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Originile Revoluţiei trancese a 

De odată, faţă, de. vechiul regim, pretutindeni sprijinit pe. 
_ desvoltarea organică a depărtatului trecut medieval sau .pe- 
imitaţia superficială a, formelor romane, glorificate şi recomân- 
date de Renaştere,: încurcăturile-- financiare. ale Franciei aduc, 
într'un mediu de opinie publică pe care-l surescitaseră Slosofii, 

„0 căutare: înfrigurată, după forme noi, de o realisare imediată, -- 
-" Curtea, lui Ludovic al XIV.lea costase foarte mult şi, cu toată ! 
simplicitatea, relativă a, celei pe care 0 determină gustul mai - 
discret al urmagulii- său, deficitul budgetar nu putu să fie aco- 
perit. Cu atît mai “mult, cu cît secolul al XVIII-lea fu ocupat de. 
un șir de-irei războaie, nu: totdeauna fericite, dar foarte'Cos- -: 
tisitoare, | : - 
„Cea. d'intăiu încercare. d a îndrepta această: stare de. lucruri * 

8 - datorită: Scoţianului Law 1. Am" arătat: cum “proiectul 'luj : 
de circulaţie fiduciară, pus în executare “fără o pregătire, ne- 
cesară, a. poblicului, a adus discrediiul unui întreg sistem, care, - 
totușşi,: era să: aibă--un. “viitor în secolul: ce stătea să se des- 

chidă. Şcoala - „Alsiocraţilor“; car -dădu-lui Ludovic al XVI-lea. * | 
un ministru. în 'persoana, lui Turgot, plin de bune intenţii. şi de 
proiecte, nu. se opri asupra deficitului, considerat numai ca un 

“simptom, ci- asupra unei întregi organisaţii economice, în locul 
căreia căută. să. puie-o alta, “sprijinită pe' libertatea: muncii .- 
şi a'circulaţiei şi desființarea vămilor interioare. I se răspunse 

E prin. tulburări, țeranii arbâcind în girlă riul de a cărui lipsă 
  

  

LL Y, critica lui, “de Neckei, 3 în De Vadministy- ation des finunces, 11, p. 222 
şi urm. Necker el însuşi i-a substituit Banca de Scont, în legătură ei cu băn- 

"cile private. . -



d: _ _ 

so plingeau, „războiul făinilor“. Pesta. câtva timp ministrul, de 
mult săpat în 'cercurile Curţii, trebuia să so retragă, făcînd 

loc empiricilor, ” 
Problema redevenise astfel pur. finainoiară, şi pentru îndrep- 

„tarea ei se. căută un bancher. Ne ecker, dintr'o familie de ori-“ 
-gine din Germania de Noră, dar născut şi așezat 'în Geneva, 
“fusese represintant al Genevei la Curtea Franciei, apoi . sindic 

al Companiei Inâiilor; el criticase măsurile. lui Turgot în:ce 
priveşte comerţul gtinelor, În 1776 acest străin fu adaus la con- 
ducerea finanţelor Regatului, ca, director al Tasaurulvi, pentru 
ca, „după cîteva luni, să iea locul sefului său. -. 

Genevesul : era însă, lucru natural:la cetăteantl Republicei . 
care, na. numai că dăduse - pe Rousseau, dar trecuse, în acel 

RE „veac, printr'un şir de experiențe constitaționale, un reformator. 
sigur de concepţiile sale, ca şi de „virtutea“. de care-i plăcea 
să vorbească şi .care ar fi fost în stare a înlocui. .avantagiile 

„naşterii 1. EI începu denunţină lumii, prin. vestitul lui Compte- 
rendu, haosul în “care 'se aflau finantele pe care, cu un..deficit. 
de 24 'de milioane, era. chemat să le îndrepte; se vădia că nu- 

- mai'la Curte se cheltuiesc. 74 de milioane pe: an: Dar,: satisfăcind. 
astfel dorinţa-i de” a “fi cunoscut ca omul indispensabil, îndrep- 
tătorul chemat al unei ţeri în. „primejdie, el luă măsuri practice 
pentru a se ajunge la un budget normal, ca, al „Angliei, Uşura- - 
rea, -sistemului de percepţie prin trei singure „companii“ de . 
arendatori, scăderaa, risipei din jurul perscanei regale, împuţinarea | 

|  fancționarilor . şi reducerea, lefilor contribuiseră la acest Tesultat. - 
Dar el nu ss mulțămia, cu atita : voia, aşezăminte noi şi, ins- 

„pirindu-se din Geneva lui, cîrmuită de consilii, el_creă; adu-.. 
nările provinciale, avind să se ocupe de- contribuţii, cu drept: 
de a face reprimande ; ba chiar unele rosturi. judiciare li erau 
atribuite. Ca, şi 'Targot, el se gîndia; şi la represintările muni-.- 

. cipale — şi marea, „municipalitate“ - încununa,. proiectele: ace-. 
luia—pe care de fapt era să le întroâucă „apoi şi. în. domeniul 

-_ politie, Curtea-l sili să se retragă însă „întreropînd seria de Mă 
+ Sări prin care credea, să poată, salva monarhia, pe care n'o cu: 
“noscuse acasă la dinsul, Îndată, după aceasta, la 1784, “el pu- blică lucrarea lui “despre administraţia finanţelor». 

  

1 De Dadiinistr ation des fnances, I, pretaţa.
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Înti'însa. socotia, veniturile regale pe: categorii : “cele două 

vicesime (vingtiămes) și adausurile („quatre sols pour livre cn. i 

„sus du premier“) (55 de milioane), a treia vicesimă, provisorie, 

din.1782 (21.500.000), vechea, „taille“, şi ea pe pămînt (91 de mi- . 

_lioane), capitaţia — şi pe averea. nobililor — (41.500. 000), micile 

venituri in aşa- -numitele «pays d'slection», cu scopuri locale, fo= 

-- losul. din vinzarea, sării şi tabacului, a vămilor, a cdogienin]ui 

„Occidentului> (vamă pe produsele coloniale); cele cinci < gross 

fermes», dările pe băuturi şi alimente („fermes. genrales“ şi 

«regie generala : 217 milioane), produsul domeniilor (41 de mili:. 

oane), timbre şi'taxe, poşte şi mesagerii (posta propriu: -zisă), fo- 

“losul de-la baterea “monedelor, de la loteria regală, venitul ce 

"accise (27 milioane), darea pentru întreţir cea drumuiilor (20 de i 

“nala că acea din Berri a suprimat corvadele,: găsind. inijlocul , 

de a repartisa suma „corespunzătoare asupra tuturora, şi asupra 

nobililor cari-şi căutau. singuri. de moșie ?, şi celelalte. imposite” . 

"fară, aşezate, prin bună înţelegere, pe o basă ncuă, ma ai dreoptă 

"și tot odată mai . simplă ; în sfirşit se luară iniţiative pentru 

creşterea, bogățiilor provinciei - şi. se presintază contribuţii vo-. 

- lontare, În cutare provincie cu tradiţii. „speciale de State, cu... 

Dauphios, “Parlamentul local însuşi ajutase la, stabilirea, noului 

, 

la, cler (numai. 11 milioane), dreptuni la schimbarea funcţiilor, 

y 

milioane), — în total! 585 de milioene!. Faţă de acest inextricâbil, 

. haos soluţia lui era aceasta : în loc de contribuții“ DN SiNgUr 
2 

> 

<imposit teritorial>, în loc de «tribute> o ccapitaţie personalăs. 

- Amintind că 'el a: creat adunările provinciale, Necker sem- 

Consiliu. Se evidenția, astfel folosul care putea să xssulte. din - 

'“complectarea «legilor generale: prin aceste hotăriri „ale unor .. 

