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}ON I-t. BRATI,ANU

ci $i visitorii sunt primejdiogi in chestiuni de
stat, sau a unui primejdios revolutionar, pentru ce, f;re
sinceritate, prezinti scopuri ce n-au realiziri legale, cu
pretenfia de a le urmdri pe cii care nu exist5. Lupta pe
care o intreprinzi in aceste conditii arate clar intenqia
de a iegi din ciile legale pentru a-1i realiza scopul.
Dinastia striini a fost crealia intelepciunii politice
a inaintagilor nostri, spre a pune capit dezbinirilor
pentru

pentru domnie gi a da putint; dezvoltdrii interne
a tAnirului stat roman. Dupi rizboiul de la 1g78,
Dinastia a incetat de a mai fi str5ini. Botezul de senge
gi Coroana de olel pe capul Regelui Carol au consacrat
Dinastia nationali romAn5. Iar cAnd, dupi patruzeci de
ani, a sunat ora istorici, decisivi pentru unirea tuturor
romAnilor, Regele si Regina Dinastiei noastre nationale
au apirut, in mod strilucit, ca reprezentanfi fire$ti gi
eroici ai supremelor aspira{iuni ale neamului nostru.
Participand tot mai viu, tot mai adAnc, tot mai intim
la viala nafionald romAni, Dinastia face parte vie din
organismul ei. Toate suferintele $i toate bucudile, toate
nidejdile gi toate durerile uneia sunt si ale celeilalte. gi
ne-a fost acum un prilej, gi dureros, gi imbucuritor,
sinitatea Maiestetii Sale Regelui, care a ficut sivibreze
atat de cald toate inimile gi care, din fericire, astdzi
bucurd atAt de unanim toati suflarea romAneasci.
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in mijlocul acestui program
complex gi complet, ne apare
chestiunea tErEneascE

si avem prilejul si continuim discuqia asupra
declaraliei care e in dezbatere astizi, cred ci este
bine si nu las si se inchidi nici aceasti primi parte a
Deqi o

dezbaterilor firi ca, intr-o scurte expunere, si repet
care este cauza initiativei ce am luat-o, ca partid,
propunind reformele constitulionale, care este scopul
pe care-l urmirim.
intr-o situagie noui internalionali, a apirut gi s-a
manifestat in ochii tuturor adevirata insemnitate a
Regatului nostru, care a putut surprinde pe aceia care
nu cuno$teau Romdnia, dar care noui nu ne apare decAt
ca rezultatul firesc al insugirilor gi al forgelor acestui
stat.
Avem toti datoria nu numai si mentinem ceea ce am
dobdndit, dar si-1 dezvoltim.
Am constatat ci in manifestarea puternice de
asti-vari rolul precumpinitor l-a avut o9tirea, iar in

ostire l-a avut acel avant admirabil al unei congtiinle
nalionale. A apirut deci, pentru noi, necesitatea de
a
veghea, cu o solicitudine mai caldi decAt oricAnd, la
tot
ce pot dezvolta puterile noastre militare si, in primul
rAnd, la izvorul cel mai esenfial al acestei puteri
militare
gi, prin urmare, al intregii situafii iniernalionale a
statului, la tot ce prive;te starea materiali, fizici gi
sufleteasci a poporului. Ne-a apirut deci, maiimperios
ca oricAnd, nevoia ca si dezvoltim tot ce am putut
imbun;t;ti pani ast;zi din starea economici, .o.iule .i
politici, mostenit; din trecut, 9i si indreptim tot ce a
rimas pAni astizi inci neimbunititit.
. Un program intreg social ;i potitic se prezintd ina_
intea noastri si noi, partid naqional _libeial, n_am in_
leles si rimAnem indiferenqi la nici una din chestiunile
care pot si fie legate cu dezvoltarea sinitoasi
a situa_
giei economice, sociale gi politice de astizi. programul
nostru, deci, este complex. El nu este, cum l_ai putut
invinui unii din rea-voinli, altii din necunogiinle,
el nu este redus nici la o singuri preocupare, nici'la
o singurd reformS. Dar, in mijlocul acesiui program
complex gi complet, ne apare chestiunea
l;;;n;asc;
ca o problemi esenfiali in legituri cu toate celelalte
gi dominAndu-le pe toate. Chestiunea tirineasci,
ea
insiEi, nu credem ci se rezolvi prin unul sau chiar prin
cateva_ texte de lege; ea este o chestiune care
a ficut,
de mult inci, obiectul preocupirilor
Ei muncii multoi
oameni de seam;, diriguitori ai acestui stat gir inc;
multi vreme, va trebui si faci, din partea noastre, a
tuturor, pe deasupra granifelor partidelor, obiectul
esen{ial al grijilor noastre patdotice. Ea cuprinde
t:l

