi el portofoliul său la 
dispoziţia Primului-Ministru. Pe vară, se decide 
dar o largă remaniere, Toţi cei din Bucureşti 
cad de acord ca ministerul să se reconstitue cu 
Stătescu la Justiţie, Vasile Lascar la Domenii, 
Pallade la Interne şi D. Emil Costinescu la Fi- 
nanţe. Lascar, care nu de mult îşi pierduse soţia, 
eră dus la Wiesbaden, Acold îi scriu DD. Sturdza 
şi Costinescu, cerându-i concursul. De sigur că 
el eră slăbit de suferință şi aveă încă nevoe de 
“odihnă şi recreare, dar mai probabil că prevă- 
„zând că Pallade la Interne, va fi mai prejos de- 
cât la celelalte departamente pe unde trecuse, 
nu-i veneă deloc să iă răspunderea unei astfel 
«de guvernări. In răspunsurile ce dete, el refuză 
categoric să intre în guvern. Pe cât se pare el 
puneă înainte şi alte motive: anumite deosebiri 
«de vederi politice; şi credința că nu toţi ar fi 
mulţumiţi cu reintrarea lui în guvern. 

Ministerul se reconstitui dar fără el. Aurelian 
se resemnă să treacă la T)omenii până la des- 
'chiderea Parlamentului, când eră convenit să 
fe ales Preşedinte al Senatului, în locul lui Stă- 
tescu. 

Aşă că tot Ministerului Sturdza-Aurelian, în 
„această ultimă combinaţie îi fă dat să prezideze 
alegerile comunale din Noembrie 1902. Rezul-
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tatul acestor alegeri,- mai cu osebire în Capi- 
tală, arătară odată mai mult că una este să fie: 
cineva bun organizator de cluburi politice, şi 
cu totul alta să prezideze dela guvern nişte ale- 
geri generale. Bietul Pallade se îmbolnăveşte- 
de ciudă. Ca să se asigure isbânda guvernului 
la balotaj, el trebui să demisioneze, 

În toamna aceea două personalităţi puternice ar 
fi putut întări guvernul prin venirea lor în capul 
departamentului de Interne: Vasile Lascar şi D. 
Mihail Pherechide. Intrarea Domnului Pherechide 
aduceă însă după sine fatalmente, alegerea lui 
Lascar ca Preşedinte al Camerei. Lucrul acesta 
nu conveneă însă la toți. Se decid dar să se o- 
fere Internele lui Lascar. La îuceput tratativele nu 
isbutiră. El refuză şi de data asta să intre în gu« 
vern. La 17 Noembrie ziarele oficioase fură au-. 
torizate să anunţe că ministerul s'a remaniat. 
prin trecerea lui C.:1. Stoicescu la Interne şi 
numirea Domnului Anton ,Carp ca Ministru de- 
Domenii. Lucrurile aveau să iasă astfel, dacă «l'In- 
dependance Roumaine» nu'se grăbeă să adaoge 
că portofoliul Internelor a fost oferit mai întâiu, 
lui Vasile Lascar, care l-a refuzat <din interese 
personale». Astfel prezentat lucrul, erâ absolut. 
inexact, 

Imediat ce apără notița aceea, directorul ga- 
zetei franceze fă chemat de Lascar la telefon, 
şi somat să desmintă versiunea aceea. Mai mult: 
«Adevărul» cu litere groase publică o notă, prin. 

" care vestea că este autorizat să declare că Las-:
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car din 'motive politice a refuzat să intre în 
guvern. 

Lascar eră ferm decis să nu primească mi- 
nisterul, decât numai de ar fi fost asigurat că: 
toate forţele vii ale partidului îl vor sprijini. In 
casa lui Eugeniu Stătescu, avu loc o consfătuire 
între Lascar şi miniştrii în funcțiune. Aci i se 
deteră cele mai formale asigurări de solidaritate. 
La 21 Noembrie 1902 — după opt ani împli- 
niți zi cu zi — Vasile Lascar reluă deci condu- 
cerea Ministerului de Interne, 

lată cum povesteşte el, fiilor săi, tratativele 
care l-au readus în guvern. La 6/19 Octombrie, 
el le scrie la Berlin: «Aurelian se va întoarce 
zilele astea. Toată stăruința pusă. pe lângă mine, 
de a-i luă locul, va rămâne zadarnică. Când 
mi-au spus că se vor pune stăruințe, cărora nu 
voiu puteă rezistă, le-am răspuns că totul va fi 
în zadar». La 10/23 Noembrie îi vesteşte că: 
«Aici este fierbere mare politică; pe mine sper 
însă că nu mă va atinge întru nimic. Singurul 
lucru ce mă preocupă este cum să combin lu- 
<rurile, ca sa-mi fac datoria». Trei zile, după ce 
a intrat în guvern, le spune: <Am rezistat cu 
tărie extraordinară ; am cedat însă când în Con- 
siliul de Miniştrii, faţă cu Preşedinţii Corpurilor 
ALegiuitoare, mi-au dovedit 'că a refuză în îm- 
prejurările de faţă, ar fi să dezertez dela înde- 
plinirea unei mari îndatoriri ce am către ţară. 
Am primit Ministerul de Interne, după ce am 

"spus fără rezervă tot ce cred asupra situațiunei 

A IS
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politice, şi după ce, rând pe rând, m'au asigurat 
toţi că voiu aveă sprijinul întregului partid, aşă 
cum înţeleg eu acest sprijin... La Cameră mi-au 
făcut ovaţiuni... Sturdza văzând că nu se mai 
sfârşesc aplauzele mi-a zis: „Te-ai convins acum 
de încrederea ce inspiri întregului partid 2%. EI 
termină această interesantă scrisoare cu aceste 
cuvinte: „în moştenirea mea vă voiu lăsă, şi 
amintirea că mi-am făcut datoria către țară». 

Din cauza pretențiilor ridicate în ultimul mo- 
ment de Stoicescu, trebui să se renunţe la in- 
troducerea lui Anton Carp în guvern. Stoi- 
escu fu trecut la Domenii ; iar mai târziu, D. Em. 
M. Porumbaru primi portofoliul ce deținuse şi 
în ministerul Aurelian-Lascar. 

Lascar nu eră vanitos de loc, avea însă am- 
biţia de a fi folositor obştei. In multe rânduri 
refuzase portofoliile ministeriale, căci minis- 
terele pentru el nu aveau altă valoare decât 
că de acolo putea să lucreze cinstit la înălțarea 
ţării. A fi însă ministru de paradă nu a fost nici- 
odată visul lui. Pentru aşă ceva erau destui; şi 
niciodată, sub nici un chip, Lascar nu ar fi primit 
rolul acesta, | 

La 1896, primise gruvernul, încredinţat că este 
un moment dificil în care energia şi priceperea 
lui, erau trebuincioase ţării. Dacă în Fevruarie 
I901, i sar fi oferit portofoliul Finanţelor, sunt 
convins că ar fi primit să lucreze ca să salve- 
ze situația financiară a ţării. Şi desigurcă ar fi 
fost mai la locul lui acolo, decât bietul Palade.
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De îi eră drag să lucreze la Ministerul de 
laterne, este pentrucă îi erau cunoscute lipsu- 
rile administraţiei. El doreă să vadă ţara 
“mântuită de o administraţie lăsată ei moştenire 
de Regulamentul Organic. Cunoşteâ minunat 
de bine ţara, îi ştiă nevoile. In marele şi in- 
teligentul lui patriotism simţeă cum scăderile 
de ordin moral, sunt o pedică la desvoltarea 
normală a Statului. Eră încredinţat că fără tra- 
dițiuni, cu un învăţământ care luminează min- 
tea, fără să înalțe sufletul, poporul român nu 
puteă fi educat decât printr'o administraţie straş- 
nică. După el, legile aplicate cu străşnicie pot 
îndreptă moravurile. Lucrul desigur este po- 
sibil; mai ales dacă se profită de vreme. Dacă 
în acelaş timp se dă şcoalei o direcţie idea- 
listă; şi dacă mai ales nu se perde nici un 
moment din vedere că administraţia şi şcolile 
pot ridică nivelul moral al unui popor la un 
nivel, la care însă nu se poate menţine mult 
nici unul pe lume decât prin întemeierea unui 
suflet religios. Lucrurile astea le ştiă Lascar bine, 
şi credeă că cel mai dintâi lucru de făcut, 
eră prin urmare organizarea şi întărirea statului 
prin administrație. 

Incă din 1884, îl preocupase starea ţăranilor. 
Sincer, el spune că ţăranii nu cer drepturi po- 

litice, «Ceeace cere țăranul, ceea ce îi trebue 

este îmbunătăţirea soartei lui materiale, Ceea 
ce-i trebue azi este banca agricolă, sunt ferme
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model, sunt şcolile, căile de comunicaţie, ad- 
- ministraţie onestă, justiție bună 1)». 

Aceeaşi idee îl preocupă la 1887, când îiă 
parte la alcătuirea legii comunale. În discur- 
surile sale, de atunci, ne dă tablouri vii de ce 
este administraţia românească. Povesteşte cum. 
întrebând un țăran deştept, de ce oamenii de 
ispravă nu primesc să fie primari; acesta i-a 
răspuns: «da cine să se bage în focul ăla ?.. De 
mergi bine cu oamenii te strici cu Sub-Prefec- 
tul; de mergi bine cu Sub-Prefectul, te strici” 
cu oamenii». La Bărzei, din Gorjiu, un fost pri- 
mar îi spune că numai s'a ales „căci nu a pu- 
tut să se ajungă cu oamenii“, „Nu m'am putut 
îndatoră ca Mihai, să nu-i mai scot la şosea, 
să le scad o zecime şi să-i iert şi de rămăşiţe“, 
„că avem contracte între noi“, Şi sfârseşte ta- 
bloul cu aceste cuvinte: «Mi-a adus contractul, 
L-am dat Prefectului. Prefectul l-a destituit şi 
dat în judecată». Un deputat «l-a apărat însă 
la tribunal».. «Curtea l-a achitat pe motiv că 
nu e text de legecare să pedepsească astfel de 
fapte. Ţăranii l-au reales şi este şi azi primar» 2) 
în 1887. 

Oraşele: «sunt înapoiate» din pricina «indi- 
ferenţei unei părţi a locuitorilor din centrele 
mai mari» şi «a influenței imahalalelor şi a 
agenţilor electorali 3)». - 

  

1) Vasile Lascar. Discursuri Politice Pag. 25. 
2) Ibid. Pag. 87—88, 
3) Ibid. Pag. 96.
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In scop de a schimbă această tristă stare la 

1896, încercase—spre uimirea celor mai mulţi— 
să silească pe prefecţi să facă numai adminis- 

traţie. Primarilor le aduse aminte că sunt 

acolo, să facă trebile locuitorilor și ale Statului, 

iar nu pe ale cluburilor politice. 
_Voiă — de atunci — să ridice administraţia, 

la nivelul justiţiei. , 
Cu acelaş ideal reveni şi în 1002, şi până 

la un punct chiar reuşi să-şi aplice ideile. Ca să 
distrugă pepiniera agenţilor electorali, desfiin- 

ţează poliţia comunală. Şi ca să-i facă nefolo- 

sitori, modifică legea electorală ; el asigură, cum 
nu e în nici o altă țară, secretul votului şi 

libertatea alegătorului. 

Din nenorocire, nimic nu putea să îndrepte, 

fără a se isbi de piedici. Işi dedeă seama 

de lucrul acesta când scriă: «Dificulțăţi sunt 
multe şi mari. Izbuti-voiu să le înving? Nu ştiu, 

ceeace ştiu este că îmi voiu face datoria pe 
deplin 1)». 

Cea dintâiu bătae de cap, îi dete constituirea 

administrației comunale. Pallade, în numele în- 
tregului partid, neautorizat de nimeni însă, de- 

- semnase pe primar şi pe ajutoare. Mulţi nu e- 

rau de loc învoiţi cu aceasta, dar guvernul fiind 

solidar, eră o chestie de demnitate să se împli- 

nească cuvântul dat. Cât a fost de greu aceasta, 

reiese din aceste rânduri ale lui Lascar: «Azi 

1) V. Lascar către fiii săi (25 Noembrie 1902).
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Robescu a fost ales Primar în unanimitate. Una- 
nimitatea mi se datorează numai mie» D, 

In Cameră, cel dintâiu proect ce prezintă, fi 
cel pentru desfiinţarea poliţiei comunale. Ca ra- 
portor al legii comunale din 1887, reuşise să 
desființeze acest serviciu care, nu foloseă decât 
în treburi electorale. El-însă fusese reînfiinţat 
mai târziu. 

Desființarea poliţiei comunale eră o lovitură 
politicianismului, Aveă insă în ochii unora, ca- 

- racterul unei ştirbiri a autonomiei comunale. In 
discursul ținut la Cameră, Lascar desvăluiă ce 
se ascunde sub pretextul autonomiei comunale. 
„Greutățile au început dejă, scrie el. Am depus 
la Cameră un proect de lege pentru desfiinţarea 
poliţiei comunale, care a deslănţuit o adevărată 
furtună. Aceasta îsă nu m'a făcut să-mi pierd 
nici curagiul, nici sângele rece ; din potrivă cu 
cât se măresc dificultăţile, cu atât devin mai 
calm şi mai hotărit. Sper că voiu învinge, în orice 
caz nu voiu cedă absolut nimic, fiindcă reforma 
ce voesc să fac este de mare folos pentru ora-. 
şele noastre» 2), Peste câteva zile adăogă: «Am 
avut la Cameră cu legea pentru desfiinţarea po- 
liţiei comunale, dificultăţi enorme. In schimb am 
avut la şedinţa de ieri un succes imens. Am 
vorbit două ore în mijlocul unui entusiasm cum 

„rareori, după cum mi-au spus cei ce au asistat 

  

I) V. Lascar către fiii săi (25 Noembrie 1912). 
2) Idem, (12|25 Decembrie 1902):
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sa văzut în Parlament. Felicitările ce am primit 

m'au răsplătit de toată munca şi energia ce am 

desfăşurat ca să înving greutăţile cu care am 

avut de luptat. Azi am trecut legea la Senat;, 

peste câteva zile se va promulgă şi o vom pune 

în aplicare. Cine ştie însă ce greutăți mă mai 

aşteaptă» 1), 

O mare greutate eră şi formarea unui per- 

sonal administrativ capabil şi neinfectat de du- 

hul politicianismului, Cu drept cuvânt se veseli dar: 

Lascar, că putu să încredințeze Prefectura Po- 

liţiei, unui bărbat calm, muncitor şi lipsit de pa- 

timă, ca |. G. Saita 2). Inlăturând câţiva prefecţi: 

din cale afară politiciani, cum eră spre pildă Ge- 

"neralul Catargi, isbuti să trimită în Dobrogea, 

ca Prefect la Tulcea, pe Luca lonescu. La 
această mişcare se referă el când scrie: «Am fă- 

cut câteva nusniri care au făcut bună impresie» 2). 

Ştiind că nu se poate face administraţie decât. 

cu un personal cinstit şi muncitor, se gândi 

1) Idem (17/30 Decembrie 1902). 

2) lon G. Saita, funcţioar conştiincios și distins în Mi- 

nisterul Domeniilor, fusese numit de D. F. P.Carp —în. 
1888 — şef al diviziunei comerțului și industriei. A pă-- 

răsit acest "post, pentru Secretariatul Camerei de Co-. 

merţ, care îi permiteă să profeseze și avocatura. Prim- 

ajutor de Primar al Capitalei dela 1gor la 1902, Prefect: 

de Poliție dela 1902 la 1904. Din 1907, aproape neîntre=- 

rupt a fost deputat şi consilier comunal. In Ianuarie 1914. 

a fost numit Președinte al Comisiunei Interimare, şi a: 
murit subit la 19 Iunie acelaș an. 

3) Lascar către fii sti (1|14 Decembrie 1902).
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imediat la organizarea poliţiei generale. Legea 
aceasta nu-i dete mai puţin de lucru. Agenţii 
electorali cu care erau împănate poliţiile se a- 
gitau; i se trimet, lui şi Primului-Ministru, scri- 
sori amenințătoare. Unii pun înainte umanitatea, 
ca să-i scape pe aceşti funcţionari, de care La- 
scar este hotărit a se despărți. In contră-i sunt 
şi cei din majoritate şi opoziţia, care se cutre- 
mură la ideia că inamovibilitatea funcţionarilor 
polițienești le scoate din mână farmecul cu care 
îşi menţin pe unii dintre partizani. EI face însă 
portretul comisarului de poliţie, agent electoral 
şi citeşte petiția unuia care cere post poliţie- 
nesc pentrucă... «la ultimele alegeri a votat de 
șaptesprezece ori în aceeaşi zi cu cărţile a di- 
feriţi alegători, din ordin superior» 1). Ministrul 
nu tăgădueşte <că sunt şi funcţionari poliție- 

„neşti cari sunt buni... cari, mai ales dacă vor fi 
independenţi şi nu li se pune mâna în gât ca să 
facă politică şi să se transforme în agenţi elec- 
torali, îşi vor face datoria în conștiință» 2) dar 
în regulă generală «nu e țară în lume unde să 
fie nişte agenţi electorali de forța agenţilor no- 
ştri poliţieneşti» 3), De aceea nu avem admini- 
straţie, nu ştim cine vine şi cine iese din țară, 
crimele nu se descoper, siguranţa publică este 
în plata lui Dumnezeu, 

1) Lascar. Discursuri politice, Pag. 609. 
2) Ibid. Pag. 514, 

3) Ibid. Pag, 609.
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Lascar cere şi obţine ca funcţionarii cei gă-. 
siţi buni, să fie supuşi la examen, pune condi- 

țiuni de admisibilitate şi asigură poziţiunea.: 

funcţionarilor poliţieneşti. El ar fi vrut chiar, 
să-i asimileze în totul cu magistraţii. «De vreme 

ce poliţaii şi comisarii au atribuțiuni similare 

cu membrii parchetului, nu avem cuvinte să 
facem deosebire». Avem chiar precedente. «Dela 

Prefectura Poliţiei D. Julian a trecut Consilier 
la Înalta Curte de Casaţie. Sa înjosit magis- 
tratura ? D. lulian este o podoabă a Curţii de 

Casaţie, deși a trecut prin poliţie. De ce nu 

vreți ca acest exemplu să-l' continuăm şi să-l 
întindem în toată ţara» ?1) cAmestecul poliţiei 

şi al administrației în politică e o calamitate. 
Nu facem nici poliție cum se cade, nici poli- 

tică bună; stricăm numai moravurile» 2). Senatul 

admise dar asimilarea funcţionarilor poliţieneşti 

cu magistrații. Din nenorocire Eugeniu Stătescu 
eră gelos de magistratură ; o consideră ca o pro- 

prietate a sa; şi făcu o chestie personală ce- 

rând modificarea articolului. La Cameră dar se 

amendă articolul. Lascar explică lucrul astfel 
«La Cameră am consimţit a se consideră sta- 

giul făcut în poliţie, ca şi cum ar fi fost în 

parchet». Asta nu însemnează că poliţia nu 

merită să fie pusă pe picior de egalitate cu 

parchetul «nu este nici un cuvânt, absolut nici 

  

2) Ibid. pag. 537.
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unul, ca să se facă vre-o deosebire».. A primit 
însă modificarea «pentru că cu chipul acesta 

ofițerii de poliţie, în loc de a consideră poliția 
o punte de trecere în magistratură, se vor 

„_specializă şi o vor consideră ca o carieră în 
care vor căută să înainteze» 1). 

Mulţumit cu ce dobândise dela parlament, nu 
hezită un moment să aplice legea, în aşă chip 
încât să fie foarte greu — dacă nu imposibil — 
o revenire la cele vechi. «Deocamdată aplic cu 

mare energie legea poliţiei. Am pus de sau 

făcut inspecții tuturor poliţiilor din ţară şi pe 
baza rapoartelor ce mi s'au prezentat reînoesc 
aproape tot personalul. Mă ajută mult la această 
lucrare şi vacanţele: lumea lipsind la băi şi 
prin munţi, sunt mai puţine interveniri pentru 
menţinerea celor incapabil şi necihstiţi. Mătur 
cu mătura cea mare ; în provincie aproape totul 
este de măturat»... Vorbind de agitaţiile din 
țară acrie: „Cred că vom duce lucrul la bun 
sfârşit ; adică vom pune mâna pe toţi agitatorii 
şi vom dovedi — lucru foarte important pentru 
noi—că cu cât creşte mai mult agitația în 
Bulgaria, cu atât noi suntem mai liniștiți ŞI 
mai stăpâni în țara noastră. O mare parte din 
merit revine Poliţiei Capitalei. In curând sper 
că vom curăţi ţara de streinii suspecți şi fără 
căpătâiu, cari s'au deprins să alerge dela Do- 
rohoi la Severin, fără să fie supăraţi de ni- 

1) lbid. pag. 644—5, 
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meni!)“. «Am pus toate bateriile în mişcare ca 
să aplic în toată ţara legea poliţiei 2)», scrie el 

peste câteva zile din nou. 
„Din această râvnă a lui, ne-a rămas poliţia 

actuală, care cu toate încercările de a fi re- 
adusă la starea dinainte de 1903, este totuşi 

azi o administraţie care nu mai' seamănă cu ce 

fusese altă dată. Un duh nou a vărsat Lascar 

în administrație, şi nimeni — spre cinstea ţării 

acesteia — n'a putut să-l mai scoată de acolo. 