- adunări colective, cu membri din toate stările, cari cunoșteau : 

"perfect starea. de. lucruri din 'cuprinsul autorițăţii lor, 

Li 

Cu alte cuvinte învierea acelei vieti. provinciale, caro era. - 

“încă în Franţa un element de soliditate şi de solidaritate, cu-. 

prinzînd- atita Qin: tesaurul - trecutului şi capabil de'a se înnoi.. 

„după nevoile altor vremuri. Alături. de Parlamentele cu atriboţii, E 

27, pensii23, cheltuieli militara extraordinare 105,000,000, ordinare 124.600.000, 

“ale marinei 45.200.090, ale Afacerilor Străine 8. 500.000, ale Casei Regelui 15 

milioane, ale" încasării impositelor 58 de milioane, Toial 610 milioane. 

* IL, p. 160 Și urm. | | 

"4 Cheltuielile consistau din:201 milioane; Ja datoria” publi că, ratbureuri* îi
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“ limitate, al căror prestigiu. era mult scăzut, prin cumpărarea 
locurilor şi vînzarea, sentinţelor, se creau aceste. nouă repre- 
sintanţe, în stare să primească toate indicaţiile momentului şi 

să caute, în deplină cunoștință de causă, mijloacele de a trans- 
forma ps încetul un Stat! care era încă o colecţie de provincii 
nu într'o federaţie de teritorii cu dreptul lor propriu, dar, în 

acelaşi spirit şi supt același monarh, într'un organism viguros, 
ale cărui membre, cu autonomia necesară pentru a trăi şi a 

„se desvolta, ar fi adus, fiecare după caracterul lui particular, 
ajutorul de nevoie la viaţa totalului. 

Do altfel sistemul de dlegere eraîn mîna rogelui, membrii 
. erau întăriţi de. dînsul şi hotăririle înseși erau suprse aprobării 
lui; nu se ajungea niciodată la. drepturile largi ale aşa-numi: 
ţelor „pays dltat“ 1. Membrii cei dintăiu fuseseră numiţi de 
Suveran, dar, lucru de mara importanţă, dacă, în cutare. pro- 

"vincie, dintre proprietari trei erau din cler, şi cinci din nobilime, : 
“<locuitorii oraşelor şi satelor> aveau opt xepresintanţi, cit cei- 
alţi împreună *; adunarea se înoia însăşi prin alegere. Evident 
că schimbarea acestui sistem: prin altul mai larg ar fi adaus la 
autoritatea şi popularitatea adunării, căreia apoi i sari putut 
da şi o competență administrativă, 

Aceste concepţii displăceau. însă de o potrivă, c ca şi caracterul: 
„însuşi al lui Neckar şi al familiei sale, şi- - celor de sus şi celor 
„de jos. 

Cai dintăiu, clerici 03. Lomânie de. Brienne ori nobili de felul 
lui Calonne, . cari, după doi locţiitori fără personalitate, luară 
moştenirea ministrului disgraiat, credeau. şi ei în nevoia unei 
schimbări, şi spiritul timpului, doritor de retorme şi amator al 
represintanţelor populare, na trecuse pe lîngă dînşii fără a-i atinge 
şi induenţă; tineretul, care lăsa. spadele pentru a imita, moda 
englesă şi care privia cu o simpatie admiratoare pe aceia, cari luptasară în Am rio, pantru libartațea, coloniilor. englese, : era, - cu totul stăpînit chiar de tendinţele «filosofice» contemporane, 
Calonne ajunse mai tărziu, — după ce politica, sa, răzimată pe risipă, psntra 3 da impresia, prosperității finanţelor publice, nu izbutise şi el trăia, ca, . refugiat la, Londra, urmărit, de. oprobriul 

1 Ibid,, p. 108, 
* Ibid,, p. 207, 

>
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” opiniâi publice — la. părerea că trebuie” goneralisate „adună. 
rile provinciale“ ale adversarului său Necker şi că de la ele să | 

se treacă apoi la „renașterea marilor adunări, naţionale propriu- 

zisălt, Deocamdată, el recurse la o consultaţie năţională « de un 
caracter nou, „nejustificat îndestul prin tradiţiile: istorice ale . 
ţerii şi pecorespunzător ideilor dominante ale „filosofiei zadi- 

câls: adiaiarea notabililor, 

_ 

0 astfel! de adunare - fusese: numită de. Luisa de Savoia, ca 

regentă, în 1526, în vederea întăririi. tratatului desastros pe care 

fial ei, regele Francisc, fusese “nevoit să-l încheie cu Carol 

Quintul; ea refusă admiterea acestui act ruşinos, Adunarea de 

notabili din 1596, supt Henric: al IV.lea, al” cării scop era numai 

acordarea de noi subsidii unui rege strimtorat, fusese aleasă, 

dar numai de nobili, “de clerici 'şi de! membrii „Parlamentelor II 
judecătoreşti; economii importante, atingînd. mai multe categorii 

da: contribuabili, ieşiră din deliberaţiile lor, Pentru motive de 
administraţie şi de apărare a regatului se strinse a treia adu- . 

nare, la 1696, prin: voința lui Richelieu, care, ştia că dispune, de 

aceşti consilieri mlădioși, Data, aceasta, în 1787, lîngă prinți, 

arhiepiszopi şi episcopi, consilieri de Stat şi magistrați, ofiţeri 

municipali, erau doar doisprezece. “deputaţi, şi anume din „pays 

dată, iar, ca, repartisare a celor trei ordine, nobilimea, avea 

Şase. ropresintanti, clerul” patru şi starea a treia, doi. O retro- -. 

graare dezi față de situaţia pe care burghesia, unită, ce e 

drept, cu "ţerănimea, o :că ătase' în adunările. lui” Necker. Dacă 

se pun6au în sama, ei și membri din. aceia . care fuseseră. che- 

maţi pentru funcţia pe care o ocupau — şi aceasta era cu totul 

altceva, — apoi, din treizeci şi şapte, cîţi i se puteau acorda, cu 
dregătorii oraşelor împreună,- numai şase- şapte nu erau nobili :, 

Li se -cereau,; data, aceasta, notabililor, nu numai „observaţii“ 
asupra finanţelor, dar Şi. asupra reformelor economice. Ei ad-" 
miseră, pe un ton de independenţă, care nu putea să mire în 

atmoșfera, lumii de atunci, adunările lui Necker, libertatea co- 

marțului grinelor, îAlăturarea corvezii, taxă timbrului și: impo- 

sital teritoriăl propus de acelaşi. Dar Parlamentul, deprins cu 

"3 Lettre adressce au roi par a, de Catinme 1 9 forier 1789, Londra, _ | 
' Memoriile lui Droz, - | Ra
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oposiția, -refusă înregistrarea lor, atrăgîndu-şi estfel exilul Ja 

Troyes, o ii Ra - 

Încă de 'nainte, Parlamentul din Besanqon ceruse „State pro- 
„vinciale“ şi „State generale“, Strigătul după „Statele generale“ 

se auzi şi în cel din Paris. Din sînul “lui se alege o comi- 
" siune pentru a .cara „să se adune naţia“—şi apoi impositele!. 

Regale-şi impune momentan voinţa, printrun lit de justice, 
prin presenţa lui personală, care determina, după datină, înre-. 
gistiarea edictelor, orice critice li sar fi adus. El adăvgia însă 

şi altele care transformau toată organisaţia. judiciară a ţerii, 
cu noi garanţii de justiţie: Curtea, plenară, care se. întemeia, 
presidată de rega şi compusă. din prinți, pairi şi înalţi -dre- 

- „gători, avea supt ea patruzeci şi şapte de triburale provin- 
„.“ ciale, bailliages ; vechilor Parlamente. li se acoroa. o «vacanţă» 

pănă la stabilirea noii magistraturi,. a 
__ În acelaşi timp se chemau din nou, la 5 Octombre, notabili, 

„Durata deliberaţiilor nu întrecu o lună (pănă la 12 Decembre). 
„Data aceasta însă, ei avură să hotărască, după :propuncrea lui 
Lomsnie de Brianne, bun episcop, bun administrator, bun aca- - 
demician, dar om politie timid şi desorientat, dacă trebuie sau 

ba să.se aduns Statele generale, - N a a 
„Dar răspunsul îl dădeau alţii. La vestea că Parlementele se . 
înlătură, provinciile se Tidicară, nu atît pentru “aceste corpuri 
înseşi, cit pentru propria lor autonomie, care cv mai era TEpre- . 