chestiuni de ordin economic, ea cuprinde chestiuni de
ordin educativ, ea face obiectul unui program qi al unei
activitSfi intregi. in mijlocul acestui program, apare
chestiunea agrari ca unul din punctele esenfiale ale
situagiei

!irinimii.

Chestiunea agrar5, 1a rAndul ei, cuprinde pirli
multe care, daci nu deopotrivi, dar in orice caz
impreunX, trebuie sI faci obiectul solicitudinii noastre.
Dar, printre aceste probieme, in care intri regimul

micii proprietifi, indrumarea tehnicii agricole a
qirinimii, educaqia de orice fel a acestei firinimi,
instruclia rurali, organizaqiile de credit, dezvoltarea
spiritului de economie, in mijlocul gi alituri cu toate
aceste preocupiri se ridici $i chestiunea repartiliei
proprietetii, adici a distribuirii solului intre marea 9i

mica proprietate.
Noi credem ci este nevoie ca actuala repartitie a
proprietelii se fie schimbatiin folosul micii proprietili.
Este o credin{i a noastri veche.
Sunt zeci de ani de cAnd ne-am ingrijit de crearea
institulii1or prin care aceasta operaqiune trebuie
indrumati qi accelerati.
A venit insi azi un moment pe care-l considerim
exceplional in dezvoltarea acestei chestiuni $i avem
convingerea ce situatia generali se arate astfel incAt,
azi, apare in ochii tuturor nevoia acestei schimbdri de

distribuire.
Chiar ceicare ieri

-

gi

din discursurile conservatorilor

din Cameri eu vreau si reqin numai nota aceasta

-

chiar cei care ieri considerau ci am face un pas inapoi
in dezvoltarea statului dac; am reduce din suprafala

l!N

.i . tri-it",t t,Al.l

.

i

proprietetii mari pentru a intinde proprietatea
mice,

chiar aceia azi recunosc necesitatea accelerdrii acestui
proces.
Pentru realizarea aceste; transformiri de repartifie,
noi am constatat ci, intre alte misuri, e nevole gi'de
o._misuri excepfionali, care e aceea a exproprierii,
si
ci, pentru aceasti misuri speciali, uu"-.r"uol" d"
misurl legal exceplionale, care ne impune o revizuire
a Constitutiei.
Cum restul intreg al programuiui nostru il putem

t

^
infiptui
firi revizuirea Constitutiei, era firesc

ca obiectul discutiei de azi, adici al unei reforme

constitu I ionale in ce priveE t e chestia agrard, si se
redu
ca ta cererea de azi, adicj la posibilitatea exproprierii.

_

Astfel trebuie considerati chestiun.u
ru
""piopii".ii.
nu triiegte-prin ea insigi. Ea nu e un scop.
Ea nu poate
fi explicati ca izvorAnd dintr-o uri de clasi. Ea face
p-arte_ dintr-un complex intreg gi
e o necesitate reale,
firi de care nu se poate aduce la indepllnire programui
complet pe care trebuie si-l executim.
*)k*