Dacă nu se profită de rasvrătirea din 1907, 
pentru a se suspendă inamovibilitatea acestor 

- funcţionari, Poliţia ar fi azi şi mai bună. 
Legea .comunală din 1887, ridicase până la 

un punct administraţia oraşelor; modificările 

aduse ei de Lascar Catargi la 1893, o îmbună- 

tățise. Desființarea poliţiei comunale şi orga- 

nizarea poliţiei generale, dau dreptul lui Lascar 
să fie mai liniştit în ce priveşte ordinea şi si- 

guranţa din oraşe. La sate eră un haos. În Fe- 

vruarie 1903 îl preocupă reorgănizarea jandar- 

meriei, pe care se încearcă să o înmulțească 
reducând numărul jandarmilor călări şi intro- 

ducând în jandarmeria adevărată; pe jandarmii 

comunali, cari așă cum erau — „fiecare Primărie 

le da leafa ce credea de cuviință şi îi îimbrăcă 

1) V. Lascar către fiii săi (23 August 1903). 

2) Idem. (Herăști, 31 August 1903).
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cum îi plăceă“ — nu erau decât «nişte v:tăşei 
ca în timpul Regulamentului Organic» 2). 

Cu politica bugetară a economiilor, la înce- 
putul anului 1903, nu se puteă face mai mult. 
“Cu ocazia discuţiunilor asupra legii comunale 
din 1887, un alt iubitor de țărani, Kogălniceanu, 
pronunţase cuvintele acestea: «Mai presus de 
toate să chibzuim cu toţii ca să facem ca pri- 
marii. să fie agenţii comunei, şi nu agenţii gu- 
vepnului în toate ramurile de administraţie. 
Este cu neputinţă unui biet țăran cu cunoş- 
tiințele lui, să poată îndeplni toate sarcinile ce 
sunt puse asupra lui. Nu are nici vreme, nici 
putință. Şi până când nu veţi face din primarii 
comunelor rurale nişte simpli magistrați ai co- 
munei, nişte îngrijitori şi administratori ai bi- 
sericii, ai şcoalei şi a intereselor locale ; până atuci 
puteţi fi încredințaţi că în această ţară nu veţi 
aveă o bună administraţie comunală, nu veţi 
puteă zice că autoritatea comunală prezidă la 
îmbunătăţirea soartei locuitorilor rurali». 

De atunci, în fond, Lascar eră de acord cu. 
Kogălniceanu, ca Primarul rural să fie nuinit 

„cu decret de Ministru. Primarul are prin legi 
«pe lângă sarcinile comunale, atâtea îndatoriri 
de ale Statului în cât eu nu cred ca un licen- 
ţiat în drept, după eşirea din şcoală să fie ca- 
pabil a le îndeplini?)», zisese el în Cameră încă 

1) V, Lascar Discursuri politice, Page. 595. 
2) Ibid. Pag. 8.
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dela. 15 Mai 1886. Combătuse pe toți cari sub. 
masca autonomiei comunale, susțineau că un; 

astfel de funcționar ar puteă fi ales de consi- 

lu, ori numit de Comitetul Permanent. 

Dar nici numit de-a dreptul de Ministru, Pri- 
marul rural nu se arătase la înălțimea aştep- 

tărilor generale. Satele erau în mizerie, fără 

administraţie şi fără poliţie. 

Dela 1884, Lascar arătase că ştie ce le tre- 
bue sătenilor. Dacă nu îi îmbiă la drepturi po- 

litice şi electorale, Lascar îi cunoşteă pe ţărani 

îi iubeă, le vreă binele. Nici unui ministru nu-i 

sângerase inima de țărani, ca lui Lascar. „Una 

din aspiraţiunile cele mai arzătoare ale lui eră. 

mântuirea ţăranului... Cu ce cuvinte emoţionate 

descriă el starea populaţiunilor rurale, lipsa de 

apărare în contra exploatării lacome. Mortali- 

tatea cumplită a copiilor. Şi el, tată duios, a- 

daogă „sunt sate întregi unde nu se, mai gă- 

seşte o vacă şi mor copiii de scarlatină“. Cel 

dintâi a colecţionat un mare număr de con- 
tracte de învoeli agricole ruinătoare pentru. 
țăran... Ei pregătea chiar un proect de reformă. 
agrară căci prevedeă sguduirea teribilă care ! 
a izbucnit în Martie 1907... zicând: trăim pe 
un vulcan“ 1). 

«Nu ştiu ce să mai facem pentru a scăpă vi- 

tele să nu moară de foame şi cum să asigurăm 

  

1) Emil Costinescu. Discurs la inaugurarea monumen=- 

tului lui Vasile Lascar. Mai 1908,
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pe ţărani» 1). Aşă scriă în primăvara anului 1004.: 
Cu un an înainte scrisese aceste rânduri pro- 
fetice: <Am vizitat comunele mari de pe mar- 
ginea Dunării. Acold este o populaţie foarte deasă; 
sunt comune mari, ca Poiana, care au zeci de mii 
de locuitori, bogaţi, harnici şi inteligenţi. Spi-- 
ritul de revoltă a început să pătrundă până în 
straturile cele mai adânci, din cauză că sunt 
exploataţi într'un mod înfam de arendaşi şi de 
proprietari» 2). 

Cu aşă sentimente, ini.na nu-l puteă lăsă să 
nu se ocupe de sate. In Decembrie 1902 — cum: 
venise la minister, — se preocupă de mizeria 
satelor şi impuse serviciului sanitar, să-şi facă 
datoria către săteni. In Senat arată fără nici o- 
ipocrizie, cum medicii oficiali neglijează sănă- 
tatea ţăranului şi declară că: «Ţara aceasta nu 
e făcută pentru medici, ca să-şi bată joc de sa- 
crificiile contribuabililor : medicii sunt făcuţi pen- 
tru a îngriji de țară şi a apără sănătatea pu- 
blică. li voiu chemă la datorie» ?). 

Când un senator-medic îl întrerupe, amin- 
tindu-i că nici prefecţii şi sub-prefecţii nu sunt 
mai bine, el îi răspunde: «Veţi vedeă cu câtă. 
francheță am să spui în ce stare se găseşte 
administraţia. Ştiţi că în Cameră nu m'am sfiit 

1) Vasile Lascar către fiii sai (26 Mai 1904). 
2) Idem (15/28 Septembrie 1903). 
3) V. Lascar, Discursuri politice. Pag. 590,
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să. spun că am să sgudui din temelie edificiul 
putred al administraţiunii țării» 1). | 

Graţie concursului unor medici inimoşi, subi 
administraţia lui, starea sanitară la sate se îm- 
bunătăţi foarte mult. Profesorul Dr. N. Manolescu 
putu mărturisi la congresul medical din 1908, 
că în anii cât a fost Lascar ministru, populaţia 
țării a crescut anual cu o sută de mii de suflete 
mai mult decât până atunci. 

Ca să ridice satele, nu le promite drepturi 
politice, dar plănueşte reformarea administra- 
țiunii comunale rurale. Ceruse lumina dela toţi, 
Indemnă corpul didactic şi pe sub-prefecţi să 
întocmească monografii decât mai multe comune 
rurale, câ din publicarea lor să vadă oricine, ce 
eră de făcut în folosul populaţiunei rurale. 

«Am făcut inspecții în câteva judeţe, — scrie el 
filor săi în August 1903,— de unde am adunat 
un material foarte preţios, pentru reforma ad- 
ministrativă ce am intenţia să fac. Planuri am 
multe ; câte voiu puteă să realizes — asta este 
altă socoteală». 

«Acum sunt mai liniştit, fiindcă reforma poli- 
ţiei şi legea electorală au dat rezultate foarte 
bune. În unele părţi, ele au întrecut chiar aştep- 
tările mele. Acum lupt să treacă în Cameră re- 
organizarea comunei rurale. Voiu isbuti, cu toate 
dificultăţile ce întâmpin. Isbutind voiu realiză o 
zeformă însemnată?) , 

1) Ibid. 

2) V. Lascar către fii săi, (23 Decembrie 1903).
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cÂm avut mari greutăţi cu legea comunală ; 
probabil le voiu învinge pe toate şi voiu isbuti 
să fac să se voteze o lege care va-fi de mare 
folos pentru comunele noastre rurale» 3), 

Proectul lui Lascar eră minunat.de bine stu- 
diat. Din Septembrie el întscmi un anteproezt, 
pe care îl tipări şi îl dete publicității, aşă că 
proectul definitiv ţinuse seamă de toate obiec- 
țiunile cu caracter practic, . 
Acel proect însă — mai mult decât oricare altul — 

avea să ridice în contră-i pe toți acei, cari cu- 
noşteau mai puțin vieața rurală şi mai ales pe acei 
adăpaţi la şcoala liberală romantică. Legea aceasta 
avi darul să nemulţumească în primul rând pe 
Eugeniu Carada, care în semn de protestare se 
retrase atât din Preşedinţia comitetului de di- 
recţie al oficioasei liberale «Voința Naţională», 
cât şi din Comitetul executiv al partidului na- 
țional-liberal. Situaţia cu totul excepțională a 
lui Carada, faptul că el îi sprijinise primii paşi 
În politica generală a ţării, legăturile vechi din- 
tre familiile amândorora, totul făceă ca Mini- 
strul de Interne să dorească liniştirea sus- 
ceptibilităţilor de ordine dogmatică a bătrânului 
liberal. In această speranță — deşi fără rezultat 
practic — el primi anume amendamente, ce i se 
spusese că ar puteă satisface pe Carada. 

Fusese înşelat însă. Dar el, în bună credință, 
puteă scrie copiilor lui: «Dragii mei băcţi, lupta 

1) Ibid. (29 Ianuarie 1904).
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pentru legea comunală s'a terminat... de acum 

înainte voiu fi mai liber» 1). Li ţinuse în curent 

cu greutăţile ce i se iveau în cale. <Mă pregă- 

tesc delupta din Parlament» ?); «voiu luptă cu 

“toate greutăţile oricare ar fi»?); le scriă pe 

“toamnă. 

Sunt cunoscute bazele pe cari eră întocmit 

proectul lui Lascar : În fiecare sat, un delegat; 

comune mari cu mijloace de a' puteă întreține 

instituţiunile necesare într'o comună civilizată +). 

Primarul însărcinat numai cu afacerile strict co- 

munale, sub directa şi continua supraveghere a 

notarului, agent stabil şi bine plătit al Statului 

şi având toată pregătirea ca să ducă la îndepli- 

nire opera de ordine şi de civilizare în sate. El 

“fu însă silit să renunţe la creaţiunea notarilor ; 

“în schimb sub-prefecţilor, transformați în in- 

:spectori comunali, li se asigură stabilitatea. 

Mai târziu — în 1908 — D. lonel Brătianu 

modifică legea comunală, restabilind în cea mai 

mare parte proectul primitiv, superior tuturor. 

“Cu acea ocazie un ziar liberal a mărturisit: «La 

“Cameră s'a votat legea de organizare a comu- 

nelor. Este o satisfacţie postumă dată regreta- 

“tului Vasile Lascar. Acelaş proect pe care îl 

„prezentase acum patru ani la Senat, dar care 

1) Ibid. (21/4 Aprilie 1904). 

- 2) Ibid (7/20 Octombrie 1903). 

3) Ibid. (15/28 Noembrie 1903). 

-4) Cu 300 contribuabili şi 8ooo lei venit.
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fusese oribil mutilat, a fost acum prezentat de 
D. lon |. C. Brătianu şi admis întocmai cu prin- 
cipiile lui fundamentale, Această satisțacţie po- 
stumă... a fost relevată la Cameră de mai mulți 
oratori şi, în special de D. Iulian Vrăbiescu» D, 

Dar şi aşă amendată, creiând un corp de 
inspectori comunali stabili, numiţi sub serioase 
condițiuni de admisibilitate, legea din 1904 dase 
satelor o organizaţie administrativă. Ea obligă co- 
munele să creeze infirmerii cu agenţi sanitari Şi 
să-şi facă alte îmbunătăţiri 

Totul eră să fie aplicată serios şi în sinceri- 
tate. El se înhămă dar la treaba asta. «Până la 
toamnă se va aplică şi sper că va dă roade bune. 
Zilele acestea voiu începe conferințele cu pre- 
fecţii şi cu personalul administrativ... Voesc să 
aranjez astfel ca aplicarea să meargă fără di- 
ficultăți, şi în timpul concediului» 2), «Voesc ca 
până la Octombrie să se aplice legea comunală 
pe cât se va mai puteă mai complect.. Ceea ce 
sa făcut până acum este de ajuns pentru a uită 
luptele şi munca ce am depus pentru legea 
asta 3).» 

La 1907 s'au încercat unii să deă în răs- 
punderea legii acesteia, isbucnirea răscoalei, 

Cică inspectorii comunali, fără frică de înlo- 
Cuire, nu şi-au fost făcut datoria în conştiinţă, 

  

1) „Secolul“ No. 2568 din 20 Martie 1908. 
2) V. Lascar către fii săi (10/23 Mai 1904). 
3) Ibid. (29/11 Septembrie 1904).
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Le scapă, acestora, din vedere că la.1906, s'a fost re- 

dus numărul inspectorilor comunali pe jumătate, 

şi din cauza aceasta au fost puşi în disponibilitate 

cei mai destoinici. Apoi cei rămaşi, retribuiţi ca 

pe atinci când nu aveau de cât 4q—5 comune 

de ocârmuit, se găsiră în imposibilitatea mate- 

rială a-şi îndeplini datoria, 

Greşită este şi părerea celor ce cred că 

stabilitatea eră prematură. Stabilitatea funcțio- 

narilor, este cel mai bun mijloc de a aveă o 

administraţie cinstită, care trebue cu totul des- 

părțiră de politică. | 

Dacă reforma comunală nu a dat toate roa- 

dele ce putea şi eră menită să deă, cauza este 

că notarul — aşă cum a fost înființat în 1908 — 

nu este notarul din proectul lui Lascar. Apo 

administratorul de plasă este prost plătit şi fără 

perspectivă de înaintare ; şi — cu toată stabilita- 

tea — prea 'mult lăsat la discreţia prefecţilor 

politiciani,. 

„Ideia că prefecţii trebue să facă politică este 

o idee ce a intrat în capul oamenilor şi li sa 

“înfipt acolo ca un cui, care trebueşte scos cu 

orice preţ, ca să înţeleagă, în fine, că şeful 

administraţiei nu are dreptul să facă politică“ 

îmi zicea adeseă Lascar. 

Reforma vieţii publice el nu o vedeă altfel 

decât prin administraţie, Doreă să organizeze 

administraţia judeţelor, creând prefecţi  inamo- 

vibili, cari să nu fie legaţi de judeţele lor cu
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nici o legătură alta, decât prin datoria de a 
sluji Statul cu pricepere şi hărnicie, 
Adversar al lărgirei colegiilor electorale, dar 

partizan al regimului parlamentar; credeă că 
spre a aveă un regim sincer parlamentar, este 
nevoe ca alegătorului să i se garanteze liber- 
tatea votului şi să i se deă o administraţie nspăr- 
tinitoare. Secretul votului şi scoaterea spiritului 
de partid din administraţie, erau cele două pârghii 
cu care voiă să deă vieţii noastre politice o 
altă înfăţişare. 

Fără de inamovibilitatea prefecţilor, numiţi 
numai ca să facă administraţie, Lascar nu se 
sfiă să spue că zece colegii electorale ori vnul 
oricât de universal ar fi el, nu vor puteă să scoată 
ţara din noroi, 

Fiindcă vedea astfel şi ca să aducă pe toţi la 
convingerea lui, cel mai sigur mijloc eră să 
încredințeze pre toţi liberalii, că nu are în ve- 
dere altceva de cât binele obştesc. Cu alte cu- 
vinte să-i încredințeze pe cei mai temători, că 
nu e stăpânit de cea mai mică ambiţie personală. 

In acest scop se decide în Octombrie 1904, 
a se retrage din guvern. Ei nu reveni asupra. 
dimisiunei sale, decât atunci când Primul- Ministru 
îi spuse că el nu concepe un guvern liberal 
fără Lascar. Inainte însă de a ne ocupă de 
crizele prin care trecă la sfârşitul anului gu- 

-vVernul liberal, să aruncăm o ochire asupra ce- 
leilaite activități a lui Lascar din acest al doilea 
minister al său.



CAP. V. 

CRIZA LIBERALĂ 

Alegerile judeţene din 1903. —Eșirea lui Statescu din 
guvern. — Greutățile reconstituirii guvernului. —Răscoa- 

lele ţărăneşti din Noembrie 1904. — Criza din Decem= 

brie, —- Demisia lui Lascar. — Căderea guvernului libe- 
ral. — Frământări interne de partid. 

Publicistul Marcel Mielvacque, în criza pă- 

mântului din România, se întrebă dacă «se va 

găsi un ministru atât de integru, atât de ener- 

gic şi destul de puţin preocupat de viitorul său 

care să revoace pe funcţionarii cei răi... El se 

va sacrifică» şi „alţii atraşi de un aşă frumos 
gest“ îl vor urmă, poate. “ . 

Omul acesta fusese, la 1907, când scriă Miel- 

vacque, Să sperăm că dacă nu în partidul că- 
ruia i-a dat strălucire, din altă parte se va con- 
tinuă opera lui, stâlcită în. urmă tocmai de 
ai lui. Si 

Acum să revenim însă la activitatea lui mi- 
nisterială. 

Alegerile generale județene din '1903, erau 
prilejul dorit de adversarii săi, ca să arate că ţara
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mu «eră pregătită pentru administraţia ideală ce 
visă Lascar, că nu se poate ca administraţia să se 
desintereseze de alegeri, fără ca ele să fie de- 
zastroase pentu guvern. „Mă întorc la luptă 
şi la muncă grea“, scriă el alor săi la 23 A- 
prilie 1903. „Liniştea domneşte pretutindeni. 
Rezultatul sper că va fi bun, afară de Bucureşti 
şi laşi, şi probabil încă în două judeţe. A tre- 
buit să desfăşur zilele astea, o energie extra. 
ordinară; am avut noroc mare că am fost să- 
nătos !); 

Rezultatul alegerilor întrecut speranţele cele 
mai optimiste 2), şi îndreptăţi pe Lascar să zică: 
„Am trecut prin împrejurări grele, că nu am 
avut timp liber. de scris. Am avut mişcarea 
studenţilor, alegerile judeţene, mişcarea țără- 
nească şi acum ne ameninţă agitaţiuni contra 
ovreilor. Până âcum am eşit bine din toate ; 
sper că până în cele din urmă vom eşi trium- 
fători pe toată linia 2)». 

In această scrisoare se oglindeşte grija ce 
avusese se asigure ordinea publică, turiurată 
când de studenţi, când de veterani, ori de an- 
tisemiţi. Se ştie însă cum toate aceste mişcări. 
pe care Lascar le corisideră aţâțate de o parte 

1) Ibid. (4 Mai 1903). 
2) S'au ales, în Mai 1903, 522 liberali, 17 conservatori 

şi 1 junimist. Liberalii aveau 222769 voturi, conserva- 
torii 49111 şi junimiștii 19922. 

3) V. Lascar, către fii săi (14/27 Mai 1903),
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din opoziţie, avortară graţie tactului şi ener- 
giei desfăşurate de Ministrul de Interne. 

Şi tot el, avă încă pe cap măsurile ce or- 
dinea şi liniştea publică “cereau, când cu desco- 
perirea tragerilor falşe dela Ministerul de Fi- 
nanţe. | 

La 11/23 Octombrie 1903, el scrie: «Suntem, 
în plină criză ministerială. Nu ştiu care va fi 
rezultatul». Stătescu, care intrase în guvern în 
lulie 1go2, slăbit de vârstă şi neputinţe, făcea. 
o tristă figură în cabinet. La Minister nu calcă 
nici odată, nici la Cameră nu puteă veni din 
pricina slăbiciunei ; unele din rumirile ce fă- 
ceă în magistratură, arătară că nici magistra- 
tura nu o mai cunoștea destul de bine. El în- 
suși simțeă, că nu mai are puterile trebuincioase 
să conducă un departament ministerial, şi eră 
„nerăbdător să iasă din guvern. Incă depe vară, 
zoreă să i se primească demisia. Ar fi dorit 
să-i fie succesor la Ministerul Justiţiei, AJ. Dju- 
vara. Atât Primul-Ministru cât şi Lascar, erau 
dispuşi la aceasta. În cabinet fură însă unii, 
cari declarară hotărit că ies din guvern, mai 
bine decât să primească soluţia aceasta. Lascar 
aflând că - factori politici însemnați doreau ca 
portofoliul Justiţiei să fie încredinţat Domnului 
Alexandru Giani, primi cu entuziasm ideia ca la 
Justiţie să fie numit un înalt magistrat, fost. 
Consilier la Curtea de Casaţie, şi reuşi să cal-. 
meze furtuna, i 

1) D. Ionet Brătianu. 
*.
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In urma acestora Ministerul cu care gu- 
vernă D. Sturdza, până în Decembrie 1904, se compuneă astfel: D, A, Sturdza, Preşedinte al 
Consiliului şi Ministru de Resbel ; V. Lascar, 
Ministru de Interne ; Ionel Brătianu, al Aface- rilor Străine ; C.I, Stoicescu, Ministru de Do- 
menii; Em. M. Porumbaru, de Lucrări Publice ; 
Spiru Haret, la Culte şi Instrucție Publică Şi Al. Geani, la Justiţie. ” 

Ultimele iuni de activitate ministerială ale lui 
Lascar, îi deteră de lucru din pricina lipsei de 
porumb şi din pricina unor revolte ţărăneşti. 