„Sintată prin altceva. La Pau lumea, poartă pe braţe “leagănul . 
lui Henric al IV-lea, în Provența se pradă din nou depositele de 
grine, la Toulouse populaţia urmează - pe <advocatul general» 
exilat *. Iar la Grenoble, influenţată, de Elveţia vecină, unde ce 
"mult se perpetuau, cu intervenţie de «mediatori», conflicte cons- 

„ tituționale, se produca o răscoală, soldaţii fiind bătuţi cu pie- 
„tre şi cu tigle, şi de țeranii vecini, pe cînd femeile sună clo- 
potele. Se amintesc condiţiile alipirii, în secolul al XIV-lea, de Franța, şi o adunare de notabili locali cere State: generale, iar . 
pănă atunci ale provinciei, cu dublă represintanţă-a stării a 

„treia. Tot odată se desfiinţează corvezile, punîndu-se în loc, după 

  

L Basturd.d'Estang, Les Parlements. de Irance, Paris, 1837, pp. 626.7, * Ibid, pp. 630—1, . a =



  

un oxemplu din 1551, cimpositul pe cele trei ordine». O. adu- 
„nare provincială se şi ţinu la Romans şi la Vizille, socotit ca ve» 

“ chea capitală, adunare presidată, de episcop !, - 
„Na li mai rămînea notabililor, cari se gîndiseră, la 0 cour 

pliniăre, decit să isa, act. de o hotărire care: era, a opiniei pu- - 
- “blice, a cării domnie începea. Cu dublă represintare a stării. 
„a treia, ei cereau chemarea.Statelor generale : însuși fratele mai 
"mare al regelui presidase secţia care luă întăiu această hotărîre 

  

  

: Dăcuments nistor iqutes sur Ies ovigines de li Rdeolution dauphinoise de 1738, 

pati sous” les auapices de da municipalită, 1885, 

..



ÎN 1 

Adunarea constituântă francesă. 

Statele generale, cărora li se atribuia, data, aceasta, misiunea - 
de a arăta, «ce ştiu despre această opinie care guvernează şi 

naţiile şi regii cei buni»!, nu-erau c inovaţie. Le-am văzut sdu- 
nate la 1302 ca, să sprijine atitudinea lui Filip. cel- Frumos faţă 

de papâlitate—o singură şedinţă, şedinţă de manifestaţie ge- 
nerală în sensul Coroanei—, la'1303 pentru acelaşi scop, la 1308 - 

„ca să aibă mai multă autoritate în suprimarea Ordinului Tem- 
plierilor—cu procuraţie formală, dată deputaţilor orăşeneşti 2—., . 
apoi, la începutul dinastiei de Valois, ale cării drepturi puteau 
fi discutate, dîndu-se voie burghesilor a se înarma pentru spri- 
jinirea noului rege, la 1321 pentru a îndrepta reava. stare de 
lucruri, la 1351, 1355, pentru ajutor contra Englesilor, de atitea 
ori apoi în cursul acestui lung, greu.şi adesea-ori foarte neno- 
rocit războiu. Fusese vorba, chiar de periodicitatea lor, dar pesie 
aceste. planuri constituţionale se aşternuse omnipoterţa absolu- 
tismului regal. În toate. casurile, burghesia era represintată prin 
delegaţi aleși, „oămeni cuminţi“, de şi ignoliles. Adese ori des: 
baterile se făcuseră, nu pe ordine, ci laolaltă, dar e adevărat 
că altă dată, ca, în 1484, adunarea se împărțise în şase „birouri“, 
Jucrind deosebit. Data aceacsta chiar, la 1484, se rosti părerea că 
cautoritatea supremă & regatului a revenit Statelor», că forma 
„rugăminţilor“ era numai o amintire, că adunarea, aşteptind 
„consiliul care ar primi de la dinsa, suprema, putere“,.avea, drep- 

- 
  

: Ce qu' ils savent de cette opinion qui gouverne et les nutions, et les bons - Tois; Suite de becrit intitule les Eiats gentrauz. - E ? liobas, France, în „Univers pittoresque“, p.'561.
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tul de pă docreta şi porunci 0 amintirile clasice de republică 

„la 1856, din 800 de „membri, jumătate .erau „populari, în .1483 - 

stăpiniau.. pe vorbitori, cari strigau: <populum appello, non ple- 
bem». E adevărat că, la 1613, nobilimea protesta cu indignare 
contra ideii măcar. a „frăţiei“ cu nişte „hommagers . et justi- 
ciables des deux premiers ordres, des bourgeois, marchands, ar- 
tisans et quelques officiers“ ; regele ceru, ccaietele», fără să, î 

fost discuţie,. şi „concedi“ pe cei adunaţi. ie 
În ce. priveşte represintarea dublă a «stării a țreia», iată soco- 

telile făcute într'an pamflet politic- pe. care: l-am citat mai sus: 

«starea a treia» presinta, 118 deputaţi faţă de. 174, în 1576, 

| tribuabil în vristă de douăzeci de ani, formînd aşa-numitele - 

—— 

150 față de 176,.în: 1588, 192 faţă de'.322, în 1614, 185 față de 
272. în adunările lui Necker, Languedocul cuprindea 45 de qe- - 

“putaţi burghesi faţă de 23 de clerici şi 23 de nobili:, | 
Odată ce se hotărise în favorul „Poporului“ proporţia dublă a 

represintanţilor lui, se procedă, în mijlocul năvălirii pamflete- 
lor de îndrumare, critică și aţiţare, la chemarea electorilor peniru 
a desemna, cel „Puțin o mie de deputaţi; aleşi în . proporţie cu 
populaţia, fiecărui bailliage; dar şi cu. participarea. lui la cheltuie= 
lile regatului. Electorii ei înşii erau aleşi. de orice Frances-ccn- 

„assemblges primaires",. care aveau ele dreptul de-a alcătui ca- 
ietul de. plingeri. . EI = E E 

“Cu ideile care dominau actastă epocă, resultatul acestei ire- _- 
ziri a, conştiinţei populare era, Uşor "de închipuit. Caietele, stării 
a treia atazau ceia: ce se-numia cabsolutismul ministerial», ce- 
reau toate libertăţile de. manifestare” cetăţenească, protestau 
contra, menţinerii regimului feudal şi, pretinzînd periodicitatea 
unor asemenea adunări, voiau ca „puterea legiuitoare! să, “plece . 
de la, «naţiune», care ar înpărti-o numai cu. Suveranul, <dele- 

„gatub ei, evident, &onâiţionat; revocabil Şi. necxistent chiar, 
atunci, cînd naţia însăşi se prosintă. . 

În acelaşi timp, cu sau fără uneltiri din paztea ducelui de 
Orlsans, caro era considerat ca doritor de coroană, „electorii“ 

"sa permanentisau fără, nicio autorisaţie şi fără niciun precedent. 
La Paris ei se stabilesc” la: H6tel- de- ville, formind Comuna, al 
PI, 

1. Jurnalulu! lui Jean Masselin (guy: nal des Etats ener auz), publicat de Bernier, în „Documents incăits“, 
* Pp, 21-a, 

N
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cării rol. va fi aşa de mars şi aşa de sălbatec în „cursul des- 
- “voltării împrejurărilor revoluționare. 