Dar noi credem cd interesul marii propriet;ti este
in armonie cu reformele pe care le propunem; noi
credem ci este interesul marii proprietJ;i ca ea
si
apard intotdeauna, si mai ales in momenteie de
azi, in
acord complet cu interesele generale si superioare
ale
statului; noi credem ci tocmai indeplinind reforma
de azi, inaintea reformei electorale, dim posibiiitatea
marii proprietiti ca sd-gi creeze un capitai nou moral,
)4

ai-lvlN i

:Li rrri lviAill lll,flr\t,l

si qtie s;-1 dezvolte, pentru a putea
sd diriguiasci inci, oricare ar fi reformele electorale,
soarta acestei !eri.
pe care ea trebuie

x**
Voim o expropriere, nu voim o confiscare. Voim
evaluarea dreapti actuali a pimAntului. Noi nu
infelegem o astfel de expropriere, pentru cd nu pornim
de la nici un simtimAnt de uri. Cum spuneam in Senat
adineauri, de ce am avea uri ?n contra proprietarilor?
Vi credefi, oare, D-voastre mai proprietari decAt noi?
Ce, oare credeqi ci simlul propriet;fii cre$te cu num;rul
de hectare posedate?

E un act deinfelept patriotism
ca reformele sE seinfSotuiasc5
sub conducerea intregii cl'ase politice

Din inceputul cuvintirii mele, cred cd izvorlsc gi
argumentele pentru reforma cea de-a doua. CAnd cresc
dimensiunile unei clidiri, omul previzitor ii lirgegte
temeliile; noi vedem o dezvoltare mai mare a statului,
avem nevoie deci de o temelie mai mare. $i aceasta este
un simt conservator.
Avem nevoie de aceast; sporire $i avem convingerea
ci putem s-o obfinem, pentru ci in dubla manifestare

de asti-vari ni s-a ficut aceasti indoiti probi:
ni s-a ficut proba unei situafii mai mari a statului,

)t
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ni s-a f;cut proba unei constiinfe mai vii a neamului.
Una cere ldrgirea, cealalti iti de mijloacele s_o faci.
Am fi criminali daci nu am face_o.
Intri la noi vreun calcul strAmb, vreun interes de
partid?
Nu am guvernat noi, partidul Naqional-Liberal, cu
colegiile de azi, mai mult decat D-voastre?
Nu sunt colegiile de azi opera noastri, infiptuiti in
lupti violenti contra D-voastre?
Defiimdm noi opera noastri de ieri?
Nu, dar credem ci nu mai incipem in clidirea de
ieri, avem congtiinti de dezvoltarea de azi gi vrem
si
dezvoltim casa in proporfie cu necesitifile noi.
S-a vorbit de rezistenfa colegiilor actuale, s_a vorbit
de uciderea spiritului de independenqi prin contopirea
claselor diriguitoare cu !;r5nimea ,"u .u
colegii al z-lea gi al 3-lea.
".tu^"1"1"
Eu ag intreba: care este folosul pe care l_a tras
statul pand astizi din aceast; rezistenfi, aga cum s_a
efectuat, a actualelor colegii?
Care e efectul ei politic?
Care este guvernarea care a fost impiedicati pAni
astezi prin aceastd rezistenti? Fost-a guvern, oric-At de
slab, care si fi fost risturnat prin ea?
Conservatorii, $i mai ales conservatorii cei mai tineri,
.
si-gi aminteasci ci n-a fost guvern mai slab niscut
decAt acela de sub pregedinfia d-lui Carp gi, totugi, el
gi-a asigurat o majodtate covargitoare.
Pdn urmare, din punct de vedere practic, acea
rezistengi n-a influentat intru nimic schimbirile si
durata guvernelor. Dacd au durat mai mult gurr"rrral"

