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“…D-lor, şi Camera, şi Senatul, la interpelările d-lor Stolojan şi Fălcoianu, au recunoscut 

că suntem în stare de rezbel, au recunoscut că suntem dezlegaţi de legăturile noastre cu Înalta 

Poartă şi că acele legături sunt rupte mai întâi de către Înalta Poartă. 

În stare de rezbel cu legăturile rupte ce suntem? Suntem independenţi; suntem naţiune de 

sine stătătoare (Aplauze). Însă d-lor, aci se opreşte travaliul nostru? Aci se opreşte misiunea 

noastră? Am ajuns la scopul urmărit nu de azi, ci, pot zice, de secole, şi mai cu deosebire urmărit 

de la 1848 încoace? Mai întâi de toate, d-lor, să ne facem întrebare: ce am fost înainte de 

declararea rezbelului? Fost-am noi independenţi către turci? Fost-am noi provincie turcească? 

Fost-am noi vasali ai Turciei? Avut-am noi pe sultanul ca suzeran? Străinii au zis aceasta; noi nu 

am zis-o niciodata. Noi nu am fost vasali. Sultanul nu a fost suzeranul nostru. Însă era ceva. Erau 

nişte legături sui-generis, nişte legături care erau slabe când românii erau tari; nişte legături care 

erau tari când românii erau slabi (Aplauze generale). 

Încercările Turciei, pretenţiunile Turciei în contra noastră, dacă în adevăr nu sporeau, cel 

puţin se repetau necontenit şi mai mult în scris, căci în fapt nu se puteau face, pentru că Turcia 

slăbea din ce în ce mai mult, şi numai când slăbea socotea de cuviinţă a-şi arăta puterea către noi, 

pe care ne credea slabi. În acest mod, rezistenţa Turciei ni s-a manifestat mai cu seamă în aceşti 

din urmă 20 de ani, nevoind să intre în înţelegere cu noi spre a preface acele legături sui-generis, 

care nu mai sunt ale secolului actual şi care, dacă nu mai erau de folos pentru noi, nu mai erau de 

folos nici pentru Turcia. Rezultatul a dovedit aceasta. (Aplauze). 

D-lor, eu nu voi să fac procesul Turciei; aceasta este treaba oamenilor de stat şi care sunt 

în guvern, şi care au fost, şi care astăzi iau parte în parlamentul otoman. Ei sunt datori să vadă că 

au greşit când au răspuns pururea şi într-un mod sistematic cu non possumus la toate cererile 

noastre. Aceasta este ceea ce ne-a adus pe noi în trista necesitate de a îndrepta armele noastre în 

contra armelor turceşti îndreptate asupra noastră; aceasta ne-a adus în trista necesitate că, precum 

pe noi ne pâra Poarta şi ne învinovăţea că am trădat interesele imperiului, că am rupt buna-

credinţă, să declarăm şi noi la rândul nostru că, fiindcă tunul raţionează şi pune în aplicaţiune 

ameninţările cuprinse în nota din 2 mai (s.v. 20 aprilie) a lui Savfet-paşa, asemenea şi noi am 

făcut recurs la tun şi tunul nostru răspunde tunului otoman (Aplauze). Ne întrebaţi acum ce 

suntem? Suntem în stare de rezbel cu Turcii; legăturile noastre cu Înalta Poartă sunt rupte şi, 

când va fi ca pacea să se facă, nu cred că un singur Român va mai consimţi ca România să 

reintre în poziţiunea ei de mai înainte, rău definită, hibridă şi jignitoare (Aplauze). 



Aşadar, d-lor deputaţi, nu am cea mai mică îndoială şi frică de a declara în faţa 

reprezentanţei naţionale că noi suntem o naţiune liberă şi independentă (Aplauze îndelung 

repeţite). Însă, d-lor acum încep greutăţile, fiindcă noua noastră condiţiune cu definirea 

îndependenţei noastre într-un mod mai determinat şi mai absolut trebuie să fie acceptată de 

Europa. Aci este cestiunea, aci se reclamă patriotismul, aci se reclamă prudenţa, aci se reclamă 

sânge rece. Eu, cât pentru mine, nu m-am îngrijit de loc de notele lui Savfet-paşa (Aplauze); dar 

foarte mult m-am îngrijit de acele cuvinte zise la tribuna parlamentului din Londra că România 

face parte integrantă din Imperiul Otoman şi că armata otomană poate trece Dunărea. Aceste 

cuvinte m-au îngrijit. Dar ce să facem? Să stăm morţi? Nu, d-lor, căci morţilor nimeni nu le 

poate ajuta; nimeni nu compteză cu morţii (Aplauze prelungite). Noi trebuie să dovedim că 

suntem naţiune vie, trebuie să dovedim că avem conştiinţa misiunii noastre, trebuie să dovedim 

că suntem în stare să facem şi noi sacrificii pentru ca să păstrăm această ţară şi drepturile ei 

pentru copiii noştri, şi această misiune în momentele de faţă este încredinţată fraţilor şi fiilor 

noştri care mor la hotare (Aplauze prelungite). 

Aşadar, trebuie să dovedim că dacă voim să fim naţiune liberă şi îndependentă, nu este 

pentru ca să neliniştim pe vecinii noştri, nu este pentru ca să fim un popor de îngrijiri pentru 

dânşii; din contra, şi încă mai mult decât până acum, să arătăm că suntem o naţiune hotărâtă să 

ne ocupăm de noi, să ne ocupăm de naţiunea noastră, să ne ocupăm de dezvoltarea ei, de 

dezvoltarea bunei stări morale şi materiale, iar nicidecum ca să îngrijim, ca să neliniştim pe 

cineva. Noi voim să fim bine cu toate puterile, şi cu Rusia, şi cu Austria, şi chiar cu Turcia; şi cu 

Turcia vom face legături nouă, iar nu să rămânem în acele legături ca până astăzi, care nu mai au 

raţiunea lor de a fi. 

Mă rezum, d-lor: voim să fim independenţi, pentru că voim să trăim cu viaţa noastră 

proprie, pentru că nu voim să mai pătimim pentru greşelile altora, pentru că voim ca la gurile 

Dunării de jos să fie un bulevard în contra rezbelului (Aplauze).  

Încă o dată vă declar, d-lor, în numele guvernului că noi ne privim ca în rezbel cu Poarta, 

că legăturile noastre cu Poarta sunt rupte, că guvernul va face tot ce va fi cu putinţă ca starea 

noastră de stat independent şi de sine stătător să fie recunoscută de Europa la viitoarea pace, pe 

care şi guvernul, şi dvs., şi ţara întreagă o doreşte să o vadă cu o oră mai înainte (Aplauze 

prelungite).  
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