. 

pildă şi urm, în Miu 

” finitive“, zice broşura citată (p. 39). -. 

Evident că miniştrii, între cari. încă Necker, nu puteau primi 
această teorie a «Stâtelor libere şi generale» i, a 'cacunării na- 
ţionale», cu atribuţie 'de <a hotări „constituirea ei definitivă» 

-. şi apoi a da o Constituţie generală regatulti *. Discursul 0e Ge s- 
-chidere âl lui Ludovic al XVI-lea cere vag ajutorul deputati- 
lor în grelele împrejurări pe care 16 străbate ţara. Necker el 
însuşi nu anunţă nimic din ce se aştepta. de la spiritul lui no- 

"Chestia; care 'se punea, acuma, era aceasta : se va vota la0- 
Jaltă, ceia ce asigura, majoritatea „stării a treia“, sau Geosebi, 
în care cas două ordine impuncau 'totdcatna voința lcr vnuia - 
singur. Nu.doar că în nobilime, ale cării caiete invccau dreptul 

„istoric şi cuprindeau cereri bizâre, şi cler, doritor: de sinoade 
provinciale şi conciliu naţional, ca şi de State provincia!e, n'ar 

fi pătruns aproape tot aşa de adînc. spiritul vremii, dar în aceste 
„_. “elase sa putea, strecura mai uşor influența:acelui. factor, înfă- - 

„ tișat de mult ca principala causă a relelor de, care suleria 
Franţa, Curtea, . Pa a 

«Starea a treia». cere verificarea împreună a titlurilor, şi <pri- 
vilegiaţii> refusă. Se face o plingeie către rege, oprindu-se pănă 
atunci orice activitate. Nobilimea: se declară: însă „Cameră 
legislativă suverană“, clerul, mai, modest, „State provisorii“?, 
Curtea nu recunoștea, Adunării. stării a, treia decit un „Gecan 
al Ordinului a! treilea“ (doyen du. licrs ordre), de şi Bailly con- 
tinua să lucreze ca preşedinte. Scrisoarea regelui. pentru veri- 
ficarea titlurilor: prin „comisari“ n'avu niciun ecou: „n'am dat“, . 

se spunea, ' „niciun motiv pentru -intervenţia 'sa“4, De „altfel, 
"conterinţile fură reluate, și i-se aduseră omagii prin derutaţie - aceluia, care era încă, rege al moştenirii sale. .. 
„Deputaţii populari pretind că alegătorii 1 

  

or: sînt - „națiunea“, 

+ Mounier, Xoucelles abecreatiois sia ls ctats-ginivauă e France, 1185, 

? „ll appartient ânx Etats gencraux sculs de râgler leur constitution d6- 

» Discursul lui Mirabeau de la 27. Maiu,: . - E aa Cel din 29, a



  

    

o = 

şi că, „deci, aleşi de acest corp, de trei o ori mai mare decit acal 
care a dat pe deputaţii celorlalte două orâine, ei sînt, de fapt . | 
și singuri, O. „Adunare Naţională“ 1, 1 La 16. Iunie 1789 se și iea, 
solemn, acest titlu, Bailiy, o nobilă figură de invăţat idealist, E 
conținuă a fi preşedinte, şi se face jurămînt, faţă ce: misiunea.” 
încredinţată de popor aleşilor lui. După aceasta «Adunarea Na- 
țională>. ss amină, pentru: ziua de 20, Pănă atunci celelalte ordine i 
erau somate să, se contopaască în «Adunare», fiind pănă acum ; 
în lipsă („en d6faut“) 2. Din: partea lor, nobilii se declară «consti- 

„tuiţi» şi gata-doar-să exmită «comisari» peniru discuţia cu ceia | 
"ce, şi între “membrii” «stării a treia», se nemia acum, după exem-. 
plul eagles, „comunele“, Cierul nu- i urmâse însă pe această cale... 

Cartea ordonă atunci să se închidă, la 20, sala Adunării populare. 
Urmaţi. de mulţime, deputaţii se duc în alta, la Jeu de Paume. 
Aici se face jurămîntul de solidaritate şi permanenţă. „pănă ce . 
Constituţi ţia va fi stabilită și întărită pe base. solide“ „(ejusqu'ă- 

| cs que la Constitution soit. Stablie. et aftermie. sur, des „bases 
”- solides»). 

“La 23 Iunie se încearcă 0 lovitură. ca aceia contra - Paria- - 
lamentelor prin lit de Justice : _presența personală a regelui şi în- 

_registraree silită. Se adoptă punctul de vedere al nobilimii, cele 
trei ordine avind să lucreze impreună numai în achestii. gene. . 
nerale». De 'a doua, zi trebuia, să se proceadă așa. Marele-Maes-. 
tru al ceremoniilor se întăţişă ca să ceară. membrilor „stării a 
treia“ să se împrăştie : Mirabeau, care fusese ales ca <drapier>, 

" vînzător de “postav, la, Marsilia, îi obiectă, că n'are drept să între în. 
locul unde - „comunele. Franciei, au hotărît să delibereze“ şi stau 

prin: „voinţa, poporului“. Regele, însuși , nu e decit „maridatarul 
nostzu, „care trebuie să primească "ordine de la noi —, dela.noi. 
cari sîntem învestiţi cu un sacerdoţiu politic şi inviolabile. Un. 
decret al Adunării declara. membrii ei inviolabili; a-i aresta aducea 

. pedeapsa cu moarte. Era cea, d'intăiu lege. pe care majoritatea, - 
o impunsa cu absolutul despreț : al formelor trecutului. ; 

Regele : se. plecă înnaințea faptului îndeplinit, pe care po- 

  

A Siâyă3 propusese titlul ae” „Adanărea represiatanţilor cunoscaţi şi veri- 

-* ficaţi ai naţiei francese“, Mirabeau pe acela de „reprosintanţi ai poporului Pa 
 francasi, Legrand impuse numele. a 
"2 Discursul lui Mirabeau de la 18,



ii 
pulaţia, din Versailles, din Paris, de aiureă, înteţită, de „elec- - 
tori“, o aclama. Ordinele; privilegiate : primiră instrucţii de'a, 
merge ele către deputaţii populari: Zvonurile 'despre măsuri mio - 
litare se dovediră zădarnice. lar Adunarea, întru toată supusă 
lui Mirabeau, denunța Franciei, cruţînd pe rege, intrigile şi pla-: nurile „aristocrației“, vinovată de toate relele, Da 