liberale decAt cele conservatoare a fost din pricind ci in
spiritul de solidaritate al Partidului Na{ional-Liberal,
organizafia sa politici, in preocuparea sa, a interesului
general dominAnd luptele individuale, el a putut si-qi
infiptuiasci durate de guvernare mai mari decAt acelea
ale Partidului Conservator, care, in frimAntiri interne,
in lupte pentru gefie, in dezbiniri individuale, qi-a
curmat singur zilele de guvernare, pe care majoritatea
parlamentard intr-alt fel i le-ar fi asigurat.
Prin urmare, rezistenfa aceasta de care vi preocupali
astizi n-a fost o rezistenqi efectivi.
A fost insi, ce e drept, a fost din partea unor colegii
posibilitatea unui control parlamentar. Eu cred ci, in
colegiul unic, vom avea controlul parlamentar cel pu{in
tot a$a de serios cum a fost pAni acum, iar asigurand
reprezentarea minorit;tilor ne punem la addpostul
oricdrei surprinderi in aceastd ordine de idei.
Dar chestiunea nu se pune numai pe acest tirdm mai
stramt. Corespunde, oare, cu interesul general separarea
unei societ;ti in clase artificiale? E bine ca interesele
generale si fie dezbitute separat de citre cei care
reprezinti numai unele soiuri de interese? Nu se nagte,
oare, cAnd congtiinfa publici creste - 9i la noi cregte gi a
crescut deja - nu se na9te pdmejdia ca si se stabileascd,
astfel, conflicte nu numai de interese, dar qi de clase?
Nu este o oper; de prevedere ca, prin unificarea
colegiilor, si impiedicafi ca lupta intereselor si apari
drept conflicte organizate de clasd?
$i aci nu este, oare, tot o preocupare conservatoare?
Vi temeqi D-voastre ci, prin unificarea colegiilor, se
va ajunge la o egalizare gi, prin urmare, la distrugerea

l
I

,.'''
ascendentului pe care cel superioril are, gi chiar trebuie
s5-1 aib5, asupra celorlalli?
Eu cred ci nu. Eu cred ci superiorititile reale nu
se
stabilesc numai prin prezumqii legale, eu cred ci supe_
rioritifile reale nu se mentin numai, cum se menline
prestigiul impiraqilor chinezi, printr_o izolare care_i
ficea si apari, celor cu care nu erau in contact, supe_
riori mai mult decat erau. Eu cred ci, din contri, cres_
c6nd puterile de atingere, crescind interesul pe care_l
vom avea ca si luim parte la dezvoltarea educatiei si
spiritului public al tuturor vom spori puterea politicii a
acestei f;rir pentru ci vom accelera, in singurul mod
in
care se poate accelera, educaqia politici generali.

Inegalitili vor rimAne. Desigur ci acela care va fi
mai bogat decAt altul, acela care va fi mai inteligent
decAt altul, acela care va fi mai cu talent decAt altui
nu
prin faptul ci va lucra in colegiul unic va deveni egal
celorlalgi, ci, din contri, sfera lor de influenti siie
acliunewa fi mai mare, va putea si inrAureasci asupra
mai multora.
Nu veqi separa, astfel, tara noastri in clase sau in
colegii in care unul se dezvolti mai repede, in care
celSlalt se dezvolti mai incet, in care altui ar fiputut
si
nu.se dezvolte deloc, veli avea o migcare geneiald mai
unifbrmi gi, mai presus de toate, va fi o solidaritate
nalionali mai mare.
$i cAnd toate cetelalte motive nu ar exista, acesta
din urmi e suficient ca se motiveze singur reforma
constitu!ional;.
Suntem, domnilor, gi suntem to1i, inci in vremea
.
cAnd clasele dirigente, prin stipulaqii precise
$i chiar

I

'

''rL

L'.'lil.,\

artificiale ale legilor, au conducerea societetii noastre.
Eu am convingerea profundi ci aceasti situalie nu se
va putea menline, ci firi voia D-voastre, a conservatorilor, azi, ci firi voia noastrS, a liberalilor, mAine,
reformele pe care le cerem se vorinfiptui, Ei am credinfa
ci e un act deinqelept patriotismca e1e si seinfiptuiasci
nu numai sub direcfiunea noastri, a Partidului
Nagional-Liberal, dar a intregii clase dirigente, ca ele
si se infiptuiasci nu numai sub direcliunea noastri,
dar prin puterile noastre, ale tuturor.
Voim ca opera noastri, gi cea agrari, gi cea politici,
si apari in ochii tuturor ca o operi de infrilire sociali,
pentru ca pe noi si ne ridicim in propriii nogtri ochi
$i, totdeodat;, ca si ne dea in ochii celor mul{i acel
ascendent moral firi de care o clasi nu poate si-Ei
mentine situafia.