<Sunt foarte ocupat cu cumpărarea şi distri- 
buirea hranei la țărani» 1). <De o săptămână nu 
am avut un minut liniştit. Noroc e că am prins 
de veste la timp şi am luat o serie de măsuri, 
cari până acum au dat rezultate foarte bune. 
Revoltele s'au stins, fără să fi fost nevoe să se 
tragă în oameni, cum s'a făcut până acum. Sper 
că şi la Codăeşti se vor potoli spiritele fără a 
fi nevoe a se recurge la acte de violenţă, deşi 
acum 0 oră cavaleria voiă să şarjeze un grup 
de ţărani» 2). 
Am spus că Lascar voiă să se retragă din Oc- 

tombrie. Eră convins de nevoia ca partidul li- 
beral să rămâe la guvern; şi fiindcă ştiă şi a- 
ceea că sunt unii cărora le erâ neplăcută even- 
tualitatea ca el să prezideze alegerile generale 

  

1) V. Lascar către fiii lui; (2/15 Decembrie 1903). 
2) Ibid. (7 Septembrie 1904).



102 M. 'Theodorian-Carada 
  

ca Ministru de Interne, bucuros ar fi fost să treacă 

sarcina aceasta altuia. Evident că nu se gândeă 

de loc să-și reducă rolul politic, Experienţa ce 
făcuse în 1896—7 şi acum, îi dovedise că spre 

a-şi face majoritate în Parlament, nu este ab- 

solut necesar, să prezideze el alegerile generale, 

«Fac tot ce-mi stă prin putință să ies din mi- 

nister. Execut planul de astă vară dela Uriage. 

Sper că voiu reuşi să dau partidului liniştea de 
care are nevoe» 1). «S'a deschis Camera, este o 

mare fierbere, Sper că voiu reuși să ies din mi- 

nister, fără să sdruncin situaţia partidului sau a 

guvernului. Acesta este scopul ce urmăresc». 

«Sper să es din minister, dar nu este de mirare 

să ne ducem cu toţii». «Indată după căderea 
guvernului, sau eşirea mea din minister, voiu 

veni să vă văd. Până atunci numai este mult 

nu pot preciză exact cât 2)», 

Dacă Lascar doreă să iasă din guvern, nimeni 

altul nu voiă aceasta. Preşedintele (Consiliului 

voiă ca elsă-şi continue binefăcătoarea-i activitate 

la Interne, ceilalți ar fi dorit să rămâe în gu- 

vern, însă la alt departament. Spre a sili pe Pre- 

şedintele Consiliului la remaniere, Ministrul de 

Externe îşi trimite demisia la 12 Decembrie. A 

douazi şi Lascar îşi reînoeşte demisia, în chip ire- 

vocabil. lată cum povesteşte el băeţilor lui, lu- 

crul: <Suntem în plină criză ministerială. In 

urma demisiunii mele şi a lui lonel Brătianu, 

1) Ibid. (7 Noembrie 1904), 

2) Ibid. (15/24 Decembrie 1904).
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care 'au fost primite; au venit demisiile lui Stoi- 
cescu şi a lui Costinescu. După aceea a demi- 

sionat întreg Cabinetul. Speranţele de a se con- 
stitui un nou minister liberal, se împuţinează pe 

fiecare zi. Mâine chiar s'ar puteă întâmplă să 

se formeze un cabinet conservator. Ceeace mă 

preocupă mai mult, e să nu cădem divizați» 1). 

«După cum ştiţi am ieşit din minister, regret 

că lucrul nu s'a putut face înainte de a începe 
frământările, care au avut loc dela deschiderea 

Camerilor. Sar fi evitat o sumă de neînțelegeri. 

care au sdruncinat situația partidului şi a gu- 

vernului. Eu am făcut tot ce mi-a stat în pu- 
tinţă să le evit. Am voit să mă retrag din mi- 

nister, încă din Octombrie. Acum lupt să împie- 

dec desbinarea şi căderea partidului dela pu- 

tere. Mi-e teamă însă că tot ce fac în acest scop 
e zadarnic». 

Ca să împiedice căderea guvernului liberal, 

nu erau alte mijloace, decât sau toţi să-l zorească 

a rămâne la interne, sau el să admită a trece la 
alt departament. Din acest punct de vedere, cred 

că a greșit şi el, de nua primit ideia unei re- 

manieri prin care ar fi devenit Ministru de 

Externe, D. Ionel Brătianu s'ar fi mulţumit cu Fi- , 

nanţele, şi Internele le-ar fi luat D. Emil Costi- 

nescu. In această combinaţie, el puteă rezolvă 

chestia armânilor din Macedonia, aşă cum azi 

nu se mai poate. Reformele înfăptuite de el în 

1) Ibid. (19/29 Decemvrie 1904).



104 M. Theodorian-Carada . 

administraţie rămâneau intacte şi țara, scăpând 
de guvernarea slăbănoagă dela 1905—7, ar fi 
fost scutită de sângeroasa răscoală din acest din 
urmă an. Ultimii ani ai vieţii lui pământeşti, ar 
fi fost mai folositori neamului. Dar ca şi în 1897, 
în 1904, fă intransigent pe anumite chestiuni, 
ce îi păreau lui esenţiale. 

In schimb reuşi să menţie unitatea partidului. 
Fostul Preşedinte al Consiliului, eră furios pe 
acei ce grăbiseră retragerea guvernului, şi nu 

"voiă să vadă pe nimeni, Dacă Lascar nu mer- 
geă la consfăturirea de la „L'Independan e Rou- 
maine“, ca să propovăduiască adunarea partidului 
împrejurul şefului său, o nouă Şi gravă sciziune 
isbucneă de atunci, 

Neputinţa în care se sbăteă partidul conser- 
vator din pricină că eră lipsit de concursul celor 
mai valoroşi fruntaşi ca, D. D. P. P. Carp, Mar- 
ghiloman şi Filipescu, făceă pe Lascar să con- 
sidere un dezastru o desbinare şi a partidului li- 
beral. El care fusese (şi eră încă în conştiinţa 
lui internă) adversar hotărît al şefiei de partid, 
acceptase această organizare numai în vedere 
ca să existe în ţară un partid puternic . şi de 
ordine. Odată această concesie făcută, conse- 
cinte cu ce admisese, voiă ca şeful recuno- 
scut de toți să aibă autoritate reală şi efec- 
tivă. Numai aşă, eră posibil —la 1904 — să se 
menţie unitatea partidului liberal, a cărui cea 
mai frumoasă podoabă eră fostul Ministru de 
Interne.
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Sbuciumările prin care trecă partidul liberal 
în 1904, dovediau că în partidul aceta se cioc- 
nesc numai anumite ambiţiuni personale, dar 
şi două concepţiuni politice deosebite. Graţie 
lui Lascar desbinarea nu s'a făcut atunci. Până 
la moartea lui, concepţiunea conservatoare, a 
biruit toate veleităţile stângei radicale, care se 
Srupase împrejurul celor ce se temeau că Vasile 
Lascar, le va întunecă steaua. Cu moartea lui, 
unii şi-au închipuit că partidul liberal va scăpă 
poate de frământări interne ; dar tot mai mult 
pare că a perdut acel caracter de partid de 
ordine şi de conservare socială, ce îi dase Ion 
Brătianu dela 1881 încoace, 

Lucrul acesta nu sar fi putut evită decât 
dacă Lascar rămâneă în guvern, şi împreună cu. 
D. Dum. Sturdza făcea alegeri generale în 1903. 
In faţa lucrului împlinit, toţi sar f supus. lar par- 
tidul conservator, şi-ar fi găsit şi el mai repede 
unitatea, pe care nu o dobândi decât mai târziu.



CAP. VI 
IN SENAT 

Guvernul Cantacuzino-Take Ionescu. — Alegerile dir 
1905. —Senator al Sucevei.—Desbaterile din Senat.—Le- 

gea Clerului.—Opoziţie de control.—In vederea revenirei: 

la guvern.—Alegerea Domnului P. P. Carp.— Lord Bea-. 

konsfield despre puterea regală—Ungurii și românii. 

Atacat dela început de liberali şi de juni- 
“mişti, guvernul Cantacuzino-Take Ionescu, ce 
urmă cadinetului Sturdza-Lascar, nu şi-ar fi 

putut înjghebă o majoritate în parlament, dacă 

colegiile cele democratice, ar fi avut indepen- 
denţa colegiului I de Senat, care la primul 
scrutin a pus guvernul în minoritate, -cu toate 

sforțările administraţiei. Lascar, dela 1888 se 

alegea în Bucureşti. Dar Capitala îşi făcuse în 

ultimele timpuri o reputaţie de aşă lipsă de 
caracter politic, încât nu se puteă nădăjdui — 
în 1905—să înceteze a fi-raiul candidaţilor 
guvernamentali. Încă de când eră în guvern, 
Lascar fusese îmbiat şi se învoise să se prezinte 
iarăşi în fața alegătorilor gorjeni. «La Târgu-Jiu, 
probabil că la viitoarele alegeri, când lupta va, 

s



Vasile "Lasear 107 

fi foarte grea, îmi voiu pune candidatura 1)». 
scrie el încă la 25 Octombrie 1904, pe când. 
puteă încă să spere că alegerile le va face gu-- 
vernul liveral. <Am venit la Târgu-Jiu ca să. 
văd dacă ar fi nimerit sămi pun candidatura. 
aci la viitoarele alegeri 2)». «In capitala Gor- 
jului n'am izbutit să stabilesc înţelegerea cu. 
junimiştii. Ceeace nu am putut face acolo, am 
făcut. aici» 2). «Sunt la Titu?) amărât de mer- 
sul alegerilor pe care le perdem rând pe rând. 
Ce mă face să mai uit aceste amărăciuni, este 
dragostea cu care m'a primit Titu şi toţi ai lui. 
Şansele mele de a mă alege la Senat, scad, In 
schimb rezultatul alegerilor din țară, pentru o- 
poziţie sunt destul de îmbucurătoare 4)» «Ieri 
m'am întors învins dela alegerea colegiului | 
de Senat din Gorj. Am avut 84 voturi'din 
care mi s'au anulat 2, şi îmi trebuiau 88 casă 
isbutesc. Cauza pentru care n'am reuşit este, 
că guvernul a împiedecat cinci-spre-zece alegă- 
tori, cari ar fi votat desigur cu noi, să vie la, 
vot 5)». 

Eră însă sortit să intre şi în Senat. Peste 
câteva săptămâni, alesul colegiului II din Su-- 
ceava, un Zamfirescu, încetează din viaţă. Par-. 

tidul liberal nu puteă să pue pe nimeni înainte, 

1) Ibia. (5/18 Ianuarie 1905). 

2) Ibid. (București 17/30 Ianuarie 1905). 
3) D. Titu Frumușanu. 

4) Lascar către fiii săi (T.-Jiu 3/16 Februarie 1905); 

5) ibid. (București 11/24 Fevruarie 1903).
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atât cât Lascar nu făceă parte din parlament, 
'Ca încercare, se ventilează de unii candidatura 
lui Haret, ca unul ce eră moldovean prin naş- 
tere; dar nimeni nu i-a lucrul în serios. Insuşi 
fostul Ministru al Cultelor, simte că nu'e de 
“forţă să discute protia lui Lascar. Comitetul exe- 
cutiv decide ca Lascar să fie candidat în Făl- 
ticeni, şi el se duce acolo să-şi pregătească ale- 
gerea. „Am venit aici.. Alegerea va aveă loc 
Dumineca viitoare; până atunci continuu fac 
vizite la alegători în oraş şi ţară. Nu-mi dau 
“seama care va fi rezultatul căci nu cunosc lu- 
mea de aici mai deloc, abiă cunosc pe foştii 
deputați şi senatori şi pe fostul Prefect Ghiţescu 
la care sunt în gazdă şi care luptă din toată 
inima să reuşesc“ 1), 

Rezultatul îl vestește fiicei sale Adina 2), la 
Londra: „Am reuşit a fi ales senator la Su- 
ceava“ 2) şi peste două zile revine spunându-i 
că: «Senatorii la noi nu sunt, cum mi-ai scris, 
nişte oameni foarte bătrâni; ca să poată fi ales 
cineva senator trebue să aibă patruzeci de ani,— 

„Vezi că nu e prea mult, şi ştii că am trecut de 
mult vârsta aceasta, Alegerea a fost foarte in- 
“teresantă». 

1) Ibid (Fălticeni 2/15 Mai 1905) 
2) Adina Lascar, aveă să se căsătorească peste doi 

-ani cu D, Radu Brătianu, fiul lui Dumitru Bratianu, Ea 
“se stinse la 22 Martie 1908, în ziua primei aniversări a 
morţii tatălui ei, 

3) V. Lascar către fiica sa (15/28 Mai 1905).
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Câteva zile după alegere, combate în Senat: 
înfiinţarea contenciosului administrativ. Azi după 
ce coalițiunea din 1911, ceru şi obţină solemna 
recunoaştere a principiului că justiţia are drep-. 
tul să discute constituționalitatea legilor ; — azi 
din argumentele puse înainte de Lascar, nu 
mai rămâne în picioare decât faptul că în rea-. 
litate proectul Bădărău nu putea stavili arbi- 
trariul administrativ. „Arbitrar administrativ e-. 
xistă, şi răul este mult mai mare şi mai adânc 
decât îşi închipue unii. La baza organizaţiunei: 
noastre administrative este samavolnicia şi ha- 
târul. Cine va izbuti să pună capăt acestor rele, 
va face un mare serviciu ţării“, declară Lascar. 
Dar el crede că „reforma ce se propune nu îm- 
bunătăţeşte în nimic starea actuală de lucruri“ 1), 

Cu ocazia concesionării iluminatului Capitalei, 
după ce spune că la comună nu are rost po- 
litica de partid, şi că „Primăria trebue să se ocupe: 
de interesele localităţii, de igienă, de salubri- 
tatea publică, de îndestularea comunei, ca să fie: 
orașul bine luminat, bine pavat, să aibă cana- 
luri“ ; el arată cea făcut „Lueger, Primarul 
Vienii, un om de energie, hotărit şi care ştie ce 
vreă“. Se declară deci contra concesiunilor date la. 
străini: «Ridicaţi-vă cu mintea mai sus, şi pri- 
viţi lucrurile din punct de vedere mai general. 
Uitaţi-vă la moșneni: munţii noştrii au dispă-. 
rut, i-au vândut moşnenii pe nimic. Sunt munţi 

  

1) V. Lascar, Discursuri politice, Pag. 929—930. 
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“vânduți pe un franc şi cinzeci de bani pogonul ; 
munţii Gorjului; alţii cu cinci, şase, douzeci 
de lei, şi când au pus mâna pe douzeci de lei, 
au crezut să este o fericire. Şi cine încasează 
milioanele ? Capitalistul străin : el cumpără pă- 
duri, el face întreprinderi petrolifere... Țăranul 
face pe salahorul; când tuburile nu sunt încă 
instalate, el transportă cu carul cu boi petrolul 
Ja gară, iar capitalistul străin se imbogăţeşte. 
"Nu uitaţi că avem în țară două sute milioane 
capitaluri străine. Trebue dar să îngrijim de 
"munca națională, şi cu orice preţ să naţionali- 
zăm capitalurile străine ; căci altfel vom fi streini 
în ţara noastră, căci cu ţara nu ne leagă nu- 
„mai drepturile politice, numai;politicianismul» 0. 

Majorităţile îl ascultă cu respect, căci since- 
zitatea şi talentul lui le inpusese. 

Apoi el nici nu făceă opoziţie cu. ori preţ, 
"Când guvernul aduce proecte sănătoase,— pre- 
cum fură modificările aduse legii judeţene, celei 
„comunale şi legii electorale, — el nu se sfieşte să 
declare că „voiu votă 'cu Dumneavoastră acest 
proiect de lege“ căci „nu mă uit decât la re- 
zultat şi acest proect de lege -va dă rezultate 
bune» 2). El consideră „un fapt îmbucurător a- 
“tunci când la o operă bună începută de un 
partid, cel ce urmează, nu numai că nu o în- 

1) Ibid. Pag. 1072—1r081. 

-2) Ibid. Pag. 97a.
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lătură, dar caută să o înbunătățească şi să o 
ducă mai departe“ 1). 

Tot privind numai interesele superioare ale 

statului, combate modificările ce se propun legii 

de poliţie generală, căci primind în poliţie pe 

chimişti, pe teologi şi pe militari, el crede — şi 
cu drept cuvânt, —că să scoboare nivelul cu- 

noştinţelor cerute funcţionarilor  poliţieneşti. 

„Aceasta nu-l împedică să fie drept şi recunoaşte 

„că aţi introdus în lege şi o dispoziţie bună. 
Aţi introdus noviciatul, care trebue introdus şi 

în celelalte servicii ale administraţiei publice“ 2), 

Cabinetul constituit în Decembrie 1904, nu era 
trainic. Prins între două focuri şi minat de ne- 

înţelegeri intestine, „trăiă de azi pe mâine. Cei 

ce nu erau învoiți cu toate vederile lui Lascar, 

în materie de administraţie, ca să fie siguri că 
nu vă mai luă internele într'o eventuală com- 
binaţie ministerială liberală ; îl îmbie să se ocupe 
de reorganizarea administraţiunii militare, i se 
spune că este absolut nevoe de un ministru de 
resbel civil, dar energic şi autoritar 5). Lascar, 
fără a se destăinui altora, se încredințase însă, 
că cel mai nemerit lucru, în împrejurări nor- 
male, ar fi fost ca cel puţin câtva timp Ministerul 
de Interne să fie condus de altcineva care, fără să 

1) Ibid. Pag. 1094. 

2) Ibid. Pag. 981. 

3) 1 se dă înainte serviciile aduse Faanciei e D. de 
Freycinet, care păstrase cinci ani Ministerul de Resbel, 
dupa ce fusese altădată Preşedinte al Consiliului.
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ştirbească nimic din ce zidise el, să fie însă mai 
puţin vrăşmăşit !), Din vorbele lui, inţelesem că 
nu eră departe de ideia să iă în eventuala for- 
maţiune ministerială liberală, portofoliul Justiţiei 
şi al Cultelor. ]! îngrijea mentalitatea fostului 
său coleg dela Culte, şi nu se sfiise să-l mustre 
pentru anumite publicaţiuni zle sale. Eră con- 
vins că unul care exercită cea mai mare auto- 
ritate în partidul liberal, nu eră mulțumit cu 
activitatea lui la Interne, şi eră sigur că acela, 2) 
ca şi el, doreă ca Haret, inginer bun, să devie 
Ministru al Lucrărilor pubiice, unde ar fi putut 
lucră cu folos și fără pericol pentru pacea so- 

„cială, 
Cu ocazia unei modificări aduse Codului Ci- 

vil, Lascar cere ca 'proectui să fie amânat mă- 
car 24 de ore, căci însuşi raportorul proectului 
spune că ceste nestudiat», «are lacune şi trebue 
studiat>. <O chestiune foarte însemnată: dacă 
benedicţia religioasă este necesară pentru vali- 
ditatea căsătoriei. Ei bine, această cestiune în- 
semnată, care durează dela 1864 şi până astăzi, 
care aduce o adevărată turburare în familiile 
noastre, văd că o rezolvă în contra Bisericii, de- 
clarând că nu este nevoe de benedicţie religioasă». 

Eră decis să discute serios chestia. L-am întâlnit 

  

1) Intro așă eventualitate, deși unii puneau înainte, 
pentru Ministerul de Interne, pe D. Costinescu; Lascar 
nu ar fi admis acolo pe altcineva, decât pe D. Dim. A. 
Sturdza. 

2) Eug. Carada,
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furios, în ziua când grăbindu-se votarea, se tre- 
cuse peste articolul acesta în lipsă-i. Aveă de gând 
să arate că faţă cu dispoziţiile art, 22 din Con- 
stituţie, Codul Civil trebue să ţie seamă că, la 
noi, căsătoria este un contract mixt. 