Ea trăsese, de fapt, la dinsa toată autoritatea, nobilii, clerul 
urmind direcţia, impusă. de „starea a treia“, Cum însă nu era. în' stare să întrebuințeze această, . autoritate pentru a guverna în locul miniștrilor, bănuiţi și discreditaţi, puterea trecea în mîinile populaţiei şi ale organisaţiei comunale care pretindea s'o reprâsinte” legal, în mînile districtelor“; Un: „comitet . perma- 
nent“ avu conducerea afacerilor în Paris, Şi garda naţicnală“ “ fu-imediat organisată, supt “ordinele lui Lafayette. Cei peste 50.000 de oameni “pe cari.i-ar fi striâs Curtea, pentru a, sg-opune., şi-a căror înlăturare:'se, ceruse. regelui de Adunare nu erau 9. “simplă închipuire. Ludovic propunea, răspunzând, ca desbaterile - Constituţiei să 'continue la Noyon sâu la, Soissons, el însr şi Gu- cindu-se la Compigne.. Dar m'avu curajul să meargă pănă la capăt. „Nu nu vom duce nici la Noyon, nici ia Soissons“, spunea . Mirabeau la 11 Iulie,e,decit: dacă 0. cerem, şi n'am cerut-o şi nu Vor - cere-0.“: El vorbia de: pregătirea, unei noi' Saint-Bărthâ-" - „“lemy!, Demiterea; lui' Necker ar fi fost semnul. “Parisul * „electorilor“ şi ",comitâtalui- „răspunse prin .singe- „_Xoasa invasie “a, Bastiliei, veche fortăreață, în căra sg închideau mai ales tineri seniori cari săvirşiau acte dăubătoare inteiesului. -- „şi: prestigiului familiei: lor (14: Iulie). “Adunarea, voia, să-i: cemă socoteală regelui pentru“ motivel mişcării. Dar 'acesia, câre | anunţase mai de "nainte intenţia, lui: de ă veni la, “Adunare, se : presintă a doua, zi, şi fa aclamat; El'rechemă pe Necker, aprobă garda naţională, şi, Lafayette fiindu-i comandant, Bailly primi să fie preposit! al negustorilor, ceia; ce punea Parisul în legă-" 
coloră, și să meargă : în :oraşul rebel pentru a primi la HOt6l- * de-ville, supt boltă de' săbii, semne de adeverinţă şi “fidelitate. Din acel moment el abdicase înnaintea puterii populare, care „ea Însuşi nu era, Organisată decit pentru distrugere. Îndată, după Enea O 

s 
. . iai , -. 

- i ă „+ Discursul din 18 Talie, 
a



z
a
 

  
  

218 

aceasta din cite “un - delegat de district;. se ! formează o novă : 
“Comună, ..... i: DE RR a Io Rae y 

“În caietele din Paris-şi din orice colţ.de provincie 

serica lua dijma, seniorul o şesime,. fiscul. alta. În seara, 'de 4 
August, cu:un' entusiasm extraordinar şi după cererea, nobililor ! 
însiși, "cari, “de alttel, transmiteau drepturile lor parvenitului - 
cumpărător, se decretează,; odată cu egalitatea tuturora la funcţii - 
şi imposite, dar nu fără răscumpărare, pentru. scopuri -pur fis- 
cale; desființarea, tuturor urmelor! ce rămăseseră 'dintr'o orga- . . 
nisaţie care. fără, nicio. reglementaţie dispăruse, în-mare parte, 
şi pănă la, o treime, de la sine, prin: răscumpărări. ca; - şi. prin .: 
cesiuni, supt prasiunea iresistibilă. a spiritului public, preocupat... 
continuu de. progresul claselor - rurale 2, De altfel; după:un 
pretins ordin regal, pretutindeni 'țeranii atacau castelele, mai - 
ales pentru titlurile. şi registrele ce cuprindeau.: ... -..: 

ale. „stării 
a traia“ i se' ceruse formal. suprimarea regimului. feodal, şi mai . 
ales a dijmelor și servituţilor, -a privilegiilor -supărătoare : Bi- . 

Se trecu apoi, cu iubirea pentru generalităţi şi credinţa naivă că ele pot fi de un-mare folos: educativ, la redactarea, după . exemplul “american; a „Drepturilor 'omulii „gi cetăţeanului“: 
Plîngindu:s0 că terminul pentru redactare e prea. scurt — trei 
zile pentru-a, pune de acord douăzeci de proiecte —, Mirabeau . 
dădu 'o formă, populară: acestei enunţări. de principii, care fu: : afişată în toate oficiile - 
de cregat» începea să se evite, * -: 
Neglijînd finanţele. şi milțămindu:se a vota: împrumuturi. lui“. Necker %, care, în curînd," desgustat, era să să plece, şi pentiu 

totdeauna, Adunarea începu 'apoi lucrul Constituţiei. :De la - " dînsul n'o distraseră nici sălbatecele scene din Octombre, cînd, “ zvonindu-se- că: regimentele aduse la Versailles şi care fuseseră - 
serbătorite de. gardes 'du icorps în presenţa Regelui şi a familiei . 
lui, îndelung! aclam: 
Plebea' din Paris -voiră 'să năvălească,: în strigăte de: „vrem 
Pins“; în: grădinile şi - în palatul însuşi al regelui, ameninţinăd 
cu moarte pe.regina.' Da: altfel şi Adunarea fu . insultată de. 
acea a Ri 

* Arthur Young, întrun pasagiu. citat de Doniol, spune că „de ar fi ozi -. 
legislatorul Franciei, ar-face să ară astfel do. mari sebiori“.. .. .:.-:: 

* Doniol, Histoire des classes rurales en France, Paris 1861, p. 476 şi urm, 
* Fusese vorba chiar de a se sacrifica ștertul veniturilor fiecăruia, 

„Imperiului“: frances, — căci terminul * 

aţi, au intenţii contra libertăţii, temeile şi
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bande care porunciau 6ratorilor fără a ţinea samă de existenţă, - 
preşedintelui, Abia se încheiară distuţiile, care şi acelea încăl- 
ziseră spiritele, asupra dreptului de veto al Monaihulvi,. cayc-l 
căpătă, dar numai cu caracter, suspensiv, “după a treia votare: 
orice lege întriînd, .şi fără sancţiune, în vigoare, -: . 

"Necker încă nu se retrăsese, cînd, pentru a. susținea chel-" 
-tuielile Statului, scăzute mult prin anarhia care 'se întindea, în 
provincii şi prin desorganisarea armatei, se făcu, după proiectul - 
lui chiar, un nesfirşit izvor de venituri prin sechestrarea ave- - 
rilor clerului, devenite „bunuri. naţionale“ pe basa cărora se 
emisese necontenit alte- serii de bonuri, de assignats. „Fiecare... 
nație“, spusese Mirabeau 1 „e Singura şi adevărata proprietară 
“a bunurilor clerului sâu“, cu conâiţie să-şi întreţie preoţii să- . 
raci. 400 de milioane fură aruncate de-odată în „circulaţie, pe: 
o vreme cînd.un împrumut de treizeci de milioane „părea o 
afacere. foarte importantă. Alte 800 de -milioane se adauseră | 
după cîteva luni.. | a 

„Constituţia pe care adunarea, n'o -isprăvi decit în Septembre 
1791, puţin timp înnainte de disolvarea ei voluntară, cu înda- 
torirea, membrilor de a nu se mai lăsa, aleși, se. razimă, cum 
e uşor de închipuit, date fiind ideile timpului, pe consideraţii 
de pur raţionalism matematic, cînd e- vorba de a se înlocui 
provinciile istorice prin departamente. gecgafice şi a schin.ba 

- după acestea hotarele episcopatelor. Ea reduce totul la alt ge- 
rea „poporului“, care creiază, deputaţi, „administratori“, jude- 
cători şi chiar preoţi. Căci poporul e esenţialul; o parte din e], . 
un delegat al lui nu-şi pot însuși suveranitatea, care-i aparţine lui 
exclusiv. Alegătorii în vristă de 25 de ani, cari trthuie să aibă | un venit de 150—200 de franci, iar, în oraşe de peste 6.000 de - 
locuitori, un venit de 200 de zile de lucru sau ceva, analog, şi în oraşele mai mici, de 150 de zile, ca, şi la. ţară, aceşti alegători, ei înşii aleşi, în „adunări primare“, de censitari (censul e egal cu trei '.- zile de lucru), dau voturile lor la 745 de represintanţi formînd 
„Adunarea, nâţională legislativă“. Ea, prestează jurămînt de cre- dinţă pe Constituţie şi are îndatorirea de a face, şi după propu- „nerea Rsgelui, legile care se supun aprobării acestuia, Între legile acestea e şi hotărirea, asupra războiului şi păcii. Fără Adunare 

* Discursul .din 30 Octombre, Da 

a.