,,0 altE serie de nedrepteti care m-au revoltat
sunt acelea fEcute de oamenii noStri politici
c6nd vorbesc de acfiunea unui partid din care
eiin5ipi au fEcut parte"
inmormantare este $i aceea a trupului care nu mai
are viaqi, inmormAntare este gi a seminlei care se pune
sub brazda plugului.
t<*r.

imi voi permite si zic si reprezentantilor celorlalte
partide: priviti cu dragoste de lari la opera pe care o
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facem; priviqi-o firi puncte de vedere strAmte, care
ar putea, in dauna generali, si gregeasci acqiunile
D-voastre; dafi, in limitele credinfelor D_voastre,
dar
dali un concurs patriotic gi luminat operei noastre, gi
fiecare, in cadrul partidelor noastre, vom fi meritat,
nu
zic recunogtinfa celor care ne vor urma, dar ceva care
e
mai sigur, satisfacfia propriilor noastre constiinte.

c6nd acele acliuni, azi criticate de dAnqii, le-a ficut
acel partid chiar pe cAnd ei erau in s6nul siu. Daci
recunosc adversarului libertatea intreagi de acqiune
in momentul luptei, pentru chestiuni care sunt in fala
noastri, totugi cred ce este un sentiment de nobleqe
sufleteascS, noblete care ar trebui si te impiedice de
a-l critica, $i poate chiar de a vorbi de trecutul comun,
in afari de apdrarea unor actiuni care au fost $i ale tale.

x**
Partidul nostru a fost intr-adevir, de la inceput,
un partid creat de nevoile nafionale. Dar, in .o.r..pqi"
oltru_"il9. care l-au creat, atat de nedespir;ite drau
principiile nalionale de cele democratice, incat, din
ziua dintAi, partidul nostru s_a inf;ti$at cu acest
caracter neted definit.
in evolufia fireasc; a societ;fii noastre, r6nd pe rAnd
putut
a
si se schimbe obiectul imediat al u.iirrititii
sale, dupi imprejurdri s-a putut modifica intensitatea
acliunii sale gi accelerarea mersului siu, dar niciodati
nu gi-a pierdut orientarea, steaua polari a directiei sale
a fost neclintit;, ea ne conduce gi azi cum a
condus pe
premergitorii nogtri gi, cum sperim pentru sinitoasa
dezvoltare a acestui stat, ea va conduce gi pe urmaEii
nogtri.
:tx{<

O alti serie de nedrept;fi care m_au revoltat sunt
acelea ficute de oamenii no$tri politici cAnd vorbesc
de acgiunea unui partid din care eiingiqi au ficut parte,
30

,,Noi trebuie sH constatEm
cu sange rece realit5file"
CAnd un pictor contureazi o priveligte, cu cAt
artistul este mai mare, cu atat tabloul reprezinti mai
mult starea sufleteascd a omului care picteazi, decdt
infigiqarea naturli pe care ar vrea si o reprezinte. Astfel,
vizAnd lumina vAniti si sinistri sub care se infigiga
acliunea guvernului, am recunoscut mai mult patimile
gi amiriciunile sufletelor care discutau, decat situa[ia
qi tara pe care au descris-o.
Nu, domnilor, situafia Romaniei nu este scizuti; nu,
domnilor, nu facem parte dintr -un Regat desconsiderat.
Nici umilin!5, nici desconsiderare, din contri: respect
gi considerare din partea striiniti$i.
A prezenta, astfel, situatia Romdniei este o gregeali
gi un picat. Sunt, desigur, cruzi aceia care, cunosc6nd
imposibilitatea de a rispunde, ridici asemenea acuzaqii.
Sunt ei sinceri gi sunt ei drep1i? O vom constata mai
tArziu, cAnd ni sevadezlega Ei guranoastri. in orice caz,
este o durere mare de a asculta cAte am ascultat si de a