Apoi cum în lipsa opoziţiei şi a Domnului Dis- 
sescu, Profesorul Alexandresco reuşise a face să se 
şteargă din legea clerului dizposiţia că monăsti- 
rile sunt persoane morale ; Lascar nimici această 
isbândă necreștină, silind pe Ministru să declare, 
că amendamentul Alexandresco s'a admis pentru 
că monastirile au personalitatea lor juridică 
din vechime, şi că nu eră locul a se vorbi 
de mănăstiri în legea clerului mirean ; tot așă 
ar fi reuşit de sigur şi acum. să birue tendin- 
țele de liber-cugetător ale aceluiaşi profesor uni- 
versitar î). Acum, după ce justiţia a câştigat drep- 
tul să considere nule legiuirile ordinare cu ca- 
racter constituțional, faptul nu mai prezintă gra-” 
vitatea ce aveă în Februarie 1906. Dar atunci 
eră altfel; şi grija lui Lascar de a păstră căsăto- 
riei caracterul ei religios, merită să nu fie trecută 
cu vederea, 

  

I) La 28 Ianuarie 1906 Lascar cere ca: „discuţia sa 
fie închisa din moment ce Ministrul Cultelor a declarat 
că consideră monăstirile persoane morale, şi din mo- 
mentul ce s'a lămurit cestiunea că cuvântul monăstire 
s'a șters fiindcă nu eră la locul lui, de oarece legea eră 
relativă numai la clerul mirean“. Pe aceste conside- 
rente se închide discuţia,



114 M. 'Pheodorian-Carada 

Totdeauna el se arătase simpatic Bisericii, 

La 1884, a fost unul dintre semnatarii proectului 
de lege din iniţiativă parlamentară, pentru îm- 

bunătăţirea stării clerului şi a Bisericii. Cu acelaş 
duh, iă parte la discuţia proectului de modifi- 

care a legei clerului, în lunie 1906, «Vă rog 
să ascultați canoanele! Vă rog să le ascultați, 

căci nu avem dreptul să le călcăm, când Consti- 

_tuţia ne opreşte». Să nu ne închipuim că fiindcă 

Statul ajută Biserica, ar aveă dreptul să-i strice 

rostul. <Credincioşii şi-au dat averile lor în- 

„ semnăte» pentru biserici «nu pentru înființare 

de funcţionari administrativi». «Reforma ce pro- 

puneţi, din punctul de vedere al dreptului Statu- 
lui asupra Bisericii, nu este conformă cu tra- 

dițiunea noastră bisericească, nu e conformă 

cu canoanele, pe cari suntem datori să le păs- 

trăm, nu e potrivită cu starea morală, cu mo- 

ravurile... Nu ştirbiţi autoritatea episcopală, căci 

deserviţi Biserica şi ţara ; şi acest păcat nu aveţi 

drept să-l faceţi». Mai bine «priveghiaţi cum se 

face instrucţia viitorilor clerici. Puneţi-i să facă 

stagiu pe lângă preoți de omenie, ca să aibă 

pregătirea necesară unor adevăraţi preoţi». La 
funcţionarii publici să nu le rămâie nici măcar 

«putinţa de a intimidă slujitorii bisericeşti», în 
scopuri politice şi electorale. «Pentru ce să ră- 

mâie ? nu trebue să rămâie; e o datorie patrio- 

tică să se desființeze sistemul acesta 1)». 

'1) V. Lascar, Discursuri politice. Pag. 1028—1049. 

+
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Dacă cei ce legiuesc ar preţui adevărurile 
acestea, multe turburări şi scăderi periculoase 
ar fi uşor de ocolit! 

Precum în parlament, aşă şi în partid lucră 
Lascar în aceşti doi din urmă ani ai vieţii sale 
pământeşti. El înţelegeă că partidele nu se 
pot conduce cu disciplină ostăşească ; ci prin 
'consfătuire între oameni luminaţi, prin transacţii 
cinstite şi în vederea unui program de guver- 
nământ bine ţărmurit. 

Ca să asigure țării existenţa măcar a unui partid 
de guvernământ bine organizat, el renunțase la 
unele din părerile lui relative la organizarea par- 
tidelor. Prin urmare eră în tot dreptul a pretinde 
atunci, ca o chestie de lealitate, să se dea şe- 
fului de partid rezunoscut de toţi, putinţa să . 
lucreze. După încetarea disidenţei drapeliste, 
fusese un devotat colaborator al Domnului 
Sturdza, cu care eră de acord că un partid 
politic nu trebue să năzuiască la altceva, decât 
să fie un instrument perfect, care să mişte 
mașina Statului, cu preciziune şi spre folosul 
general. | 

Convins că numai un partid puternic poate duce 
la capăt trebile Statului, nu se dete, la oparte 
dela nici un sacrificiu personal cerut! în vederea 
unităţii partidului liberal. Dar om de stat pre- 
văzător, se îngriji ca pretutindeni şeful parti- 
dului să găsească organizaţiuni locale, gata să-l 
urmeze fără şovăire. Tot lui se datoreşte că la 
«ongresul liberal ce se ţinu în Casa Ștolojan,
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la Noembrie 1906, comitetul partidului fu astfel 
reconstituit, încât delegaţiunea lui eră compusă 
în majoritate de oameni pe cari şeful parti- 
dului se puteă bizui oricând. Aci la congresul 
acesta vorbi pentru ultima oară Lascar, îndem- 
nând pe liberali să stea uniţi împrejurul unui 
steag, închinat întăririi Statului Român. 
__In interval, D. P. P. Carp punându-și can- 
didatura la o alegere parţială din Buzău; Lascar 
se duse acolo, şi întro întrunire publică sfătui 
pe alegătorii liberali să deă votul lor Domnului: 
Carp, pentru că este un om al țării, «care pune 
interesele generale şi de stat, mai presus de ches- 
tiunile de partid». Cuvântarea lui Lascar con= 
tribui mult, la succesul de atunci al Domnului 
Carp, care după alegeri merse la. Lascar să-i 
mulţumească. Negăsindu-l acasă, îi lasă câteva. 
rânduri. <Un autograf care peste câteva sute: 
de ani, va aveă mare preţ» cum termină glu-. 
mind D. P. P, Carp. 

La discuţia dela Mesaj, în Decembrie 1905, 
el spune că: «Disraeli a ajuns Lordul Beacons- 
field, având călăuză în viață două mari idei: 
întărirea puterii regale şi democratizarea par- 
tidului... Işi dedeă seamă că într'o ţară cu re- 
gim parlamentar luptele dintre partide pot să 
devină la un moment dat atât de acute încât. 
fiecare din ele să sacrifice interesele Statului 
pentru a isbuti,.. Tendinţa eră de a subordonă 
interesele generale ale ţării, intereselor de par-— 
tid; de aceea a susținut, fără să se preocupe.
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de situaţia sa personală, că puterea regală nu 
numai că nu trebue redusă, dar dimpotrivă 
trebue întărită. Ea, neavând adversari şi in= 
terese personale, singură este în stare să con- 
trabalanseze şi să tempereze luptele de partid, 
şi să le silească cu chipul acesta să se ocupe 
de marile interese ale ţării... Apoi îşi dedeă 
seama că cu vechile formule politice, nu se mai 
puteă merge înainte, că partidul său trebue să 
se democratizeze. Preocupări însă de a-şi face 
partizani cu orice preţ, de a-şi întări situaţia. 
sa personală, n'a avut nici odată 1)», 

In portretul acesta al lui Beaconsfield, se 
oglindesc întrun. chip clasic vederile şi țelurile 
lui Vasile Lascar. Ceea ce îndemnă pe altul să 
facă, aveă desigur să facă el, dacă zilele nu i 
le scurtă cruda boala, ce l-a răpus. 

Eră îngrijat de soarta ţării. Cele ce vedea îm- 
prejuru-i — în anii 1905 şi 1906 — îl pusese pe 
gânduri. Slăbiciunea administraţiei ce-i succeda- 
se; faptul că în partidul liberal, pătrundeau anu- 
mite curente, că se discută chestia agrară fără 
pricepere şi în chip extrem de periculos ; toate 
astea îl îngrijorau foarte. Presimţeă că astfel, se 
va aprinde focul, la lumina căruia, plin de durere 
aveă să-şi dea obştescul sfârşit. . 

La 7 Ianuarie 1907, este ultima oară când l-am 
văzut deplin sănătos. In ziua de Sf. loan, am 
stat mult de vorbă cu el, în geamlâcul în care 

  

1) Ibid. Pag. 1008.
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aveă obiceiul să lucreze la lumină, printre flori, 

Lipsisem din oraş; şi ca în totdeauna, cel din- 

tâiu lucru fusese să viu să-l revăd, Mi-a pove- 

stit atunci cum în ajun întâlnise la o serată pe 

Preşedintele Camerei, Gr. Triandafil, care îi de- 

stăinuise, că în guvern au isbucnit grave disen- 

siuni, că nu mai e posibilă o colaborare între 
miniştrii, şi că prin urmare zilele guvernului erau 
numărate, 

— Va să zică venim la putere ? 

-— Aşă se pare, îmi răspunse Lascar. 

Apoi luând în mână o medalie bătută în aminti- 
rea întâlnirei Primarilor Vienei şi Bucureştilor, îmi 

vorbi de ce i-a spus un ungur, Contele Lonyay, 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al So- 

cietăţei Lotru, pe cât mi-aduc aminte. Ungurul 

eră îngrijat de soarta ţării lui. cAm avut şi noi 

trei oameni mari: Cossuth, Tisza şi Andrassy' 

Oamenii ăştia au adus, fiecare în felul lui, mari 

servicii ungurimei, dar au avut nenorocul să 

lase fiecare câte un copil. Şi acum pierim de 

se vede cu ochii, căci Cossuth cel tânăr cere gu- 

vernul cu drept de moştenire, Tisza cel tânăr 

ţipă că el este moştenitorul guvernului, iar tâ- 
nărul Andrassy se ceartă cu amândoi, în cre- 

dință că legitima moştenire a Preşedenţiei Con- 
siliului lui i se cuvine», 

Punând medalia pe masă, Lascar mă privi în 
ochi şi îmi zise: 

— «la gândeșşte-te. Nu-i aşă că-i aidoma ca



Vasile Lascar 119 

la noi? Par'că Dâmboviţa curge prin Buda-Pesta». 
Apoi am făcut planuri de viitor.,Păreă sănătos 
tun. Lumea întreagă priveă la el, ca la omul în 

care se rezumă speranțele în mai bine ale Ţării 
Româneşti. 

Peste câteva zile l-am găsit bolnav în pat, în 
patul din care nu mai aveă să se scoale,



CAP. VII. 
SFÂRŞITURILE 

  

Oratorul. — Marele avocat.— Plugarul.— Agricultura 
"dela Darabani. — Richelieu și Mazarin. — Cuvinte de: 
spirit. — În intimitate. — Sentimente religioase. — Pe 
patul de moarte. — Opinia supravieţuitorilor. 

Lascar a fost şi un orator. Adunând anul tre- 
cut discursurile sale politice, am spus atunci că 
el «a fost nu numai un bun orator, dar şi un 
orator unic în felul lui. Simpatia ce inspiră ce- 
lor ce-l apropiau, dicțiunea-i variată şi lipsită de 
monotonie, acţiunea cuvântului; acestea toate 
“au dus odată cu oratorul. Dar ceeace făcea va- 
loarea discursuri!or salei, ceeace sdruncină audi- 
toriul eră claritatea gândirei şi sinceritatea con- 
vingerilor unite cu o documentare extraordinară» 

Aceste aprecieri nu au fost pe placul unora, 
Aşă D. Streitman, într'o gazetă franceză 1), recu- 
noaște valoarea lui Lascar ca om de Stat, dar 
crede că poate tăgădui lui Lascar calitatea de 
orator. O revistă îmi tăgădueşte mie orice simţ 

  

1) La Presse.
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eritic, pentrucă judec pe Lascar drept orator. 
"Cred însă că nu am greşit cu nimic apreciând, 
aşă pe Lascar. De sigur în discursurile lui gă- 
sim multe neologisme, stilul uneori este cam ne- 

+ zles; dar încă odată dă oratorul trebue să fie vir 
bonus dicendi peritus, — supără-se oricine — ni: 
meni nu a fost orator mai mare ca elîn Ro- 
mânia. Cine se va osteni să citească tot ce s'a 
vorbit în Parlamentul român, — de va fi fără 
părtinire — va trebui să recunoască că toti marii 
noştrii oratori au jertfit mult, prea mult, pe al- 
tarul intereselor de partid; nici unul nu a a- 
vut curajul să mărturisească tot adevărul, în ce 
priveşte unele scăderi ale vieţei noastre, scăderi 
care Lascar ca om le-a văzut, ca orator le-a dat 
pe faţă şi, şi ca ministru s'a luptat să le vindece. 
“Talentul şi cunoştinţele juridice l-au făcut şi 
una din ilustrațiile baroului. Am arătat mai la 
început, ce situaţie îşi făcuse el ca avocat, în 
Târgu-Jiului. Reputaţia-i de bun avocat, îndeamnă 
„Buvernul, în 1884, să-l numeascăde avocat al Sta- 
tului în Bucureşti, El refuză însă locul. Ceva, mai 
târziu, Creditul Fonciar Român, îl dobândi de 
avocat al său ; sarcină ce purtă până la 1896. După 
retrazerea guvernului Aurelian-Lascar, Creditul 
-Fonciar ar îi dorit să-l recapete ca avocat al său ; 
dar Lascar crezi nimerit 'să lase locul altora mai 
tineri. Faima de avocat iscusit, i-a mers însă tot 
crescând. 

In cei din urmă douăzeci de ani de avoca- 
“tură, nu a fost proces mare în care să nu figu-
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reze şi el. Insemnăm în treacăt pledoariile lui 
în contra omoritorilor din Râmnicu-Vâlcea; 

în apărarea Căpitanului Stănciulescu şi a Căpi- 

tanului Dumitrescu (la Consiliul de resbel); în con- 

tra Doctorului Blumenfeld ; la procesul dintre 

moştenitorii lui Mihai-Vodă Sturdza, în sucesiu-. 

nea Zappa; a călugărului Corneşanu, în chestia 

ctitoratului Bis. Sf. Ilie din Craiova, şi altele 

multe. Cuvântul său eră ascultat cu mare atenție 

de judecători. Dacă s'ar osteni cineva să adune 

clarele şi judicioasele lui concluziuni scrise, ce 

dorm prin dosarele curților şi tribunalelor ; pu- 

blicându-le, ar îmbogăţi ştiinţa dreptului cu un: 
monument de valoare. 

Ca jurisconcult eminent, fă chemat în consi- 
liile celor mai însemnate instituţiuni financiare 
din ţară, precum Societatea Dacia-România, 

Banca Generală Română, Societăţile de Tram- 

vay, e 
Avocat cu clientelă mare, este poate singurul 

care nu-şi aveă împănat biuroul de secretari: 
străini. Lângă şi sub el şi-au complectat edu- 
cația judiciară o mulţime de tineri. In ordine 
cronologică au trecut prin biuroul său de avocat ; 
autorul acestei monografii; Const. Broşteanu- 
Urdăreanu, avocat al Eforiei Spitalelor Civile ; 
Ștefan Dumitrescu, avocat în Ploeşti; C. Năstase,, 
avocat al Ministerului Industriei şi Comerciului i 
C. Lazaride, avocat la Piatra-Neamţu ; Şt. Ne- 
gulescu, fost magistrat, Inspector agricol ; Elef. 
terie Rădulescu, fost avocat al Creditului Viti-
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col, George Vercescu, avocat în Craiova, Prefect 
la Doljiu ; C. Petrov, Hera, Lascarov şi alţi câţiva. 

Stimat de colegii lui. în nenumărate rânduri 
—aproape neîncetat — a făcut parte din Consiliul: 
de discipiină al avocaţilor. Dacă alegerea decanu- 
lui nu coincideă cu moartea soţiei sale ; cu toate- 
machinațiile unor politiciani, în 1901, Baroul Ca- 
pitalei s'ar fi onorat pe sine, alegându-l decan.. 
Dar şi aşa, lipsind dela alegeri, combătut pe 
ascuns de cei ce erau datori să-l susţie; 89 de 
avocaţi votară pentru el, şi fostul decan nu fă: 
reales decât cu 118 voturi, 

Cât iubeă Lascar. baroul nu se poate spune 
în câteva linii. Pe când eră Ministru, în 1903, 
îmi ziceă: „Eu sunt avocat. Câte odată m'a- 
pucă dorul de Palatul Justiţiei. Când trec spre: 
Cameră; îmi vine să opresc careta, şi să mă, 
dau jos ca să mă plimb puţintel printre coloanele- 
din sala paşilor perduţi“. 

Să vedem dar, din scrisorile lui, cum şi-a re-. 
luat clientela, după eşirea-i din guvern. 

«Dificultatea cea mare va fi pâuă voi începe: 

să-mi refac clientela. Reîncep în condițiuni des, 
tul de grele, în opoziție şi după o întrerupere 
de doi ani. Multă lume a uitat că sunt avocat» 1). 

„Aştept clienţii “cari nu se gândesc să vie, 
Miau venit însă câteva procese“ 2), „Ceeace 

1) Lascar către fiii săi (20/09 Decembrie 1904). 
2) Ibid. (1/14 Martie 1905). 

!
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mă supără sunt reparaţiile casei De dimineață 
până seara nu văd în casă decât moloz, praf 
şi țigani: exceptând clienţii cari sunt destul de 
discreţi, şi nu vin să mă turbure prea mult“). 

lubirea-i de profesie îl face! să intre—cu du.-. 
rere de cap— la o consfătuire a avocaţilor, cari 
nu erau tocmai mulţumiţi de proectul adus în 
parlament, relativ la organizarea baroului. In 
cuvinte -calde îi îndeamnă să deă tot con- 
cursul lor Decanului Antonescu, carele se mun- 
ceă pentru ca să ridice prestigiul baroului. A- 
ceeaşi dragoste îl făcuse în 1903, ca Ministru, să, 
susție introducerea robei obligatorie şi pentru 
avocaţi. i | 

Fiu de proprietar, trăit la țară, lui îi eră 
dragă plugăria. Cât a stat în Târgu-Jiului, a 
făcut agricultură, pe moşiile părintești. La 1892, 
cu ce-i rămăseşe din vânzarea unor moşii din 

"*Gorjiu şi cu ce mai adunase, cumpără dela 
fiica Generalului Balş, dela Contessa Cimara, şi 
împreună cu Doamna Caterina Golescu, moşia 
Darabani. Pe partea ce-i rămase lui—vreo patru 
mii de pogoane—întemeiă cea mai frumoasă şi 
cea mai sistematică exploatare agricolă din 
Dorohoi. In toată Moldova eră cunoscută gos- 
podăria dela Darabani. Herghelii minunate, ber- 
beci merinos, lăptărie, pomi roditori din cei 
mai aleşi, vie frumoasă, grâne din cele mai 
bune; de toate găseai la Darabani, caşi într'o 

    

1) Ibid, (29/11 Mai 1905). 
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formă model. Creşterea vitelor, de pe moşiile 
lui Lascar, serveă de exemplu în cursurile 
profesorilor dela Şcoala de medicină veteri- 
nară. La expoziţia națională din 1906, vizita-. torii admirară productele dela Darabanii lui Lascar. Juriul stăti un moment la îndoială dacă + Marele' Premiu se cuvine Administraţiei Dome-. 
niilor Coroanei, sau celei a moşiilor Darabanii-. 
Codreni. | 

Dacă spre a face plăcerea nevestii, în cali- 
tate de înalt dregător, ori ca să distreze pe- fiică-sa, Lascar a fost văzut pe la baluri şi prin 
teatre ; în realitate el eră însă o fire mai mult sia-— 
guratică. Se simţea mulțumit acasă, stând de. 
vorbă cu puţinii, dar bunii lui prietini. De lup- 
tele politice, ori de ostenelile baroului, se odih- 
neă interesându-se de administraţia moşiei sale, 
ori recitind din Lamartine, Alfred de Musset, 
ori pe Eminescu al nostru. 

Aceşti doi din urmă, îl mânzâiau ades de a-. marurile vieții. 
lubeaă frumosul în artă, litere şi în natură, 

lată cum dessrie el, într'o scrisoare, Elveţia. 
Saxonă: «Valea Elbii e superbă, O apă limpede: 
curge lin printre două şiruri înalte de munţi, 
acoperite pe unele Ibcuri cu păduri de pin şi 
molift, însă în cea mai mare parte cu pometuri 
şi cereale. Din când în când, vezi un grup înalt 
de stânci, pe care nici muşchiul nu s'a prins; 
rare ori vezi în vârful lor fâlfâind un steag, 
Cei ce l-au înfipt, parcă voesce să dovedească. 
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că au pus stăpânire pe locurile acelea ce pă- 
reau că au fost făcute pentru a înfruntă furtu- 
nile şi a sluji de adăpost numai vulturilor. In 
vale pe marginea râului, şeipueşte drumul de 
fer, iar pe luciul apei lunecă lin plute de brazi, 
ce amintesc Oltul şi Bistriţa noastră. Adesea pe 
lângă plute trec vapoarele; ele nu au însă nici 
poezia plutelor, nici maiestatea drumului de 
fer». !) 

Țintuit trei luni pe patul durerii, boala nu 

îndrăsni să atace un singur moment mintea lui 

cea aşă de limpede.:Fără a-și inai face iluzii, el 

adăştă ceasul cel din urmă, ocupându-se de toate, 
In clipe de linişte citea cu interes »Istoria ro- 

manilor» de Ferero ; fiică-sa uneori îi făceă lec- 

tură din «Napoleon et sa famille< de Masson, şi 

«din memoriile Contesei Potocka. Sgomotul fur- 
tunii ce bătă cu atâta furie în primăvara lui 

1907, pătrunse până în chilia lui. 
Fără nici un pic de patimă, judecând lucru- 

zile ca de dincolă de mormânt, zise celor ce-l 
înconjurau. «Acum nimini nu ar fi îndrăsnit, să 

îmi conteste mie Ministerul de Interne». 

Eră omul indicat să facă şi represiunea, şi re- 

formele. Mai târziu mi-a fost dat să aud, pe cel 

mai autorizat, spunându-mi: «De trăia Lascar, 
lucrurile ar fi azi altfel“. 

Dar Dumnezeu în nepătrunsa lui înţelepciune, 
hotărâse în alt chip. In seara de 22 Martie 1907, 

  

1) Ibid. (Viena. Hotel Kranz. 19 Aprilie 1902).
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pe o ploaie-straşnică, Vasile Lascar îşi dete fru- 
mosul său suflet în mâinile ziditorului său. 