tepele nu poate acorda. pensii şi răsplătiri. La 30.000 de foises 
nu se pot aduce forţe militare fără voia Adunării unice. Afară : de o gardă, de onoare regele nu poate ţinea pe sama lui mai | * ... mult ca 800 de: oameni pentru pază. Adunarea dispune de tru- „.. pele ca-i vor părea, necesare acolo unde se află.. Şedinţile şi'le 

“hotărăşte singură, ca şi întreruperea lor; la fiecare! domnie 
„;„nouă ea se adună Ge la sine. Miniştrii îi dau samă de ; toate 
-, cheltuielile ce fac; ei pot fi urmăriţi fără a se consulta, regele - pf şi pedepsiţi fără sancţiunea. lui. 'Tot aşa, legile asupra contri- - ;buţiilor se execută fără, a trece pe la el.“Aceste contribuţii au . : |..:. darata de la sesiune-la sfirşitul celei următoare. : Regele păs- 

“lui nu se deliberează, | | | | 
Ca şi administratorii, jucecătorii sînt aleşi, pe un timp oare- care ; regele e'dator a li a scrisori patente. Procesele crimi- ? nale trec la jaraţi pentru aprecierea faptului. Lîngă Adunarea, ” __„ chlegislativă este o Curta de casaţie. Pentru delicte politice ju- - « sdecă o <Înaltă Curte Naţionalăs. Judecătorii nu pot fi pedepsiţi 

> trează doar dreptul de convocare. extraordinară, În” presenta 
IN "presenţ 
.. 
LE 
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N „decit ce aceasta, după un decret al Corpului legislativ. - 

e 1. Principiul ce electivitate a6 întindea şi la cler, Supus urici „con- “Ţstitaţii civile“ fără legătură cu drepturile, tăgădăite formal, a!e.. |: Papei, şi dator cu 'un jurămînt de credinţă (prâtres asscrmentds) ' 
cei cari-l refusară fură supuşi unei nemiloase prigoniri, - . 
„În ce priveşte învățămîntul, el devine public şi gratuit, dar 

„nui sa dă încă organisaţia definitivă, : -- - i 
Schimbări se pot aduce Constituţiei numai după o cerere făcută 

şi votată în trei legislaturi consecutive, de cite! doi ani fiecare, 
co iar primele Gouă cupă 1791.rau acest drept. Adunarea, de revisie- 
Sb sa îniregeşte cu încă 2496e membri; aeşi anume pentru'aceasta - 
3 Şi în care nu întră merabrii -ultimei legislaturi. Da î „a 

"Aa După isprăvirea lucrării sale, Adunarea, Naţională se 'disolvă 
„singură în puterea, suveranităţii sale ; în dorinţa de a dovedi: 
“naţiei că: niciun! motiv egoist w'a; înriurit pe rnembrii ei, ea ho- 
tărăşte însă, cum am văzut, că niciunul: din! aceştia:nu va putea” 
să candideze pentru Adunarea. Legislativă, menită a da legile 

_unsi ţeri. care acum, prin grija înţelepților de Ia 1789, aveai o- 
Constituţie. a De 

he 

2 

Şe, de Război, 
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III. 

Excese şi reacțiune în noua viaţă constituțională 

a Franciei. Noul-Imperiu şi «Restauraţia» 

Adunarea Legislativă nu fu însă un cop politic suveran, căci. 

era acum şi regele constituţional, oricît de mult i-sar î în- 

gustat puterile şi, mai ales, oriciît:i s'ar fi oprit prin violenţe exer- 

citarea lor. -Pe de altă parte, ea căzu de la început supt des- 
potica presiune-a Comunei din Paris, acum deplin formată şi | 
dispunînd de întreaga situație. Se zisese odată: «Comuna, Con- Pa 
situantei», acuma urmaşa Constituantei era. în puteica Cemu- + 
n6i. Vechea Comună, un comitet :„permanent“ ales de elec-: 

tori la 18 Iulie 1789, era compusă din prepositul negusto- 
rilor, din. procurorul regelui şi al oraşului», din patru scabini, 
un grefier şef, doi consilieri ai oraşului, un guartinier, plus cîţiva, 
consilieri, cîţiva, electori, un „cetăţean“ şi, fireşte, <presedinieie 
electorilor», înlocuit mai tirziu printr'un primar (maire). <Sese 

republici», un „maire“-doge, o gardă naţională care jvaa or- 
ganisaţiei, districte capabile de a resista Ccmunei, aceasta era 
situaţia 1. Municipalitatea, cu cele 48 ce secţii, cu primarul si 
16 administratori, cu consiliu municipal, cu consiliu gencsal, a 
Constituţiei de la 1791 avea totu 
de o parte, «loială», de alta. 

Odată cu adunarea Legislativei, Bailly, demisionat dă multă 
vreme, fu înlocuit, contra lui La, Fayette, prin energumenul P<- 
tion; Danton: făcea, parte din Consiliu. Cluburile, Iacobinii, Cor- 
delierii, îi dominau hotăririle, Insurecția i-a fost, în Iunie? şi 
August 1792, manifestaţia de căpetenie. Garda, 

şi aceiaşi direcţie, «burghesă», 

  

a, naţională ea, în- 

1 Le Bas, o. c., V, pp. 417—9. i IE a p, . . . ” . . . 
i ? E evidentă intenţia Girondinilor de a reveni la putere
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săşi era fâlGcuită ca forţă activă de «federaţii+ din, provincie, 
Marsiliesi exageraţi, îndărătnici Bretoni. - 

Lovitura, din August fu dată deo Municipalitate usurpatcare, 
de 80 de membri ai secţiunilor republicane ; ea însăşi era la 
disereţia lui Danton şi a „poporului“, admis liber.la Hotel-de- 
Ville ; Consiliul general e desființat, acţiunea primarului anulată, 
ca, şi a comandamentului g gărzii naţionale. Comuna, care va face 
să se ucidă caristocrații»> în închisori (Septembre), trimete emi- 
sari în provincie ca să se înţeleagă cu alte municipalități. Co= 
muna provisorie din Decembre, în mare parte girondină, fu 
înlocuită apoi printruna la discretia lui Robespierre (Februar 
1793; Pache). 

Dar în acest moment Legislativa fusese - înlocuită prin Con- 

venţia naţională. Adunarea intermedisră şi fără prestigiu. provo- 
case de la început pe rege, căutînd a;i răpi titlurile care dmin- 
tiau puterea, de odinioară. Ea-l silise să refuse sancţiunea, la 
măsurile care meniau morţii pe emigranții impenitenţi, creau o 
armată revoluționară supt Paris şi prigoniau pe preoţii cenu voiau . .. 

să presteze jurămîntul civic. Ministerul girondin pe care-l impu-" 
sese lui Ludovical XVI-lea nu represinta nici 0 înţelepciurie, nici o - 
popularitate. Războiul declarat, din îndemnul lui, Austriei, era, . 
o povară fără mijloace. Da Şi regele nu mai putea să se menţie 

“în rolul său, ea nu cuteză' să proclame însă Republica. În August 
A lunarea adăposti pe Ludovic şi pe fomilia lui, fără a iva, o ho-- 
tărire, în faţa, maselor populare organisate şi. înteţite, cum 2m 
văzut, de Comună. Membrii ei văzună şi măcelurile din Septembre 
înnainte de a merge să salute Convenţia, care, la 20 ale lunii 
se constituise, - - 

Activitatea acesteia încopu cu prociamazta Republicei şi con- 
tinuă cu lungile desbateri. ale procesului. contra regelui şi cu 
hotărirea, menită să îngrozească şi să sfideze, a sentinței ca- 
pitale contra, lui „Ludovic Capet“. Cînd succesele aliaţilor pu- 
seră în primejdie regimul însuși, cele două comitete, de *mîn- 
taire publică» şi de „supraveghere generală“, de 12 membri, 
concentrară toate puterile, anulînd pe încetul şi hegemonia Co- 
munei, a cării înlocuire -prin presidenţii secţiilor se propusese. 
Oricît sînge s'ar fi vărsat de bestiile care le conâucezu, eleîn- 
semnau un lucru de mare impertenţă: învierea puterii cxe- 

y
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__cutive. Cind, Girobdinii fină arestaţi după insurecţiile din Maiu 

şi lunie 1793, se disolvă comitetul de supraveghere, cei d'in- 

tăiu încercară 'o „adunare a departamentelor“ la; „Caen, în 

Normandia, cu o armată la disposiţia, ei. Convenţia se mentinu 

însă, proclamînd unitatea natiei şi „lupta pănă la, capăt cu duş: 

nanul. În ea, contra lui Danton, care şi el ispăşeşte pe eşafod, 

domină apoi cele trei comitete: ce mîntuire publică, de sigu- 

ranţă generală, de legislaţie. | 

Două puteri se creiază, însă în afâră de Convenţie: interesele 

„ngii burghesii.îmbogăţite („conrupţii“), de o parte, amata, de 

alta. Robaspierra „virtuosul“ ! fu -cea d'intăiu victimă a celor 

d'intăiu, meniţi să cadă supt loviturile celei de-a doua, 
' Înnainte de a asista la acest din urmă fapt, consolidarea pu- 

tarii de Stat prin generali, să ne oprim asupra Constituţiei de- 

cretate de Convenţie. Această regiementatie, perfect logică în 

dsdacțiile ei, dar absurdă şi neaplicabilă— şi autorii ei chiar au 

suspendat aplicarea-i—sprijină totul pe votulcetăţenilor formînd 

poporul suveran. Alegerea de două grade se suprimă; a elector 

orice Frances în. vristă de douăzeci şi unul de ani, fără nicio gon- 

diţie, şi nicio condiţie nu se cere alesului, Se aleg, pe un an şi 

judecătorii. O singură. Adunare anuală, de 70 de membri, are şi 

drepturile puterii executive; ea hotărăşte despre războiu şi pace. 

Miniştrii, cari nu poartă acest nume, stau la disposiţia ei, cind 

vrea să-i chema, Ei compun un „Consiliu executiv“ de dvuă- 

„zeci şi patru de membri. Numirile: pe care le fac atîină de Adu- 

nare :şi de comitetele ei. Dar legile sînt supuse aprobării Co- 

munelor şi consultării adunărilor 'de altgere: dacă o. zecime 

din acestea nu protestă, ele rămîn. Tot de ia adunările primare 

poate veni, În condiţii uşoare, cererea de a, se rovedea un punct 

din Constituţie sau mai multe, printr'o nouă Convenţie, națio- 
nală, 

“După ce .se răspinseseră învierşunatele atacuri ale-Austro- 
Prusienilor şi Englesilor în. curs de doi ani, după ce Prusia, 
apoi Spania fuseseră silite să încheie păci umilitoare, Convenţia, 
cum sfâșiată în sine - — Robsspierre eli însuşi s'a suit po eşalod, 

  

Cf. şi Carl Bronnerann, Mazimitian Robespitrre, Lepzig-Berlin 1855,
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cu fratele şi cu intimii săi — şi tot mai mult ia direcţia elemen- 
telor moderate, docretează, la 1795 (anul III), o rouă Corstituţie, 

Ss restabileşte slegerea cu. două grade, dar se cere electe- 

rului de primul grac. un cens egal cu preţul a ta ei zile de 

doilea, grad. Adunări!e primare, de carton, au dreptul ce a prin ni 

sau ba schimbările constitutionale aduse de adunările ce icvisie,   A între sine prin „mesageri de Stat“, solemni, Consiiin! ce. Circi 

Sute cuprinda Francesi în vristă de trbizeci de ani, cari au 

locuit zece ani în ţară. După trei cetiri la zece zi'e Ca. dis- 

:. „__tanţă, această Adunare face. propuneri de lege, „etoluţii“, către 

| - a, doua, a. Bătrînilor, les. Anciens, două suto cincizeci ia LUMĂD . 

oameni de măcar patruzeci de ani, cu vechime de cirsprezece. 

ani în ţară: şi aici cestirea de trei ori se impune, afară de casuti 

grabnice. Se poate „aproba“ sau, anula“ „resoluția“. Acest Sfat 

“mai are şi: dreptul de a hotări cnde şi cînd se adună celalt 

corp legiuitor pentru a garanta siguranţa Statului. Ambele Adu- 

“publice, dar cu un număr de asistenţi mărgerit la jură tate din 

deputaţi; nu mai pot alega comitete, ci: numai cemisiuni pentu 

ua cas special, şi ele se dizolvă după resolriră lui,   ce culminează în fanalta Curte de justiţie. Toată puterea exe- 

_-cativă e încredințată celor ciaci rnembri,.aleşi de ele, dintre 

Lb - membrii de 49 de ani în sus,ai Di zectorivili, fără president sia- 

-tornic.: În fiecare an se! schimbă un membiu, pentru a nu putea 

A reales cinci ani, Directoriul poate interpreta si- lcgile prin _: 

„Bt oclamaţii“, şi în materie politică poate aresta. El are grija 

legăturilor diplomatice; dar nu Greptul de războiu şi pace. Mi 

- niştrii îi sînt-supuşi, fâră a fi un Consiliu. În relaţiile cu Adu- 

“mările airactorii pot. face propuneri, fără a merge pără la 

proiectele de legi. a 

pi - - peaux, oamsni stricaţi, vinâuţi, cinici sau nui, pierdu răpede 

orica autoritaţe, pe cînd armata se organisează. Ca în Bizanțul 

Imi Bslisariu; ganeralul o formează, el îi poartă grija,. o. hră- 

lucru. Cu atît mai mult se cere cens pentru alegitorii âe al” 

Siînt-âcum două Adunări, geliberînd costbi! și ccnitrriciră 

nări au membri plătiți îndoit -ca în trecut; ele ţin şedinți 

Li e interzis Adunărilor să încalea puterea judecătorească, 

Directoriu! căzut : pe mina unui Bazras | sau Laiâveiliăre-Le- 

“naşte, îi distribuie recompense, Până la depărtatele - cimpii do
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uptă — în Egiptul, în Siria năvălite ce Bcnaparte, -un genial - 
„produs al timpului, — nu pot răzbate instrucţiile incompetente 
âle unor administratori cumpromiși. În cas de cucerire, un re- 

„sident e pus doar alături de general. 
Această armată supune Italia-de-Nord, cu Bonaparte, în 

'1796-7, ea impune Austriei pacea, de la Campo-Formio, ta atacă 
interesele englese în Egipt, ea sufere grelele lovituri ale Ru- 
şilor,-un Suvorov și Corsacov, în 1799, pentru ca la 1€00 să se 
acopsre de glorie pe aceleaşi cîmșiii italiene supt ordinele ace- 
luiaşi Bonaparte, întors din Orient. | | 

Întrebuinţind clausa, strămutării şedinţelor, Bonaparte face, 
„încă de la 18 Brumar (9 Novemtre) 1709, pe cei Cinci Sute, 
mutaţi la St. Cloud; să sară în corangerie». Ajutat de Siyas, 
incorigibilul creator de sisteme politice, care credea că-l ecmiră, 
el pune să se voteze o nouă Constituţie, în 1800 (anul VIII). 