Cu câteva ceasuri mai nainte se împătăşişe cu 
Sfintele Taine, lăsând prietenilor mângâiere de 
a fi murit creştineşte. De altmintrelea niciodată 
Lascar nu fusese lipsit de idealul religios. In su- 
fletul lui, atât de complicat, era uneori stăpânit 
Chiar de un oarecare misticism, L-am văzut în 
“Noembrie 1896, deschizând cu evlavie un fru- 
mos şi mare volum al «Urmării lui lisus», şi cău- 
tând în această minunată carte ascetică înbăr- 
bătare şi asigurări, că va puteă rezolvi cu bine 
criza bisericească. Ingrijise singur ca soţia să 
na-i moară neîmpărtăşită. La aniversarea mor- 
ţii ei, scriă: «Aici voi face rugăciuni la cimitir, 
voi să vă rugaţi-pentru odihna sufletului celei 
mai sfinte dintre femei». !) 

La 12 Decembrie 1903, când ştiă: că D. Ionel 
Brătranu demisionase şi după ce hotărâse a se re- 
trage şi el, a douazi; în ziua aceea l-am găsit în 
conferinţă cu pictorul Petrescu-Costin. Il însăr- 
cină să zugrăvească o artistică icoană a Maicii, 
Domnului, cu care voiă să împodobească toate 
infirmeriile rurale, cu care a îmbogăţit satele, 

In fața raclei lui Vasile Lascar, se închină 
partidul liberal prin vocea Primului-Ministru 
Sturdza ; şi cel conservator, prin cuvintele dele- 
găților Camerii şi Senatului. 

Atunci nimini nu l-a caracterizat mai bine, ca 

1) Ibid. (București 9/22 Septembrie 1902).
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D. Take Ionescu, carele vorbind în numele Ca- 
merii, avu prilejul să arate că, atât cu inima, cât 

şi cu mintea, simţeă ce perdeă ţara în Vasile 

Lascar. «Elocinţa lui netăgăduită, zice şeful 

conservatorilor-democraţi, este elocinţa omului 
de guvern... Acest om de guvern ajuns. la gu- 

vern nu provoacă nici o desamăgire»- El ter- 

mină asigurând că toţi «simțim că în grijile ce 

ne aşteaptă, lipsa unei puteri ca Vasile Lascar 

este o pagubă». 

“Şi D. Iorga apreciază frumos pe Lascar: 

<A fost un ministru bun... fără brutalitate şi 

fanfaronadă.. A ştiut să fie tare; fără şiretenie 

şi mici meşteşuguri... Când abia începeă să se 

recunoască nevoia reformelor, Vasile Lascar a 

cutezat să vie cu un program de îndreptări, 

care eră fără îndoială democratic şi venit din cele 

mai bune intențiuni ale acestui om, care por- 

nise, deşi de origine boierească, dintr'un ţinut 

de țărănime. Spre amintirea lui se îndreaptă 

amintirile noastre 1)». 

Când se aşeză pe o piaţetă a Bucureştilor, 
statua lui Lascar, vorbind în numele comite- 

tului de iniţiativă 2), D. Emil Costinescu spuse: 

«Această frumoasă inteligenţă, pusă în serviciul 

unor înalte aspirațiuni, sa“stins deodată, tocmai 

atunci când ajunsese la maturitatea şi autori- 

1) N. Iorga Oameni cari au fost. Pag. 275 și urm. 

2) Comitetul acela se compuneă din D. D. Emil Cos= 

tinescu, Al. Constantinescu, I. G; Saita şi M. Theodorian.
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tatea care îniesneşte realizarea ideilor coapte 
prin cugetare şi experiență». 

D. Vintilă Brătianu care, în calitate de Pri- 
mar al Bucureştilor, eră sortit să primească 

monumentul, mărturisi, în răspunsul său că „este 
un merit incontestabil al lui Vasile Lascar, că 
el a văzut răul şi a căutat să puie toată ener- 
gia şi activitatea de care dispuneă spre a-l în- 
lătură... Majoritatea liberală prin colaboraţia ce 
a adus acestor legi, prin votarea lor a recu- 
noscut pe deplin că grija lui Vasile Lascar eră 
dreaptă. Evenimentele din Martie 1907 au con- 
firmat şi mai tare această părere“. Primarul Bucu- 
reştilor sfârşeşte astfel: «Ori ce sar zice, faptele 
bune se resplătesc. Din nenorocire, răsplata omu- 
lui public, cu cât acţiunea lui a fost mai puternică, 
ea vine mai târziu, şi este dat numai urmaşilor 

săi să asiste la manifestaţiile de recunoştinţă 
ale concetăţenilor săi», 

Un mare cugetător a zis că nu se poate spune 

„de moartea nimănui, că este o perdere irepa- 
rabilă ; afară numai dacă cel răposat nu ajun- 

sese încă să dea obştii, tot ce puteă dă mintea 

şi activitatea lui. Din acest punct de vedere, ne- 

discutabil că moartea lui Vasile Lascar a fost 
pentru români 0 pierdere ireparabilă. 

In 1886 vorbind în Cameră, Lascar a pomenit 

de Richelieu şi Mazzarin. O voce Pa întrebat 
cine e Richelieu, şi cine va fi Mazzarin, Intreru- 

pătorul avea aerul să zică că, în ochii lui Lascar, 

lon Brătianu ar fi un al doilea Richelieu, şi că 

Q
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el se rezervă să joace, în urmă-i, rolul lui Maz- 

zarin. 
Dar de este să-l asemănăm cu vreunul din ma- 

rii miniştri ai monarhiei franceze, lon Brătianu 

parcă se aseamănă mai mult cu Sully, Primul-Mi- 

nistru al Regelui Henric IV. lar Lascar dacă aveă 

fineţa în adevăr insinuantă a lui Mazzarin ; prin 
mintea şi energia cu care eră înzestrat, ar fi 

putut să se potrivească la asemănat mai bine 

cu Richelieu. Apoi, — dacă trăind mai mult, a- 

jungeă şeful unui guvern de iungă durată — 

Lascar desigur aveă să lupte şi să izbutească să 

scape regalitatea de tirania politicianismului, şi ar 
fi întemeiat în ţară un regin: sincer parlamen- - 

tar. Dând Regelui cele ce sunt ale Regelui, şi 

partidelor numai ce sunt ale lor; precum Riche- 

lieu a mâutuit monarhia franceză de tirania 

feudalităţii medievale, Lascar aveă să scape mo- 

narhia română de tirania unei altfel de feudalităţi. 
Omul acesta atât de serios şi de muncitor, 

eră, în unele momente, şi un glumeț plin de 

duh. Am văzut cum în furtunoasa şedinţă dela 
16 Martie 1888, profită de o întrerupere a de: 

putatului Moise Pacu, ca să producă, prin răs- 
punsul cei dă, o descordare a patimilor şi ilari- 

tatea generală. 
In Senat, când se plânge de intervenţia în tre- 

buri electorale a unui funcţionar superior al Sta- 

tului; Vice-Preşedintele, care prezidă şedinţa, 

- crede că poate interveni ca să spue că dacă acel 

personaj nu puteă lucră ca funcţionar, aveă însă
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dreptul acela ca cetăţean. Lascar repede îi spune : 
«Dar e vorba că nu lucră ca cetăţean, ci ca func- 
ționar. (Ilaritate). Eu cred căai fi câştigat mult 
dacă tăceai» (Ilaritate). 

Unui senator, care întrerupeă fără rost, îi spune : 
«De ce mă întrerupi, când ştii bine că eu nu 

o să am niciodată ocazie să te întrerup ?». Al- 
tuia, a cărui întrerupere îi veni în folosul său: 
«Cum o să mă supăr eu pe D-Ta, dacă mă în- 
trerupi astfel ?5. 

Pe la 1903, când un păcală oarecare poreclise 
gruparea tinerimei generoase, în ginerime tene- 
broasă ; pe atunci un biet funcţionar ceru Mini- 
strului de Interne, să intervie pentru împămân- 
tenirea socru-său, a cărui cerere zăceă de ani 
prin arhivele Camerii. «Imposibil Domnule ! Noi 
nu ne ocupăm de socrii prietenilor noştri. De 
ţi-ar fi fost ginere, ar fi altceva! Ştii ce? Zi şi 
D-Ta, că-ţi este ginere, şi trece la sigur imediat». 

Altă dată, impreună cu doui confraţi şi cu 
“Gheorghe Panu, îşi aşteptau rândul proceselor; 
plimbându-se pe galeria de sus din spre cheu, 
a Palatului Justiţiei. Eră în 1991, puţin du- 

pă căderea guvernului Carp. Unul din avo- 

caţi — junimist — făceă elogiul Domnului Pe- 

tre Carp, celălalt nu conteneă din laude la a- 

dresa Domnului Take Ionescu. Panu, care îşi 
ziceă că e Robinson într'o insulă pustie, se ri- 

dică cu putere în contra laudelor aduse Dom- 

nului Take lonescu. Pe el l-au lovit amândoi 

Dar între un cavaler curagios care l-a lovit pe
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față, şi un sbir care vâră cuțitul pe ascuns, nu 
stă la îndoială. Cu multă volubilitate, desvoltă 
ideia aceasta, şi la un moment, socoteşte ni- 

- merit să cheme în ajutor şi pe Lascar, care îi 
ascultă. ! 

— «Ce zici D-Ta? Nu e aşă că am dreptate ?.. 
— De, ştiu şi eu? Decât să fii lovit pe față, 

ori hoțește, par'că tot mai bine e să mănânci 
ceva caşcaval !», 

Dar trebue să termin. S'a zis că, istoria este 
judecata de apoi în prima instanță. Am iubit prea: 
mult pe Lascar, am fost prea legat de el şi de 
idealurile lui, ca să mă pretind judecătorul vieții 
sale. Rândurile acestea nu sunt însă, nici ple- 
doaria unui avocat al memoriei lui ; ele sunt de- 
poziția unui martor conştiincios. | 

Nu pot însă încheiă, fără să vorbesc de o. 
scenă, ce nu o voiu uită cât lumea, 

Eră câteva zile înainte de moartea sa. Fu- 
sesem vestit că vreă să mă vază. Dela Palatut 
Justiţiei am pornit deadreptul în strada Teilor. 
Când am ajuns acasă la el, Lascar tocmai aţi- 
pise. Fiica lui m'a rugat să mă scobor în su. 
fragerie, să luăm împreună ceaiul, D'abia ne a- 
şezasem împrejurul samovarului ce clocoteă, când 
fui chemat sus. Am “suit în fugă scările de 
piatră ce duceau la iatacul lui. In pat zăceă un. 
alt om. Boala în câteva zile făcuse progrese spăi- 
mântătoare. Eră cu totul &chimbat, Mahrama 
morţei se prelinsese pe obrajii lui, Emoţionat am. 
început să înşir cuvinte de îmbărbătare, pe care:
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le ascultă fără a le crede. Ochii lui încă tot aşă 
de vii ca altă dată, mă priveau țintă, şi din ei 
curgeau două şiroae de lacrămi. Mi-a făcut semn 
să-mi apropii urechea de buzele lui, şi a şoptit ca 
în taină: «Nu mă uită !» strângându-mi cu putere 
mâna pe care mi-o ţineă în palmele lui ca de 
moaşte. L-am sărutat pe frunte, şi am eşit. 

De atunci m'am ţinut legat să fac totul, ca 
românii să nu-l uite. Nuam avut răgaz până 
nu aşternui pe hârtie, tot ce ştiu şi ce priveşte 
pomenirea acestui bărbat mare al neamului ro- 
mânesc



DESLUSŞIRI ŞI ADĂOGIRI 
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Vasile Lascar către D. Take Ionescu Ministrul Finantelor. 

20 Aprilie 1900. 

Domnule .lonescu, întorcându-mă dela ţară, am găsit 

publicat în ziarul Timpul” dela *%/2» Aprilie cr., discursul 

ce ai pronunţat la Senat în şedinţa dela */1s Aprilie, cu 

ocaziunea votărei pensiunei iostului Mitropolit Ghenadie. 

Mărturisesc că am rămas ioarte surprins când ans 

văzut modul cum ai făcut, cu acea ocaziune, istoricul 

chestiunei Ghenadie. Ai adus laude partidului conservator 

pentru bărbăţia, generozitatea, patriotismul şi abnega- 

țiunea de cari afirmi că a dat dovezi în această chestiune; 

şi vorbind de regretatul Lascar Catargi, ai zis că, „după 

ce la 1871 asigurase României dinastia, la 1896 a adus 

pacea în Biserică şi liniştea în conştiinţe”. 

Dacă te-ai îi mărginit aci, aceasta nu m'ar fi mirat de 

Joc. Aş fi crezut că necunoscând decât o parte a ches- 

tiunei Ghenadie, şi nu cea mai importantă, ai exagerat 

rolul pe care l-a iucat partidul conservator şi şeful său 

mai ales, cu ocaziunea rezolvirei ei; precum ai exagerat 

şi rolul pe care l-a jucat regretatul Lascar Catargi la 

1871, când îţi închipueşti că dinastia erâ pierdută, şi că 

dânsul a scăpat-o. . 

Ai găsit însă de cuviinţă, pe când făceai apologia par- 

tidului conservator, să aduci o mulţime de învinuiri grave 

partidului liberal, guvernului Aurelian şi guvernului Stur-
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dza. Ai zis că guvernul Aurelian şi guvernul Sturdza, cari 
i-a urmat, nu S'au ţinut de angajamentul luat în numele 
partidului liberal de D. Aurelian, față de regretatul Las- 
Car Catargi, de a votă o recompensă naţională fostului 
Mitropolit; deşi aceasta a fost una din condiţiunile cu 
care conservatorii au ajutat pe liberali de au rezolvat 
chestiunea Ghenadie. 
iAcuzaţiunea D-Tale devine şi mai gravă prin iaptul că 

spui că această condiţiune, ca şi celelalte, este consemnată 
într'un act — scris de D-Ta şi iscălit de Catargi — care 
îace parte din documentele istorice şi este pus în aşă loc 
că nu se va pierde. 

Faţă cu situaţiunea ce ai creat atât guvernului Aurelian 
cât şi guvernului Sturdza, o explicaţie se impune. 

Fiindcă împrejurările au făcut câ în timpul rezolvării 
chestiunei Ghenadie, să ocup un loc care mi-a dat miiloa-" 
cele de a cunoaşte această chestiune, aproape în toate 
amănuntele ei; şi fiindcă am avut cu acea ocaziunea 
câteva întrevederi cu D-Ta, cred că este de datoria mea 
să restabilesc adevărul, şi să răspund învinuirei ce aduci 
guvernului Aurelian. 
Cum cred însă că nu a sosit încă timpul să se poată 

îace fără nici un inconvenient, istoricul întreg al chestiunii 
Ghenadie, mă voiu mărgini a rectifică câteva din afirma- 
țiunile D-Tale, şi a complectă istoricul ce ai făcut în par- 
tea privitoare la pensiunea fostului Mitropolit. 

O simplă expunere foarte sinceră a faptelor; lăsând la 
o parte multe, cred că va fi deajuns deocamdată. 

Începi prin a zice că prin modul cum fusese detronat de. 
guvernul Sturdza iMitropolitul Ghenadie, se creiase în țară 
o adevărată dezordine în conştiinţe, nu numai dezordine 
de ordine religioasă, dar şi de ordine civilă; că faţă cu 
această stare de lucruri, Lascar “Catargi în îruntea par- 
tidului conservator, a pornit în țară şi a deşteptat con- 
ştiinţa generală. 

Dela început mi se pare că faci o mică eroare. 
Meritul, dacă merit este de a îi deschis chestiunea Ghe-
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nadie, nu este nici al partidului conservator, nici al Şe- 
fului său, ci numai al Domnului Fleva, 

D. Fleva a început cel dintâiu şi singur agitația pe ches- 
fiunea Ghenadie, nu revoltat de nedreptăţirea ce se făcuse 
fostului Mitropolit cu 'ocaziunea judecății Sale, când zici 
că se călcase în picioare legile bisericeşti şi civile, ci îm- 
pins de ura neîmpăcată ce îi inspirau foştii săi amici -pO- 
litici, cari îl dăduseră afară din guvernul liberal, întrun 
mod neobișnuit până atunci. 

La început D-v. nu aveaţi nici o încredere în campania 
începută de D. Fleva, de aceea aţi rămas singuri şi se- 
paraţi. Mai în urmă însă, când vi s'a părut că chestiunea 
interesează opinia publică, aţi început şi D-v. să-l ajutaţi 
în mod indirect. În urmă când aţi văzut că chestiunea Ghe- 
nadie pasionează lumea, şi că poate deveni o armă te- 
Tibilă în contra partidului liberal, v'aţi asvârlit în luptă 
cu toată puterea de cari dispuneaţi. 

Dealtmintrelea ar îi îost şi greu, ca D-v. să angajaţi 
iupta; de oarece D-v. sunteţi cei ce începuserăţi campa- 
mia împotriva fostului Mitropolit, şi l-aţi atacat cu o 
violenţă din cele mai mari, până în ajunul dărei sale în 
iudecaiă. | 

Dar cum această chestiune nu atinge în mod direct par- 
tea ce trebue să tămurim, nu insist. 

Continuând zici că în urma detronărei fostului Mitro- 
polit, situaţiunea eră foarte gravă, şi că nu eră decât o 
singură soluţiune. Să se anuleze hotărîrea Sinodului, 
iar fostul :Mitropolit să-şi deă demisiuneai!). Ai griia să 
adogi imediat: „Singurul om în care fostul Mitropolit :a 
avut încredere, căruia i-a remis demisiunea fără nici o 
condiţiune -a fost Lascar Catargi”. Cu alte cuvinte, ţara 

1) Pe o foae liberă ataşașată lângă conceptul acestei seri- 
sori se găseşte însemnat de Lascar că Lascar Catargi nu pu- 
teă rezolvă chestiunea: 1) Pentrucă campania contra lui 
Ghenadie o începuse conservatorii, 2) Pentrucă „Aurelian 
inaugurase politica mâinilor libere, 3) Pentrucă Ghsorghian 
da hotel ceruse demisia lui Ghenadie. 
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se găseă într'o situaţiune foarte gravă şi scăparea de- 
pindeă de Catargi. 

Că anularea sentinţei sinodale cu demisiunea fostului: 
Mitropolit este o soluţiune, nu încape îndoială, dar că 
eră singura soluţiune, aceasta “este o altă chestiune; pre- 
cum este o altă chestiune, aceea dacă singurul om în care 
a avut încrederea fostul Mitropolit a fost numai Lascăr 
Catargi şi dacă numai lui i-a remis demisiunea sa fără 
nici o condiţiune. ” 

Te rog mai întâiu să crezi că te înşeli când îţi închi- 
pui că nu eră decât o singură soluţiune. 
Dovadă că mai erau şi alte soluţiuni, e că în seara. 

chiar a formării guvernului Aurelian, Preşedintele Con- 
siliului m'a autorizat de am făcut la întrunirea majori- 
tăților dela Senat, următoarea declaraţiune :. „Am 've- 
nit cu ramura de măslin în mână. Vom propune 
pace tuturor. Nădăiduim că în chipul acesta vom 
isbuti să restabilim ordinea, şi să aducem pacea în con- 
ştiinţe. Dacă propunerile noastre de pace nu vor fi pri- 
mite, vom aplică cu cea mai mare vigoare legile. Nu pu- 
tem lăsă ca dezordinea să continue şi să -ne creeze în: 
țară o cestiune religioasă”. 

A doua zi de dimineaţă am fost întrebat: 
— Cum credeţi că o să rezolvaţi chestiunea Ghenadie? 
— În înţelegere cu partidul conservator şi celelalte 

grupări politice, şi cu consimţimântul fostului Mitropolit. 
— Dar dacă nu veţi isbuti ? 

— Dacă nu vom isbuti, vom rezolvă-o în mod legal. Nu 
putem lăsă țara prada câtorva agitatori, nici să închinăm: 
suveranitatea Statului la picioarele unui călugăr... 
— Veţi întrebuinţă forţa ? 

— La caz de trebuinţă, da. 
De ce să insist asupra modului legal pe care îl aveă 

guvernul în vedere pentru rezolvarea chestiunei? Câteva . 
zile unul din membrii cei mai distinși ai înaltei noastre. 
magistraturi, mi-a dat un proect scris de rezolvarea ches- 
tiunei pe cale legală. 

Lucrarea există, foarte simplă dealtmintrelea, este re-.
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marcabilă ca spirit juridic şi simţ politic. Poate că va. 

veni o zi în care voiu publică acest proect şi voiu arătă. 

cari erau vederile guvernului ; tot atunci voiu arătă 

şi măsurile ce luase guvernul, — în timpul când trată cu 

opoziția de toate nuanțele — pentru a rezolvă chestiunea. 

singur, la caz de nu va puteă să o rezolve prin bună în- 

țelegere cu toţi. 

Guvernul Aurelian preferă să o rezolve prin bună în- 

țelegere, fiindcă eră convins că acesta eră mijlocul cel 

mai sigur de a aduce îndată liniştea în ţară, şi de a îm- 

piedică ca chestiunea să se mai poată redeschide în viitor. - 

Dar aşă să fie că singurul om în care a avut încredere 

îostul Mitropolit, şi căruia i-a remis demisiunea sa fără 

nici o condiţiune, a fost Lascar Catargi ? 

D-Ta afirmi că da, şi ca să dovedeşti acest lucru, adaogi 

că D. Aurelian a îost nevoit să se ducă în str. Biserica. 

Amzei la Lascar Catargi, care „nu eră nici deputat, mici 

senator, nici prim-ministru ; dar erâ Lascar Catargi, o- 

mul mare care... pot zice că în acel moment şi față de- 

această chestiune, reprezintă ţara întreagă”, că acolo a. 

tratat personal şi a primit condiţiunile cerute de şeiul 

conservatorilor; în fine, că acele condițiuni sunt scrise de 
D-Ta şi iscălite de Lascar Catargi. 

Te înşală memoria, dacă crezi că D. Aurelian a stabilit: 

personal cu regretatul Lascar - Catargi, condițiunile în- 

ţelegerei. 

Chestiunea eră prea importantă, luase proporțiuni mai 

mari decât vă închipuiţi D-v. ca să nu preocupe guvernul 

ca să-şi păstreze libertatea de acţiune; şi D. Aurelian: 

nu a tratat. 

Este adevărat că D. Aurelian a tratat personal în ches-. 

tiunea 'Ghenadie, însă numai în partea ei cea mai de- 

licată, dar nu cu şeîul conservatorilor, şi nici cu vreu 
altul din oamenii noştri politici. 

Tratativele cu conservatorii s'au urmat între mine, în 

numele guvernului, şi D-Ta, în numele conservatorilor. 

După ce am căzut. de acord asupra tuturor condiţiuni- 

lor, eu luând avizul Domnului Aurelian, iar D-Ta pe al lui 
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Lascar Catargi şi — în câteva rânduri — al comitetului partidului conservator; D. Aurelian a făcut o vizită re- gretatului Lascar Catargi. 
Vizita n'a fost decât un act de curtenie şi s'a avut alt “scop decât ca şeful guvernului şi şeful conservatorilor să confirme amândoi de viu grai, ceeace se hotărise de Noi cu ştirea şi consimţământul lor. Imediat Lascar ICa- targi a înapoiă vizita Domnului Aurelian. 
Câteva zile în urmă, când guvernul luase toate măsu- rile pentru executarea rezolvirii chestiunei, am însoţit pe D. Aurelian care imergeă să comunice că s'a înţeles cu partidul conservator. INi s'a arătat atunci o hârtie pe care “nu 0 văzusem niciodată, mici B. Aurelian, nici eu; şi am fost întrebaţi dacă condiţiunile cuprinse într'însa Sunt cele stabilite cu conservatorii. 
Am recunoscut scrisoarea D-Tale. Cât de mare mi-a fost mirarea când am văzut scrise o serie de condițiuni «dintre care pe unele care nu le primisem, iar despre al- tele nu fusese niciodată vorba. 
Am răspuns textual: „„N'am convenit asupra acestor condițiuni, şi nici mu le putem primi. Dacă conservatorii mu Vor reveni asupra lor, vom rezolvă chestiunea fără dânşii”. 

. 
Am plecat cu D. Aurelian, şi ne-am dus direct la Lascar “Catargi. Nu avusesem ocaziunea să-i vorbesc niciodată până atunci. l-am Spus cu oarecare vioiciune, cât am fost de surprins când am văzut în „Lista punctelor asupra “cărora s'a convenit”, căci așă eră intitulată hârtia ce ni se arătase, condițiuni pe care nu le-am primit, 
Lascar Catargi, cu un sânge rece admirabil, mi-a răs- puns: 

— Ce condițiuni? D-Ta trebue să le cunoşti, sunt scrise 
“de Ionescu. 

Am replicat atunci: „Este adevărat că cunosc condi- iunile asupra cărora am convenit; dar lista ce ni s'a ară- tat nu conţinea acele condițiuni, ci conţine desideratele D-v., despre unele dintr'însele nici idee n'am avut. Noi n'am convenit şi nici nu putem conveni ca demi-
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siunea fostului Mitropolit să fie primită, 24 ore după anu- 
larea sentinţei Sinodului. 

A urmat o discuţiune în care D. Aurelian şi cu mine: 
am încercat să-l convingem că primirea demisiunii în. 
urma anulării hotărirei Sinodului ar complică situațiunea;. 
că ar îi mult mai simplu să-şi de demisiunea odată cu 
anularea hotărîrii Sinodului. 
Toate încercările au fost zadarnice. Catargi, cu 0 te-. 

nacitate rară bătrânească, îşi menținea părerea, susţi- 
nând că primirea demisiunei de odată cu anularea hotă- 
rîrei Sinodului ar aveă aerul unei demisiuni forţate. 
„Să-şi deâ omul demisia de bună voe. Trebue să i se dea. 
această satisfacţie. Prea i s'a făcut mare nedreptate”. 
Văzând că toate stărnințele sunt zadarnice, eu l-am 

întrebat: 

— Nu vă este teamă că în intervalul dela anularea 
hotărirei şi până la primirea demisiei, fostul Mitropolit: 
poate să-şi retragă demisia ? 

— Cum are să şi-o retragă? Nu e dimisia în mâinele- 
noastre ?... 

— Lucru nui e cu neputinţă. Odată hotărîrea Sinodului: 
anulată, va îi de drept reintegrat î în scaunul mitropolitan 2: 
— Neapărat. 
— Ştii ce se va întâmplă atunci ? In câteva ore va îi 

la Bucureşti, va anunță îndată că are să oficieze un ser- 
"viciu religios; la sunetele clopotelor, Capitala fntreagă. 

se va adună pe dealul Mitropoliei; după săvârşirea 
slujbei va veni îmbrăcat în odăidii în curte, ca să binecu- 
vinteze poporul pentru credinţa cu care a apărat Biserica. 
în împrejurările grele prin care a trecut. Mulțimea va | 
face atunci o manifestațiune din cele mai călduroase Mi- 
tropalitului. Unul din oamenii noştri politici are un plan în- 
treg de organizarea acestei manitestaţiuni. Mi s'a rezervat: 
chiar mie un loc de frunte, dacă voiu voi să-l primesc. 
Țara întreagă se va învrăjbi... Cine ne asigură că în acele: 
momente nu se vor găsi câțiva entusiaşti care să strige 
Mitropolitului: Să nu-ţi dai demisia, să stai în capul Bi- 
sericii, că o aperi de primejdiile cari pot să o amenințe:
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în viitor ? Cine ne asigură că mulţimea îniuriată de 

“câţiva agitatori, nu va merge să ceară să nu se primească 

“demisiunea Mitropolitului ? Cine ne asigură că însuşi 

Mitropolitul nu-şi va retrage demisia ? 

Mă priveă fără să zică un cuvânt, fără şă facă cel mai 
mic gest, cu. o figură în care nu puteam ceti absolut 

nimic. 
Văzând că am terminat, mi-a zis foarte blând: 

— 'Gred că te îngriieşti de geaba, când mi-a încredin- 

“at omul demisia, şi mi-a dat şi cuvântul lui, cum o să-şi 

iă vorba înapoi ? 

— ICred, i-am adăogat, că nu cunoşti cât de schimbă- 

“tor este fostul Mitropolit. Este adevărat că n'a dat D-v. 

“-demisiunea, dar a dat şi Domnului Fleva una. 

— Da, dar demisiunea care mi-a dat-o mie este în urma 

“celei ce a dat-o Domnului Fleva. 

— Probabil că nu ştiţi că în urma demisiunei ce v'a 

„dat D-v., a dat o a doua dimisie. , 

In timpul acesta am scos din buzunar un pachet de 

hârtii. i 
—. lată amândouă demisiunile originale; iată şi o scri- 

soare prin care fostul Mitropolit revoacă demisiunea ce 

s'a dat D-v. 

Şedeă în capul biroului având mâna dreaptă reazim. 

— Aveţi dreptate; nu se poate să mai vie la Mitropolie. 

Atunci a intervenit din nou în discuţie D. Aurelian, şi 

“cu mult tact i-a arătat cât e de necesar ca în asemenea 

chestiune partidele politice să fie unite, cum au fost în 

“trecut în chestiunile mari naţionale. 

Existenţa celor două dimisiuni care nu conţin nici o 

-condiţiune, şi scrisoarea dată Domnului Fleva cred că do- 

vedesc în deajuns cât te-ai înşelat de mult când ai spus că 
:singura persoană în care a avut încrederea fostul Mitro- 

polit, şi căruia i-a încredințat demisia fără condițiuni a 

fost Lascar (Catargi. Probabil că şi D-Ta trebue să ii 

curios să ştii, cum aveam, şi demisiile, şi scrisoarea în- 

-credinţată Domnului Fleva. 

În seara chiar a formărei ministerului Aurelian, în baza
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însărcinărei ce-mi dedese Preşedintele Consiliului am 

intrat în tratative cu conservatorii prin D-Ta, şi cu DD. 

Fleva. | 
A doua zi s'au început negocierile cu celelalte grupări 

politice. 

Cel dintâiu lucru ce am cerut, a fost să încetaţi lupta, 
ceeace aţi primit fără nici o dificultate. 

Când v'am întrebat însă cum credeţi că am puteă re- 

zolvă chestiunea, mi-aţi dat acelaş răspuns, şi D-v., şi 

D. Fleva: „Să se revizuiască hotărîrea Sinodului şi Ghe- 

nadie să fie restabilit în scaunul mitropolitan”. 

Celelate grupări politice nu împărtăşeau părerea D-v. 

Junimiştii recunoșteau că Ghenadie nu puteă să mai 

ocupe scaunul de Mitropolit-Primat al Ţării. Ei ne-au dat 

tot concursul lor, fără nici o condiţiune. În special D. Ma- 

iorescu — ca 'Rector al Universităţei — ne-a dai un sprijin 

ioarte puternic, ca să potolim agitaţiunea studenților. 

Grupările democratice nu se ocupau deloc de persoana 

fostului Mitropolit. Le eră cu desăvârşire indiferentă. 
Ele cereau să se revizuiască hotărîrea sinodală fiindcă nu 

fusese judecat cu paza formelor prevăzute de legile ci- 

vile, cari sunt o garanţie pentru orice acuzat în societăţile 

moderne, ci după obiceiul veacului de mijloc. ' 

iAm continuat tratativele, fără a neglijă un singur mo- 

ment pe D. Fleva. Energia pe cari desiăşurase în luptă, 

imaginaţiunea bogată cari îl făceă să croiască tot felul 

de planuri, cari mai de cari mai extravagante, pentru a 

atrage şi pune lumea în mişcare, şi devotamentul de care 

îi dedeseră dovadă partizanii săi, făceau dintr'însul un 

“adversar de care trebuiă să se ţine seama dela început, 

şi foarte serios. , 

Linia de purtare a guvernului a tost foarte sigură, şi a 

rămas neclintită până în cele din urmă. El ziceă: În urma 

“celor ce s'au petrecut, Ghenadie nu se mai poate întoarce 

în scaunul de mitropolit, altmintrelea ar fi să se introducă 

o cauză permanentă de ceartă şi de desbinare în Biserică. 

Ca să se concilieze însă toate interesele, să se retragă de 

bunăvoe.
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După ce aţi convenit şi D-v. că Ghenadie trebue să se 
retragă de bunăvoe, chestiunea eră: cine va isbuti să-l de- 
cidă să-şi deă dimisiunea. 

'Guvernul a declarat că nu are nici o preferinţă pentru 
nimeni, că. va rezolvă chestiunea cu cei ce vor isbuti să 
obţie dimisiunea fostului Mitropolit. A început atunci o. 
luptă de emulaţiune între D-v. şi D. Fleva. Dacă guver- 
nul ar îi putut obţine singur fără intervenirea altora şi 
de ce nu a obținut-o, asta este o chestiune pe care viitorul 
o va lămuri.. 

Prima victorie a avut-o D. Fleva: a obţinut dimisia. 
După câteva zile aţi învins D-v., obţinând şi D-v. o di- 
misie, promițând fostului Mitropolit probabil că veţi ob- 
ține condițiuni mai avantajoase dela guvern, şi poate 
luând angajamente care nu ne conveneau. În cele din 
urmă D. Fleva a devenit stăpân pe situaţie: a obţinut a 
doua demisie şi scrisoarea prin care fostul Mitropolit 
revocă demisiunea dată şi scrisoarea. 
După povaţa ce i s'a dat, D. Fleva a încredințat actele. 

acelea guvernului. Aşă se găseau în posesiunea mea. 
Le-am restituit târziu Domnului Fleva prin unul din amicii 
săi, azi avocat al Statului. , 

Dar să revenim la conversaţia cu răposatul Lascăr 
Catargi. 

În urma renunţărei la ideea de a se primi demisiunea 
iostului :Mitropolit după anularea hotărirei sinodale, ra- 
porturile s'au îndulcit foarte mult, aşă că am putut trece 
cu înlesnire la a doua chestiune. l-am zis: Am văzut că 
cereţi să votăm şi o recompensă naţională fostului Mi- 
îropolit. —— Nu e vorba de o recompensă. Să-i daţi o pen- 
sie. Să-i daţi pensia lui Gheorghian. Pe Gheorghian o 
să-l alegeţi Mitropolit. Nu o să mai aibă nevoe de pensie, 
o să aibă leată. 

Lucru mi se pare foarte greu, am răspuns. D-v. știți că 
lui Gheorghian nu i s'a dat o pensie, ci o recompensă na- 
țională. Cum o să propunem noi Camerei să iă recom- 
pensa naţională a Părintelui Gheorghian, şi să o deă lui 
Ghenadie ?
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Dar afară de asta nici nu ştiu dacă Părintele Gheor- 
ghian va primi să fie reales; toate stărnințele ce am pus 
pe lângă I. P. S. S. au rămas zadarnice. D. Aurelian a 
vorbit de întrevederea ce avusese cu P. Gheorghian... 
— O să primească, nu face nimic. 
Văzând că nu ajunsesem la nici un rezultat am adăogai; 
— Bine Domnule 'Câtargi, crezi D-ta că în starea ac- 

tuală de lucruri, am puteă face să se voteze o recompensă 
lui Ghenadie? In ce situaţie voeşti să ne pui față... 

Fără să mă lase să termin îraza, surâzând ne-a zis. 
— Bine, aşă e, ar.fi greu lucru. Lasă, vom vedeă mai 

târziu ce e de făcut. ” 
Acestea sunt cuvintele cu care am închis discuţia 'asu- 

pra acestei chestiuni. 
Guvernul Aurelian a stat trei luni şi mai bine la putere 

după rezolvarea chestiunei; niciodată regretatul Catargi 
ma făcut cea mai mică aluzie la îndeplinirea acestei 4 COn- 
diţiuni. 

Dacă ne-am fi luat vre-un angajament, ar fi tăcut fostul 
Mitropolit ? | . 
Am avut în urmă mai multe întrevederi cu L P.S, Ss. 

niciodată nu mi-a vorbit de pensiunet), Mi-a exprimat alte 
dorinţe ce aveâ de ordine superioară, care din nenorocire 
nu se puteau realiză, și nici nu intrau în cadrul ideilor 
mele politice. Este adevărat că în timpul guvernului 
Sturdza, răposatul Lascar 'Catargi a cerut odată împlini- 
rea acestei condițiuni, şi presa conservatoare a început a- 
tunci a se ocupă de chestiune. 

A doua zi însă a apărut un articol în „Drapelul în 
care se afirmă categoric că votarea pensiunei nu for- 
mează una din condițiuni şi că dacă va mai insistă, ches- 
tiunea se va lămuri în presă şi parlament. 

Totul a intrat în tăcere şi nu s'a mai auzit vorbindu-se 
de această chestiune până la discursul ID-v. Aţi criticat 
ep 

1) Din telegramele răp. Luca Ionescu, se vede însă că a- 
cesta făcuse, pe a sa răspundere, lui Ghenadie, oarecari pro- 
misiuni, relative la pensie.
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foarte aspru guvernul Sturdza pentru recompensa îos- 
tului Mitropolit. ICritiva D-v. este cu desăvârşire ne- 
întemeiată. 

D. Sturdza, după venirea sa la putere, m'a întrebat 
şi pe mine dacă este adevărat că ne-am obligat să-i vo- 
tăm o pensiune. l-am făcut istoricul afacerei şi am adăo- 
at: „Voeşti să te convingi că nu am luat nici un angaia- 

ment, şi că lista de care vorbeşte D. Ionescu w'are nici o 
valoare? Lucrul este foarte simplu. Caută de citeşte lista. 
Vei vedeă că condiţiunea care este în cap şi cea mai im- 
portantă, prevede că demisiunea fostului Mitropolit: să 

"se primească 24 ore după anularea hotărirei Sinodului; 
ori această condiţiune nu s'a îndeplinit, şi nimeni uu s'a 
plâns de neindeplinirea ei. Dar afară de aceasta ce va- 
loare voeşte să aibă un act în' Care se zice că se cuprind 
condiţiunile ce trebuesc să le executăm noi, dar care în 
loc să fie iscălit de noi, este iscălit de cel ce pretinde că 
mi le-a impus ?” 

Ca o compensație pentru renunţarea la votarea pen- 
Siunei, Lascar Catargi, ne-a propus să îndeplinim o altă 
dorinţă a fostului Mitropolit. 

D. Aurelian a promis că va satisface acea dorinţă. 
După rezolvarea chestiunei am încercat personal să 

îndeplinesc făgăduiala Domnului Aurelian, în înţelegere cu 
fostul Mitropolit. Guvernul fiind nevoit să se retragă, a 
rămas însă nerealizată. Nu spun în ce constă această fă- 
găduială, fiindcă ma iost niciodată vorba de dânsa în 
public 4). 

D-Ta mai afirmi că a fost şi o a patra condiţiune: Să 
alegem :Mitropolit-Primat pe Părintele 'Gheorghian. Nici- 
odată nu a fost vorba între noi despre alegerea Părintelui 
Gheorghian. D-v. nu ne-aţi vorbit, probabil fiindcă știaţi 
că noi nu puteam aveă alt candidat; iar noi am evitat de a 
atinge această chestiune, de teamă ca nu cumva să ne 
puneţi înainte cuvintele ce aţi avut când i-aţi primit di- 
misia, şi aţi ales pe 'Ghenadie în locul lui Gheorghian. 

  

1) Cumpărarea arhieraticonului.
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Singura dată când a fost vorba de Părintele Gheor- 
ghian, a fost atuncea când regretatul Lascar Catargi ne-a 
propus să-i luăm recompensa națională şi să i-o dăm lui 
Ghenadie. Când bătrânul a zis: Bine, ne-am înţeles; şi 
adresându-se către mine a zis: dar să-i spui şi lui Ionescu. 
— iNeapărat, o să-i spun, am răspuns; mai ales că nu 

ştiu dacă vom isbuti să facem pe fostul Mitropolit să re- 
vină asupra scrisoarei ce a dat Domnului Fleva. Frai la 
Focşani. Am vorbit la telegraf cu D-Ta, şi am comunicat 
imediat lui Lascar Catargi că eşti -cu totul de părerea 
noastră. În urmă n'am mai avut aici o întrevedere cu 
“Catargi. 

Nu ştiu cum s'a făcut, dar s'a răspândit foarte repede 
în oraş ştirea că tratativele cu conservatorii s'au rupt 
şi că a doua zi vom rezolvă chestiunea cu D. Fleva. 

La şase şi iumătate a venit la mine un amic al D-v., de 
prietenia căruia mă bucur şi eu, şi care a jucat un rol 
destul de însemnat în rezolvarea acestei chestiuni. M'a 
întrebat dacă zgomotul ce circulă eră adevărat. Înainte 
de a-i dă un răspuns a adăogat: „Cred că aţi face o gre- 
şeală politică, dacă w'aţi rezolvă chestiunea cu conserva- 
torii. Dacă sunt neînţelegeri, te rog să mi le spui şi poţi 
îi sigur că eu voiu interveni”. I-am spus că nu mai există 
nici o neînțelegere, dar că există o mare dificultate: Scri- 
soarea dată de fostul Mitropolit Domnului Fleva. 

A urmat după aceasta o luptă din cele mai crâncene Ă 
între D-v, şi D. Fleva. 

D. 'Fleva îşi apără situaţiunea câştigată; iar D-v. cău- 
taţi să decideţi pe fostul Mitropolit să revină asupra scri- 
soarei prin care revocă demisiunea încredinţată răposa- 
tului Catargi. 

De sigur că nu aţi uitat dificultăţile prin care ați trecut. 
Trebue să-ţi aduci aminte de câte ori aţi crezut că totul 
eră pierdut. 

Ți-aduci aminte cum o întrevedere de câteva minute a 
Domnului Fleva cu fostul Mitropolit, vă făceă să pierdeţi 
tot terenul ce câştigaseţi adesea după o zi întreagă de 
muncă.
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În cele din urmă aţi isbutit. Aţi isbutit însă numai cu 
propriile D-v. mijloace ? Nu aţi primit nici un ajutor, de 

nicăeri? Nu- v'aţi întemeiat decât pe încrederea pe care 

o aveă fostul Mitropolit în partidul conservator şi şeful 

ID-v. ? Cred că nu vei îndrăzni nici D-ta, să siisții acest 

lucru. ” 
Îndată ce m'am asigurat de consimțământul fostului 

Mitropolit, mam dus la D. Fleva. l-am arătat ce impor-- 
tanță politică eră ca chestiunea să. se rezolve cu consim- 

țământul Dummnealui şi al conservatorilor; l-am rugat, 

l-am exoriat să se asocieze şi Dumnealui la rezolvarea 

chestiunei. l-am spus chiar declaraţia pe care voiă să o 

ocupă un loc de onoare. (A rămas neclintit şi a zis: „Dacă 

primiţi dimisia din mâinile conservatorilor, faceţi ce ştiţi. 

Eu nu primesc nimic”. 

În fine, chestiunea s'a rezolvat. După rezolvare în cine 

a continuat a aveă încredere îostul Mitropolit? În partidul 

conservator şi şetul său? Nu. În D. Fleva. 

Dovadă este că dela Căldăruşani a venit în Bucureşti 

direct la D. Fleva. Şi a doua zi când „Voința Naţională” 

în mod imprudent a redeschis în parte chestiunea, nu 

mai aveaţi nici o influenţă asupra fostului Mitropolit; aşă: 

că am fost nevoiţi să recurgem direct la fostul Mitropolit, 

pentru a aplană dificultăţile care se iviseră, şi care erau 

destul de însemnate. . i , 

Aceasta este Domnule Ionescu, adevărul în chestiunea: 

pensiunea fostului Mitropolit, şi rolul pe care l-a jucat” 

partidul conservator şi şeful său cu ocaziunea rezolvirei 

chestiunei Ghenadie. Regret că m'ai forţat să fac aceste 

destuinuiri. Am crezut însă că este o datorie din parte-mi 

să restabilească adevărul. 

“ul. 

„În serisoarea lui V, Lascar către D. Take Ionescu se vor= 
beşte despre un proect de soluţiune alcătuit de un magistrat. 
In dosarul său nu am găsit decât proectul de mai jos. El me-
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rită să fie cunoseut, căci denotă la ce soluţiuni perienloase 
si eretice se poate ajunge, atunci când episcopatul dă solu- 
țiuni insuficiente. Acel'proect a servit mult ea presiune asupra, 
sinodalilor, ea să primească rezolvarea chestiunei Ghenadie, : 
aşă cum a conceput-o Vasile Lascar. 

Expunere de motive. 

Biserică va să zică comunitate, Biserica Română nu o 
alcătuesc numai servitorii altarului şi diferiţii demnitari 
ai clerului. Fa este formată din toţi drepteredincioşii 
creştini ai religiei greco-ortodoxe de răsărit de naţiona- 
litate români din regat, fie mireni sau clerici. 

De aceea în parlamentul central bisericesc trebuesc 
toate elementele acestei asociaţiuni spirituale să fie re- 
prezeniat. Această organizare se impune, şi de spiritul 
credinței propagate de D. N. lisus Hristos, şi de credinţa 
statului modern. , 

Religia creştină cu morala ei egalitară şi constituţia 
democratică dată Bisericii de primii apostoli şi. de succe- 
sorii lor imediaţi, dovedesc că actuala constituire a Si- 
modului autocefal român nu intră în cadrele preceptelor 
divinului Christ. lar în statul liberal român, cu o cousti- 
tuţie democratică, un corp sau o instituţie socială, cu o 
organizare antiliberală și antidemocratică, ca actualul 
Sinod, nu mai poate viă, fără a pune în primeidie însăşi 
buna stare socială, pacea, liniştea şi concordia dintre 
cetăţenii aceleiaş ţări şi aderenţii aceleiaş credinţe. 

Pentru aceste motive, abrogarea legei antidemocratice 
din 19 Decembrie 1872, pentru constituirea Sinodului bi- 
sericei se impune ca o necesitate imperioasă de stat. 

Lege 

Art. unic. — Legea din 19 Decembrie 1872, afară de 
art. 1—7 inclusiv, este şi rămâne abrogată. 

La art. 26 din legea dela 6 Decembrie 1864, care va 
intră imediat în vigoare,- se adaogă următorul aliniat: 

Sinodul central va aveă să „rezolve, în prima sa se- 
siune cererile de revizuirea sentinţelor pronunţate până
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la data constituirei sale, în materie de disciplină biseri- 
cească. 

HI. 

Sub-Prefectul Ștefănescu 'către Prefectul de Ilfov. (Tele- 
gramă, confidențială din -22 Noembre 1896). 

Eri a fost aci D. Mavrache cu D. Lascar Câtargi, dar 

nu l-a cunoscut nimeni. Eu lipseam. Seara a venit Men- 

donidi, şi a plecat azi. Azi a venit Popa Dumitrescu cu 

Gibescu, care a făcut lui Ghenadie manifestaţie, 

Asemenea a venit fotograful Niculescu care a adus ta- 

blourile lui Ghenadie. Azi a sosit Pitişteanu şi încă o 

persoană, au şi plecat. Călugărul Săbăreanu cu frate-său. 

Ghenadie a comandat ca pentru astăseară, să fie tot ar- 

hondaricul încălzit că vin persoane multe. “ 

Pe această telegramă e pusă următoarea rezoluţie cu cre- 
ionul: Oare nu este o mişcare pentru aducerea în Bucureşti? 

IV, 

Dintr'o convorbire telegrafică între Prefectura de Ilfov şi 
Căldăruşani, din 27 Noembrie 1896, ora 31/2 p. m. 

Prefectul Luca Ionescu, Domnule Ştefănescu am plă- 
cerea să te anunţă că de azi facem serviciul împreună la 
Iliov.... Fii bun, te rog, şi comunică-mi numărul şi cali- 
tatea agenților forţei publice ce se află actualmente acolo. 

Sub-Pretectul Ştefănescu... Aici stau rău, am un agent 
de poliţie, patru agenţi, doi poliţişti de ai mei şi câte opt 
milițieni pe zi... Nici nu fac vre-o mare treabă cu ei... Nu 
Suntem decât obiectul şantajului călugărilor şi celor ce 
pescuesc în apă turbure... 

Preiectul. Domnule Ştefănescu, te anunţ că viu astă- 
seară acolo... Voiu veni, pentru a prezentă omagiile mele 
Mitropolitului. Te rog să mă aştepţi, azi sau mâine. 

Sub-Pretectul. Incălzesc camere, mâncare nu este. :Mi- 
tropolitul Iosii e în Bucureşti... 

Prefectul. Pe Ghenadie am să-l văd.
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V. 
Prefectul de Ilfov, Luca Ionescu, către Ministrul de Interne, 

Am sosit la mânăstire, am vizitat satele Bojdeni, Că- i 
ciulaţi, Lipia, 'Gruiul şi Fundul. Am recomandat pretutin- 
deni locuitorilor să fie liniştiţi şi să nu asculte îndemnu- 
rile răuvoitorilor, care caută să speculeze pentru interese 
meschine buna lor credinţă. Le-am amintit suferinţele ce 
au îndurat acum opt ani, şi i-am făcut să înţeleagă că 
guvernul se va folosi de toate miiloacele legale pentru ca 
ordinea să nu fie de nimeni turburată. Le-am spus că voiu 
veghea ca drepturile lor să nu fie nesocotite, în schimb 
însă cer şi eu supunere legilor ţărei şi autorităţilor consti- 
tuite. Aştept ordinele D-v. 

VI. 
Ministrul de Interne către Prefectul Luca Ionescu. (Pele- 

ramă extra-urgentă cifrată, 28 Noembrie 1896). 

Fără a-i spune că eşti însărcinat din pariea noastră, 
caută să obţii o scrisoare prin care să-ţi ceară Să in- 
tervii pe lângă guvern. 

VII. 

Prefectul către Ministru. 

Azi nu pot îace nimic din cauza celor trei vizitatori 
pe care vi i-am anunţat aseară. Voiu lucră mâine după 
plecarea lor. Prezenţa mai ales a lui Niţulescu deran- 
jează combinaţiile mele, căci acest om are o mare înrâu- 
rire ăsupra fostului Mitropolit. :Cei trei vizitatori i-au 
adus ştire că guvernul va cădeă peste câteva zile, în scap 
bine înţeles, de a-l hotări la rezistenţă. Faceţi, vă rog, tot 
posibilul de smulgeţi pe Niţulescu de lângă Mitropolit, şi 
vă asigur succesul. 

ViIL. 
Ex-Mitropolitul Ghenadie către Lascar Catargi. 

Onorate Domnule Catargi, ca să se curmeze odată pen- 
iru totdeauna zvonurile rău voitoare răspândite asupra
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intenţiunilor mele, Vă rog să ştiţi că din toate cele ce ain 
"Dutut spune şi scrie, hotărîrea mea desăvârşită a înst si 
este că numai D-v. singuri să decideţi cum veji crede 
mai bine pentru Biserică şi jară. Cereriie mele pentru 
revizuirea sau anularea sentinței, cum şi demiterea inea 
din scaunul de Mitropolit Primat a] României, nu sunt 
încredințate nimărui alt decât Domniei-Voastre, Vă auto- 
riz dar să întrebuințaţi aceste acte scrise şi samnate ie 
mine şi să le remiteţi în mâinile Majestăţei Sale Regelui. 
atunci când dreptatea deplină mi se va face. Alesându-vă 
arbitrul meu sunt ferm convins că nimeni mai bine decât 
D-v. nu va şti să Îupte ca dreptatea să învingă, 

Cu toate dragostea şi păstoreasca mea binecuvântere 

T Ghenadie, Mitropolit! Primat. 
1896, iNoembrie 29, 'Căldăruşani. 

Această copie după originalul scrisorii este sorisă, pe o coală de hârtie de scrisoare. Pare să fie copiată de o mână femeiască, şi în josul ei poartă certificarea olografă a Dom- nului N. Filipescu cu aceste cuvinte: „Certificat conformita- tea, N. Filipescu“, ! 

. IX. 
Convorbire telegrafică între D. Fleva şi Ministrul de In- terne, Nota nu conţine decât ceeace a spus D. Fleva. 

D. Fleva. Văzând pericolul şi ruşinea la care eră expus 
partidul şi împins şi 'de simpatiile ce îmi cunoaşteţi, am 
găsit pe Mitropolit mai dispus să primească condiţiunile 
ce cunoaşteţi. Pentru demnitatea Bisericii însă şi salvarea 
aparențelor, cere un concediu. Cred că e deajuns să de- 
clare Domnului Preşedinte al IConsiliului că avâni încre- 
dinţat şi Domnului IFleva soluţiunea afacerei, l-a autorizat 
să stipuleze cu guvernul condiţiunile soluţiei şi să renunţe 
la condiţiunile pentru care a insistat D. Fleva, fiind con- 
vins 'că dorinţa aceasta nu se poate realiză. Dacă această 
declaraţie telegrafică este suficientă, răspundeţi ca să o 
fac îndată 1. P. S$. $,; şi la cererea ce va adăogă pentru 
concediu, să i se răspundă acordându-i-se 'concediul în- 
dată, şi pentru a scăpă în urma acestor soluţiuni de orice
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presiuni şi insistenţe ulterioare, Vorbiţi cu Costinescu sau 
alt cineva, să vie aci imediat pentru a plecă cu dânsul în 
streinătate şi a-l însoţi până la gara Crivina şi mai de- 
parte. Grăbiţi dacă vă interesează, precum cred, soluţia 
acestei afaceri în mod urgent şi cât se poate de demn 
pentru partidul Naţional-Liberal, 

Nu zic să refuzaţi concursul -nimănui la soluţia parti- 
dului, dar este altceva să fiţi la dispoziţia adversarilor 
şi să le solicitaţi lor această soluție. 
Dumnezeu să vă aiute pentru a îndreptă relele făcute 

şi niciodată în aceste sforțări nu veţi găsi în noi nici un 
obstacol; chiar cestiunea de față o dovedesc. Aştept aci. 
Domnul Ministru... 
D. Fleva, Actul este la dispoziţia D-v. îndată ce 'viu. 

Cred însă folositor o simplă declaraţie a Mitropolitului 
să fie pusă la dispoziţie prin mine; pentru rest regulăm 
acolo. Nu pot plecă fără a avea asigurarea Preşedintelui. 
Pentru asigurarea Mitropolitului şi înlesnirea soluţiei; in- 
dispensabilă trimiterea cuiva aci, pentru a-l asistă contra 
Stărei de asediu în care se găseşte din partea conser- 
vatorilor. - 
Domnul Ministru... | 
D. Fleva. 'Nu voiu să mi se facă nici o imputare, şi ţiu 

să rămână urmă dela dânsul că a renunţat la condiţiunea 
„ce pusese. . 

D. Ministru. Să vii le 1 şi 30. 
D. Fleva. Am înţeles. Plec în acest moment. La re- 

vedere. IDeslegat aci, nu pot decât să mă simt fericit pu- 
tând ajută partidul şi pe D-v. ca să scăpaţi din încurcă- 
tură. - E 

X. | 

Intre actele dosarului acestuia se găseşte fotografia unei 
pagini dintr'o scrisoare olografă a Ex-Mitropolitului Ghenadie. Credem că este aceea prin care anulase demisia, pe care o 
aveă la sine L. Catargi. 

Iubite Domnule Fleva, sunt foarte mâhnit de cele în- 
tâmplate cu actele de care îmi scriţi şi pe care le-am în- 
credinţat aci Domnului Niţulescu. lată ce s'a întâmplat: 

1,
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D. Dissescu mi-a trimis aci două acte, o petiție la M. S. 
şi o demisie a mea din demnitatea de Mitropolit, asigu- 
rându-mă că aceste acte sunt chibzuite şi alcătuite în în 
ţelegere cu D-v., şi mi-a scris să le dau în primirea Dom- 
nului Niţulescu şi Victor lonescu, trimişi pentru aces- 
tea aci. 

XI. 

Prefectul de Ilfov către Ministrul de Interne, (Telegramă 
din Căldărușani. 29/X1, 1906). 

Ieri am avut cu Fostul Mitropolit următoarea convor-. 
bire : 

— Nu am absolut nici o însărcinare oficială pe lângă 
D-v. Imi fac numai datoria de bun creştin, în interesul 
Bisericei, să vă întreb dacă sunteţi dispuşi a ajunge la o- 
înţelegere cu guvernul. Este adevărat că aţi dat demi- 
siunea Domnului Catargi ? 

— Nu. 

— Cu toate acestea, D. Filipescu afirmă că are demi- 
Siunea D-v. 

— Se laudă. Voiu dă însă demisiunea conservatorilor, 
dacă guvernul liberal nu va sfârşi cât de curând tratările 
cu mine, şi nu-mi va dă satisfacerea cerută. 
— Demisiunea o veţi dă conservatorilor necondiţionat? 
— Nu, ci numai după ce mă vor aduce la Mitropolie. 
— Eu cred că nici conservatorii mau putere de a vă 

îngădui pentru o singură zi măcar, a veni în (Capitală ca 
Mitropolit, după cum e imposibil şi guvernul actual să 
vă acorde această favoare. 
— Ei m'au asigurat că pot face acest lucru. 
— Dar D. Fleva are demisiunea D-v.? 
— Nu. Are însă o scrisoare din parte-mi. 
— Dacă nu sunt indiscret, pot să ştiu şi eu pentru ce a 

venit azi 'D. Fleva ? i 
— A venit să mă asigure că Regele e foarte binevoitor 

cu mine, şi că nu S'ar opune la instalarea mea ca Mi- 
tropolit. 

Fostul MMitropolit mi-a “maia declarat „Spune celor 

.
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dela guvern să nu mai ezite, căci după câteva zile se: 

poate să fie prea târziu. Eu mi-am stabilit condiţiunile de 

împăcare, şi din ele nu voiu ieşi. Dacă se va alege un nou 
Mitropolit fără să se îi făcut pace cu mine, voiu dă o: 

„Carte pastorală” afară, în care nu voiu menaiă nici gu- 

vernul, nici pe Suveran. ! 

XII. 

Prefectul de Ilfov, Luca Jonescu, către Ministrul de In- 
terne. (Din Căldărugani, 30/13 XI. Ora 6,45), 

Domnule „Ministru, am adus la cunoştinţa fostului Mi-- 

tropolit tot ce mi-aţi recomandat, i-a pricinuit multă hu-- 

curie şi m'a asigurat că nu va retrage demisiunea dată. 

Flămânda mi-a spus că insistă să obţie un protest adre- 

sat Camerei, arătând că prin viclenie i sa smuls demi- 

Siunea de conservatori, că în tot cazul demisiunea a îost 

"dată condiţionat şi că vechile partide se servă de ea cw 
ştiinţa Regelui; fostul Mitropolit a refuzat a subscrie un 

asemenea protest. :Cei doi amici ai lui D. Fleva pleacă 

mâine dimineaţă desnădăiduiţi. Domnul Sietescu a răuşit 

-cu totul în misiunea ce a avut. 

XIII. 

Prefectul de Iifov către Ministrul de Interne. (Fără dată). 

Două ore am stat de vorbă cu îostul Mitropolit. Mi-a 

spus că a dat demisiunea lui Lascar Catargi şi lui Fleva. 

Mi-a citit chiar textul demisiunei date acestui din urmă. 

Acum lucrează la enciclica pe care o va adresă creştinilor, 

după primirea demisiunei. Mi-a declarat categoric că în- 

chee pace cu guvernul sub următoarele condițiuni: Să ie 

restabilit în drepturile sale mitropolitane şi în ziua când 

se-va subsorie decretul regal de reintegrare, ori se va pro- 

nunţă sentinţa de revizuire, să-şi deă demisiunea către: 

Preşedintele Consiliului de Miniştri, sau Regelui personal, 

Sau prin împuterniciţi. A renuriţat la venirea în Capitală: 

ca 'Mitropolit; şi mi-a mai spus că e dispus să retragă de- 

misiunile date lui Catargi şi Fleva, dacă guvernul va ad-
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“mite condițiunile sale de împăcare. li pare rău că n'a 
venit încă D. Ministru al Cultelor. Aştept nerăbdător 
instrucţiunile D-v. In acest moment a venit Alecu Catargi, 
Nitzulescu şi Milone. Stau până poimâine. 

XIV. 
Prefectul Luca Ionescu către Ministrul Lasear, (Căldăru- 

sani. 1/14 Decembrie. Ora 2,50 m.). 

Cu toate sforţările desperate ale Domnilor Fleva şi 
„Aslan, fostul Mitropolit a refuzat categoric de a subscrie 
declaraţia cerută. Le-a spus textual aceste cuvinte: „Nu 
"numai Că nu mai Subscriu alte acte, decât cele subscrise, 
dar vă anunţ că am dat scrisoarea conservatorilor că 
revoc demisiunea dată Domnului Fleva. Vreau să mă lă- 
saţi în pace; şi aştept cu încredere şi mulţumire soluţia 
-chestiunei, aşă cum a hotărit-o partidele unite”. E o mare 
mângâere pentru mine, a zis Mitropolitul, că dreapta mea 
“eatiză nu mai e o chestiune de partid, ci națională. Utiiţi-vă 
şi D-v. la aceiaş acțiune patriotică la care s'a angaiat par- 
tidele de guvernământ, dacă voiţi să vă consider de buni 
prieteni. Fostul iMitropolit este foarte vesel în acest mo- 
“ment. Au plecat D. D. Fleva şi Aslan. 

XV. | 
Intrun plic cu adresa „D-lui V. Lascar“, serisă de D. Take 

“Ionescu, se găseşte o carte de vizită a sa cu aceste cuvinte: 

Tubite amice, poate să meargă în ori ce ceas. Fu sunt 
„acasă dela 9—10 astă seară. — Devotaţ, 

v . 

XVI. , 

Ex-Mitropolitul Ghenadie către Lascar Catargi. 

“Tot de mâna Domnului Take Ionescu, în acelaş plic, se gă- 
“seşte pe o jumătate de coală albă copiată, următoarea scrisoare : 

„Onorate Domnule :Catârgi, referindu-mă la scrisorile 
“mele de mai înainte şi având pertectă cunoştinţă pentru 
“isbând dreptăţii mele, Vă autoriz să puneţi data pe de-
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misia ce V'am încredințat-o şi să o remiteţi Majestăţeii 
Sale Regelui. 

ICu toată dragostea şi arhipăstoreasca binecuvântare.. 

+ Ghenadie, Mitropolit Primat. 

1896, Decembrie 1, Căldărușani. 

XVII. 

Directorul Prefecturei de Prahova, către Morţun, Secretar 
General, Ministrului de Interne. (Ploeşti 2/15 XII. Ora 8, 45 p.m.) 

'Răspund notei D-v. telegrațice de aseară că Arhiereut 
"Nifon Ploeşteanu a fost eri aici, dar a plecat aseară la. 
Bucureşti. 

XVIII, 
Prefectul de Ilfov, către Ministrul de Interne. (Căldăruşani.. 

2[15 Decembrie. Ora 5.50 m.). 

Cred că ar îi bine să vedeţi pe D. Niţulescu, astăseară,. 
îndată după întoarcerea sa de aici; l-am văzut că are cu 
deosebire încredere în înţelepciunea şi energia D-v. pen- 
tru a duce la bun sfârşit chestia mitropolitană. Acum a 
sosit Arhiereul Niion şi Diaconul Gibescu. Dacă ține mâine 
în adevăr şedinţă Sinodul, Vă rog să-mi comunicaţi astă- 
seară pentru a pune în vedere 'Arhiereului Nifon să plece: 
mâine de noapte la Bucureşti. 

- XIX. 

Prefectul de Ilfov către Ministrul de Interne. (Fără dată). 

Domnule 'Ministru, omul care a însoţit trăsura până la 
şosea s'a întors acum. 'Mi-a spus că au stat caii, drumul 
fiind groaznic de rău; nu va sosi decât după ora 12. Nu . 
ar strică ca o birie bună să-l aştepte la bariera Moşilor 
sau chiar la Colentina pentru a traversa mai repede stra- 
dele Capitalei. Plecarea n'a deşteptat absolut nici o bă- 
nuiață; i-am procurat aseară o telegramă prin care eră. 
chemat să oficieze o înmormântare la Ploeşti, şi că a luat 
direct drumul acolo. Această telegramă a fost arătată azi.
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Mitropolitului de către Diaconul Gipescu, pentru â justifică 
plecarea subită a Arhiereului. De rostul telegramei nu ştie 
decât Nifon şi cu mine. 

XX. 

Prefectul de Ilfov către Ministrul de Interne. (Căldăruzani, 

4]17 Decembrie. Ora 10.20 a. m.). 

Vin acum dela Mitropolitul 'Ghenadie. I-am comunicat 
în uumele guvernului hotărîrea Sinodului şi casarea or- 
sionanţei, şi l-am felicitat pentru succesul strălucit ce-a ob- 
tinut cauza sa. iMi-a mulţumit călduros şi m'a asigurat 
că va purtă o recunoştinţă eternă guvernului pentru dra- 
gosiea ce i-a arătat. L/am anunţat că azi vine D. Costi- 
nescu pentru a-i exprimă felicitări în numele partidului 
naţional-liberal. Este foarte vesel. Mi-a spus din propria 
sa poruire că e hotărit să fugă de orice manifestaţie, şi 
că nu va veni în Capitală decât după instalarea noului 
Mitropolit; şi atunci va veni incognito şi nu va-stă decât 
o zi pentru a-şi regulă afacerile private. M'a rugat să 
intervin pe lângă D-v. ca să stăruiţi pentru a i se cum- 
pără pe seama “Mitropoliei tablourile şi arhieraticonul, a- 
„dică ornamentele arhiereşti. După o estimaţie ce s'ar face 
de un delegat al 'Ministerului Cultelor. Ar dori ca lucrul 
aceasta să fie deja araniat când va veni în Bucureşti, pen- 
tru a nu stă mai multe de o zi. Se va mută deocamdată 
în vila Domnului Filipescu dela Sinaia, şi apoi va plecă în 
streinătate unde va stă vre-o două luni de zile. 

XXI. 

Bucureşti, 4 Decembrie 1890 
___ POINŢA NATIONALA 
Hotel Kiriazi, (Str. Băcani, 5). 

Domnule Ministru, am onoarea a vă îace cunoscut că 
:astăzi voiu face recurs în contra deciziunei camerei de 
punere sub acuzare. (Cu cel mai profund respect. 

N. P. lanovici.
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XXII. 

Prefeatul de Ilfov câtre Ministrul de Interne. (Caiaăraşeni. 
5 Decembrie. Ora 6.30 m.). 

Fostul Mitropolit a venit să mă vadă azi pe la ora 2:/2. 

A stat la mine până pe la ora 4. Şi-a destăinuit întregul 
program al vieţei de aci înainte. Amărăciunile ce a îndu- 
rat, deziluziile ce i-au pricinuit, atitudinea diferiților poli- 
ticiani cari i-au îmbrăţişat cauza numai pentru interesele 
lor, îl fac să steă departe de orice agitaţiuni. Va duce o 
vieaţă retrasă. Nu va primi vizite, va evită 'să se mai pue 
în contact cu oamenii politici, va refuză primirea tutulor 
ziarelor, şi se va îndeietnici cu practica îndatoririlor re- 
ligioase; şi va întrebuinţă tot timpul disponibil la descrie- 
rea vieţei sale. Deşi îşi pregăteşte în acest chip aposto- 
latul, n'a renunţat însă pentru totdeauna la deşertăciunile 
1umei; mi-a spus că, in cazul când s'ar ivi vacanţă la Mi- 
tropolia laşi, i-ar plăceă să ocupe acel scaun şi ar ace 
minuni alături de Gheorghian. Mi-a arătat scrisoarea care 
i-o adresează lui Catargi ca să intervină la Rege pentru 
pensiune; scrisoarea: e depusă la poştă şi mâine dimineaţă 

se expediază. Cred că prezenţa mea, nejustijicată cu nimic 
îaţă de dânsul, de acum înainte va face:mai mult rău decât 
bine, căci se va crede că e supraveghiat. S'ar puteă încă 
să se alarmeze şi presa mai ales că ziariştii îl vizitează 
mereu. Eri a plecat de aici un redactor dela Adevărul”, 
Să nu aveţi nici o grijă că va plecă din monastire, fiincă 
e destul de inteligent ca să vadă cât ar pierde dacă s'ar 
pune rău cu guvernul. 

De altfel eu i-am spus categoric încă de ieri că dacă 
mu va stă liniştit, se prea poate ca parlamentul să nu-i 
voteze pensiunea, chiar dacă ar stărui guvernul. I-am nai 
spus pentru a înţelege bine primejdia, că D.D. Sturdza şi 
Stătescu pe care-i consideră ca vrăjimaşi de moarte ai 
lui, au o mare influenţă în parlament; şi că e prudent din 
aprte-i să aibă în favoare-i bunele dispoziţii ale actualului 
guvern.
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XXIII, 
Convorbire telegrafică între D. Emil Costinescu şi Ministrul de Interne. (Fără dată), ! . 

D. Costinescu, Înțelegerea este deplină cu amândoi: 
'Gheorghian primeşte scaunul metropolitan, punând oare- 
care condițiuni absolut acceptabile. Una singură are oare- 

agare însemnătate, însă aceia acceptabilă. Nu întârziaţi cu 
alegerea de episcop căci acest procedeu îl satisface pe 
deplin; şi nu ar fi primit în nici un caz o lege specială. 
Mâine dimineaţă apare decretul de confirmare în epis- 
copat. N'am vorbit de învestirea Spre a nu complică lu- „crurile, şi văzând că el nu voeşte să meargă la Bucureşti, 
până nu i se va comunică că a fost ales Mitropolit. Să nu 
aveţi însă nici o griiă de întoarcerea lui 'Ghenadie la Bu- 
Cureşti. Are prea mare interese să nu se întoarcă şi prea 
mare frică, că întorcându-se ar compromiteindeplinirea. 

„celorlalte promisiuni ce i s'au făcut, între care sunt acum 
şi cumpărarea tablourilor şi vestmintelor sale. Odată totul 
teriminat va merge la Sinaia; şi scrie lui Al. Plaino, ru- 
gându-l să-i pue vila sa la dispoziţiune. Eu plec îndată şi 
mai multe am de amintit la întoarcere. Ce s'a făcut acolo 
şi ce ai a-mi comunică ? 

XXIV. 
Convorbire telegrafică din Căldărușani între Ministrul de Interne şi Prefectul de Ilfov. ! 

"Prefectul, Astă seară pe la ora 6/2 au venit D. Dissescu 
şi 'Niţulescu, au luat masa la fostul Mitropolit (Ghenadie. 
In timpul mesei Dissescu i-a spus că dorinţa partidului 
Conservator e ca să asiste la instalarea noului Mitropolit, 
Niţulescu, a zis că ar fi cuminte să steă cel puţin două 
săptămâni aici, şi pe urmă să se ducă la Bucureşti. Ghena- 
die a răspuns Domnului (Dissescu că nu pleacă din mâ- 
năstire, până după instalarea “noului Mitropolit. Puneţi 
pe Tache Ionescu sau Nicu Filipescu sa relegrafieze lui 
Dissescu, ca să nu mai deă asemenea sfaturi lui Ghenadie. 
Aş dori ca mâine să-mi îelegrafiați un rezultat favora-
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bil în chestia cumpărărei tablourilor şi hainelor arhiereşti; 
căci cu această daraveră îl ţinem bine pe Ghenadie. Dis- 
puneţi ca mâine după proclamarea alegerei :Mitropolitu- 
lui, oficiul Telegrafic Central să transmită imediat tele- 
grama de încunoştiințare pentru "Mitropolitul 'Gheorghian. 
Trebue citit la Tribuna marelui Colegiu, aşă mi-a spus 
Gheorghian. 

Ministrul. Spune Domnului Prefect că s'a cetit. | 
D. Ministru, se miră cum mai cereţi o depeşă în această 

privinţă, de oarece iD-se astăzi, la Cameră, a dat o notă, 
că se vor cumpără tablourile şi celelalte .obiecte. 
" Prefectul. Ştiam că D-v. aţi admis în principiu cum- 
părarea, şi-i am şi comunicat această hotărire fostului 
Mitropolit. V'am rugat să-mi comunicaţi mâine ceva în 
chestia acestei cumpărări, fie alegerea expertului, fie îi- 
Xarea unui preţ maximum, numai pentru a puteă să dejoc 
siatul rău ce i-a „dat Dissescu de a veni în Bucureşti, şi 
de a asistă chiar la instalarea noului iMitropolit. 

Ministrul. Siărueşte să fixeze dânsul expertul, spunân- 
du-i că este o chestiune de delicateță să nu-l fixăm noi. 
Întreabă-l în acelaş timp, cine are cheile dela casă, ca să 
putem vedeă lucrurile şi fixă prețul. Aşi dori să nu fie 
acela Fleva. Să fie oricare altul. Dacă mâine îmi face Cu- 
noscut numele expertului şi al reprezentantului său, voiu 
procedă îndată la preţuire şi luarea lucrurilor. Îți comunic 
numai pentru ştiinţa D-Tale personal, că la învestirea :Mi- 
tropolitului nu va luă parte în nici un caz, fiindcă nu va 
îi invitat. Te rog să vezi pe Ghenadie şi să-l rogi să ne 
spună care este reprezentantul său aci în faţa căruia să 
desființăm sigiliile dela Mitropolie; şi să iă lucrurile în 
primire, sau să le închidem în câteva camere, pentru a 
puteă instală în palat pe noul :Mitropolit. Această ches- 
tiune trebue tratată cu tactul şi moderaţiunea cu care 
ai tratat şi pe cele de până atum. In caz de împotrivire 
Sau de oricare rezistenţă serioasă la propunere, să-mi 
comunici imediat pentru a vedeă ce este de făcut. Avem 
toi interesul să menţinem cele mai bune raporturi. cu 
Ghenadie, în acelaş timp să avem palatul” metropolitan 

ii
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liber, pentru a putea instală într'însul pe noul Mitropolit, 
cu onorurile obişnuite cari încep dela Palat şi se termină 
în dealul Mitropoliei. Aceasta este prima cestiune. Cea 
de a doua este tot atât de delicată: trebue să vezi mâine 
dimineaţă pe Gheorghian şi să-i comunici cu multă blân- 

"dețe că mâine va fi ales IMitropolit. Ştii deja că astăzi a 
îost ales Fpiscop al Romanului, că îndată ce se va procla- 
mă votul îi voiu comunică rezultatul. Să-ş adaogi că te-am 
rugat în numele guvernului şi că aceasta este şi dorinţa 
M. S. Regelui, ca să primească învestirea Duminecă. Va 
trebui prin urmare şi urmează să ei toate măsurile să so- 
sească mâine seară în Bucureşti. II vei însoţi şi D-Ta,- 
dacă aceasta îi face plăcere, Să te pui cu desăvârşire la 
dispoziţia sa. Sâmbătă se va odihni şi se va stabili toate 
detaliurile programului învestiturei. Solemnitatea învesti- 
turei va fi cu o pompă extraordinară. Vor asistă repre- 
zentanţii tuturor partidelor şi grupărilor din ţară. Primim 
dinainte şi fără rezervă ori și ce condiţie ar cere. Trebue 
vorbit cu foarte mult tact şi discreţiune, fiindcă este un om 
fin şi delicat, şi un cuvânt mai aspru ar puteă să COmpro- 
mită o situaţie pe care ştii bine cu câte greutăţi şi jertfe 
abia am dobândit să isbutim. Aştept răspunsul D-Tale 
până la 11 fără un sfert, mâine dimineaţă; adcă nu se va 
Duteă până atunci să mi-l dai la orice oră va îi posibil, 
în orice caz nu mai târziu de ora 2 p. m,, ora când se 
deschide colegiul electoral. Spune-i că mu l-am felicitat 
pentru alegere de episcop, pentrucă ni s'a părut că această 
alegere e un fapt preu neînsemnat, şi îl felicităm mâine “după alegerea de Mitropolit, şi că țara întreagă o să-i fie 
Tecunoscătoare când va primi să fie în Capul Bisericii 
Şi îi va redă liniştea de care are trebuință. 

XXV. 
Arhimandritul Chesarie Ştefano către Mitropolitul Primaţ. (Athena, 24 Ianuarie 1897, str. Dimoecritu, 29). 
Vă sărut mâinile Inalt Prea Sfinţite Stăpâne, De către Inalt Prea Siinţitul Mitropolit al Athenei D. D. Pro- copie, s'a primit o petițiune în limba română sub- 

4
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scrisă cu anonimul „Obştea creştinilor oriodocşi din Ro- 
mânia”, şi care a fost expediată din Rusciuc după cum se 
vede din ştampila poştală cu data de 9.1.97 din Filipopole 
12.1.97 şi sosită aici la 16 lanuarie 1897. 

Inalt Prea Sfinţitul Procopie neştiind limba română, 
a dat tovarăşului meu Pretul Teodor Athanasiu, Pro- 
toereu al județului Bacău, acea petiție să o traducă în 
limba elină, şi pe acesta l-am rugat eu a mi-o dă ca să 
iaa copie de pe ea. 

Numitul a prezentat-o în original Domnului N. V. 
" Cantacuzino, reprezentantul României aici, care după ce 

a văzut-o a luat însemnările ce a găsit cu cale. 
Cu toate că scriitorul a luat forma anonimului, şi de 

şi alegerile Clerului Inalt al României nu au nevoe de con- 
firmarea Bisericilor surori şi nici a Patriarhiei; totuşi, 
cred cred-că nu greşesc înaintând Şi Inalt Prea Sfinţiei 
Voastre o întocmai copie, ca văzând cum se descriu către 
streimi acel ce conduce Statul şi Biserica Ortodoxă-Ro- 
mână, şi să iaceţi ca cei în drept să iă măsuri spre a pa- 
raliză uneltirile celor ce, pe tema catolicismului, vor a 
provocă agitări în ţară. | 
„Cu bunătatea ce vă caracterizează, Vă rog a-mi ertă: 
îndrăzneala ce mi-am luat a vă înaintă copia; am crezut 
că nu fac un rău prin a vă pune în cunoştinţă, căci de si- 
gur la toate bisericile ortodoxe s'a trimis aşă petiţii. 

Rugând pe Dumnezeu a vă dărui sănătate, vă sărut 
mâinile şi vă rog a-mi dă binecuvântarea Inalt Prea 
Sfinţiei Voastre. 

  

XAVI. 

Din „supica iscălită „Obştea, creştinilor ortodocşi din Ro- 
mânia“, credem interesant să publicăm câteva pasagii, ca să 
se. vadă duhul cu care eră făcută, . 

Inalt Prea Sfinţite Părinte, Isbirea ce în timpii din urmă, 
s'a adus Bisericii noastre creştine ordoxe-române, a sgu- 
duit din temelie credința şi dragostea noastră creşti- 
nească. Detronarea iubitului nostru păstor (Ghenadie Mi-
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tropolitul Ungro-Vlachiei.... a. fost actul cel mai trist şi 
fără pereche în Biserica Ortodoxă. Noi creştinii ortodocşi 
ai acestei Biserici păzite de Dumnezeu, nădăjduim ca 
Ghenadie Petrescu........... va ii mântuirea noastră, mân- 
tuirea 'Bisericei ortodoxe în Statul român..... 

Sinodul, adevărata plagă venită pe Biserica română, 
nu este decât o adunătură de: popi de mir, cari n'au nici 
o educaţiune bisericească şi supuşi la orice ispită, a fost 
gata la săvârşirea tără de legei... 

Legăturile acestui iMitropolit Iosif Gheorghian cu pa- - 
pismul, arată... că nici ma opus vreodată, nici nu. opune 
voința sau cuvântul său. contra propagandei pe care o 
face capul iezuiţilor... Relaţiile sale cu papismul, cauza 
care l-a făcut să facă multe abateri canonice, îl răcise cu 
totul de credincioşi. Libertatea peste măsură la tot ce se 
opun canoanele, au dovedit în destul afecțiunea sa spre 
papism... Acest Mitropolit a făcut parte din tagma iezui- 
ților, încă de pe când eră ca diacon la Capela din Paris”, 

Deci cu genunchile omenirei plecate... vă rugăm a nu 
se recunoaşte acest Mitropolit pus de încrederea papis- 
mului; şi aşă cu ajutorul duhovnicesc și creştinesc ce ne 
veți dă, vom recăpătă pe bunul nostru păstor Ghenadie, 
în mijlocul turmei sale. 

Nici una din bisericile cărora s'a adresat prietenii lui Ghenadie cu acest pamflet, nu i-a dat nici o importantă. Toate s'au grăbit să recunoască şi să felicite pe Mitropolitul Iosif Gheorghian, pentru revenirea sa în capul Bisericii Au- tocefale- Române. 

. XXVII. 
Protoiereul T. Atanasiu 1) către Ion Cornoi, Directorul Can- celariei Mitropolitane. (Athena, 2 Februarie 1897). , 
Mult Respectabile Domnule Cornoiu, Inalt P. S. Mitro- 

polit al Tthenei primind epistola [. P. S. Mitropolit Primat 
al României D. D. Iosif, mi-a fost dat-o alatăeri de a i-o 
traduce în limba greacă. 

1) Acest protopop sa călugărit mai târziu sub numele de Teodosie. Ajuns arhiereu, a fost Vicar al Ungro-Vlahiei, şi azi ocârmusşte eparhia Romanului,
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Astăzi prezentându-mă la 1. P. S. Sa i-am dat tradu- 
cerea în grecește, pe care cetind-o s'a bucurat mult de 
înălțarea 1]. P. $. Mitropolitul Iosif la demnitatea de . 
Primat al României. Totdeodată |. P. S. Sa mi-a spus că 
se miră cum de nu a primit până acum nici un comunicat 
dela Ministerul de Externe, care negreşit că va fi fost pus | 
în cunoştinţă de guvernul român, despre acest act să- 
vârşit în România, căci zice |. P. S. Sa, numai aşa voiu. 
îi pus în plăcută poziţie de a corespondă cu I. P. S.:Mi- 
tropolit Primat al României. 
Am răspuns |. P. $. Sale că negreşit guvernul român 

va înştiință prin Ministerul de Externe să se comunice 
oficial toate Bisericile ortodoxe, despre alegerea de Pri- 
mat a I. P.S. Mitropolit Iosif. 

Vă comunic deci aceasta şi vă rog a stărui ca prin Mi- 
nisterul de Externe să se comunice oficial despre alegerea 
ca 'Primat a 1. P. S. Mitropolit Iosif în locui I. P. S. Mitro- - 
polit (Ghenadie demisionat; şi- aceasta cu atât mai mult cu 
cât săptămâna trecută am avut durerea sufletească de a 
traduce în limba greacă—după ordinul . Mitropolitului— 
un pamflet ce i s'a trimis din Rusciuc, prin care un mize- 

- rabil batiocoreşte tot ce ţara noastră are mai scump. Bat- 
iocoreşte pe IM. Sa Regele, pe 1. P.S. IMitropolit Primat, 
Sf. Sinod, guvern, etc. şi lasă.a înțelege că se prepară 
ceva în România spre a readuce pe tronul de Mitropolit. 
Primat P. S. fost Mitropolit Ghenadie. De sigur că astfel 
de pamflete s'au trimis din Rusciuc la toate bisericile 
ortodoxe. Eu deja am pus în cunoştinţă pe D. 'Cantacu- 
zino, însărcinat de afaceri al României aice, carele a luat 
însemnare de numărul şi data poştei din Rusciuc, spre a 
face cuvenitele investigaţii. - 
“Vă rog, încă odată mult Onorate Domnule Cornoi ca 

să stăruiţi spre a comunică oficial de IMinister tuturor 
miniștrilor tie prin ţările ortodoxe despre alegerea 1. P. 
S. Mitropolit Iosif ca Primat al României. , 

Vă mai -comunic încă, că după organizaţia Bisericei 
din Elada, corespondența se face nu cu Mitropolitul 
Athenei ca Preşedinte al Si. Sinod, ci chiar cu Sf. Sinod,
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adică adresa corespondenţei e către Sf. Sinod deadreptul. 
"Aceasta mi-a spus-o atât iMitropolitul, cât şi Directorul 
Sf. Sinod; 

Eu sunt sănătos şi voios, însă necăjit cu studiul pe » 
, deoparte; iar pe de altă parte că suntem ameninţaţi a 
pierde o iumătate an, din cauză că facultatea s'a închis 
în urma revoluțiilor studenţeşti, 

Acum, mai ales când relaţiile dintre Grecia şi Turcia 
-S'au înăsprit şi răsboiul pare inevităbil, de sigur că gu- 
vernul nu se gândeşte la deschiderea facultăţei. In fine, 
facă-se voia Domnului. 

Cu cel mai profund respect sărut mâna Inalt Prea 
Sfinţitului: Mitropolit Primat, iar Domniei-Voastre do- 
rindu-vă perfectă sănătate, rog în acelaş timp pe Dum- 
nezeu spre a auzi că aţi luat iarăş postul de Director al 
Ministerului, unde prezenţa D- -v. e atât de necesară în 
timpul de faţă. | 

Sunt ca totdeauna al D-v. devotat amic şi serv. 
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