Aleg acuma toţi Francesii în vrîstă de dovăzeci. Și unu] ce ani. 
Dar ei stabilesc numai liste de o zecime, de.pe care se va tace 
alegerea de fapt a, funcţionafilor de arondisment, Ai departa-. 
mentului sînt luaţi de pe lista -departamentală, făcută ce cetă- 
_ţanii înscrişi la comună. Şi în al treilea rînd. vin aleşii listei 
naţionale pentru funcţii naţionale, întră care şi aceia de juraţi. 
Judecătorii sînt şi ei luaţi pe aceste liste, afară de judecătorii 

» de pace, aleşi de cetăţeni şi schimbători după trei ani. Armata 
are judecători spegiali. Da a 

Puterea executivă — patru membri: doi foşti consuli, plus al 
doilea şi al treilea în funcțiuni, — numeşte „Senatul conser- 
„vator“, de şaizeci de membri, cari cooptează alţi douăzeci, pe 
rînd. Acestui Senat, păstrător al Constituţiei, îi revin tcate nu- 
mirile, pe listele Ge mai sus. El e cel ce alepe pe diînsele și 

- Tribunatul, Adunarea de o sută de membri, în vristă de ia două- 
zeci şi cinci de ani; care se „ocupă de proiectele de legi şi 
alege raportori, coratori»>, pentru a, merge la Corpul Legislativ, 
„numit şi acesta tot de Senat, Compus din'trei sute de membri, 

secret, în cele patru luni pe an ale şedinţelor sale.: ” 
Puterea executivă striveşte. Cei trai consuli, cu Bonaparte în frante, „numit de Constituţie“ (ceilalţi doi sînt Cambaecdris şi Lobrun), „au și dreptul de a suspenda Constituţia în lipsa 

avind măcar treizeci de ani, el nu discută, ci votează, şi anume
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Adunărilor, care vor fi apoi convocate pentru aprobare, Primul- 

consul singur numeşte la Consiliul de Stat, şi tot aşa pe toţi 

funcționarii şi judecătorii; ceilalţi doi sint numai „consultativi“. 

„De fapt era o monarhie, sprijinită pe prestigiul: victoriei şi 

servită de un ganiu al iniţiativei şi construcţiei. Cînd el impune, 

la. 16 Thermidor 1803, un „senatus-consult organic“ (an. X), creînd 

_ consulatul pe viaţă, reducînd pe membrii Tribunatului la cin- 

zeci şi acordind Senatului dreptul de a disolva Adunările, pu- 

terea supremă. putea îi transmisă de dinsul, pentru după 

moartea sa, oricui va voi. Senatus-consultele organice ccm- 

- plectează : fără alte forme - Constituţia, şi primul-consul presi- 

dează comitetul. Da el atirmă „marele jude“. lar afară de cei 

jaleşi de către electori, acum pe viaţă, se pot designa şi altfel 

umătate din” candidaţi. | 

„Peste doi ani, la-18 Maiu 1804, „Senatul, ascoltind pe ora- 

torii Consiliului de Stat, „încredința“ Guve:nul Reprblicei unui 

Împărat, care iea titlul .de Împărat al „Francesilor“. Napolecn 

* l-iu apărea, ca urmaş al lui Carol-cel.Mare. Din Consilii el lăsa, 

în: al patrulea rang doar, un Corp Legislativ cu şedinţe în mare 

„parte închise publicului, un Tribunat redus la trei secţiuni (Le- 

_gislaţie, Interior, Finanţe), discutînd ce vine de la Corpul Le- 

gislativ, un Senat de prinți şi demnitari (Mare-Elector, Arhi- 

cancelariu al Imperiului, Arhicancelariu de Stat, Arhitesavrariu, 

Conetabil, Mare Amira)), la cari se adaugă aleşii Împăratului, un. 

Consiliu de Stat cu şase secţii (Legislaţie, Interne, Finanţe, | 

Războiu, Marină, Comerţ), cu sarcină şi de regulamente adminis- . 

_trative, Tribunatul fu, de alminterea, apoi. desfiinţat: Prinții, 

demnitarii năvălasc şi în Curtea Imperială de justiţie. 

Noul regim nu se sprijinia de sigur numai pe aşezămintele 

lui fandamentale. E! avea la basa lui forţe reale, ce se cre- 

aseră în mijlocul unei societăţi prea mult timp zbuciumate, şi 

interese permanente resultate din liberarea, produsă de Revo- 

lutie, a puturilor: pănă atunci oprite de ase manifesta, . 

_. În afară de armată, care, solid organisată, plătită şi brănită 

budgetar, sigură de răsplătiri răpezi şi drepte, supusă unei ad- 

ministraţii centrale, însuileţită de un admirabil spirit de corp, 

7
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domină totul, -era, clasa, țerănească, stăpînă acam pe pămintu-. 
rile ei, cara consimţia, să deie din fiecare familie soldaţi Împă- 
râtului, numai să fie- asigurată de posesiunea ogoarelor în sfirşit 
dobînâite. Burghesia,. ale cării afaceri prosperau, căpătase prin 

“jocul însuşi al războiului foloase însemnate, fără a mai pomeni. 
clasa furnisorilor, care dispunea de imense averi; afară do a- 
ceasta, blocul continental! contra, Angliei, măsură care se în- 
tindea 'peste tot teritoriul Imperiului şi al aliaţilor lui, iavorisa 
extraordinar această desvoltare econcmică frercesă, Curtea cca "nouă primia fără osebire merite mari şi nume strălucite: o rîa- 
duială da demritari ca în Imperio! garmaa,; o risipire de titluri: prinți, duci, conți, asupra oricărui servia regimul şi măgulia 

"pe stăpîn, cu actiaşi. si arantă co peniru armată, că cmul ca: 
_pP8 tt Ş i 7 , pabil. află consideraţi, şi răsplata materială co i se Găruieşte, - A fost un timp cînd acel care după moartea copilului regal îr- ! UMp so Car p ] 

Chis la Temple îşi zicea Ludovic al XVIII-lea și vegeta, în Rusia, “la Mitau, putea creda că toţi îl vor părăsi, căci cele mai fiu- 

"a vusurpatorului“ alături de Iacobini si de regicizi ă » A , 3 “ Ă 3 > 

: ” - ” . . moase nume âristocrâtice se înrolau în suita "militară şi civilă 

Ca puteri morale, marele cunoscător şi utilisator de rezlităţi găsi întăiu catolicismul, încă aşa de viu. Acel care. va violenta "apoi pe Piu al VII-lea; prisonier, îl făcuse să binecuvinteze la Notre- 

de cavalerie, 16 regimente de artilerie;-cu mult 

de a nu avea, înlăuntru ori în afa 

“recunoștea, . cpentru binele păcii>, prop 
"aTeri bisericeşti, Starea, civilă s 

Dame, ceramonia, încoronării. sale. Cu: papalitatea el încheia un concordat la 1801. În mijlocul unei imenss bucurii s6 proclamă - religia tradiţională ca fiind a marii majorităţi :a cstăţenilor irăncasi», ceia, ce-i dădea o laraă basă democratică de adeziune populară, de 'opinie: publică, şi se admitea liberul ei exercițiu. Se Schimba, oiînduirea arbitrară a dieceselor, Şi. ajungînd la dreptu- rile laice, sa atribuia primului consul. numirea episcopilor, cari . vor fi „instituiţi“ de St. Scaun contorm cu vechile datine, cupă ce vor fi jarat „supunare şi credinţă Guvernului! stabilit de Con- stituţia Republicei francese“, cu îngatorirea; în jurămîni chiar, 1 :ră, nicio legătură cu dușmanii lui. Preoţii, numiţi de episcopi,: erau supuși ugreării aceluiaşi Guvern. Şi unii şi alţii aveau Jeafă fixă, de-la Stat. Şi Papa 
rietatea cumpărătoriler ce 

& conserva laicilor. Ordinele că- 
:+ Erau 156 de regimente de linie, 33 de infanterie ușoară, 94 regimente - 

e companii speciale. -



„
r
 

N
 

    

. 

luzăre şti rămiasau dosfiinţate, e ca şi şcolile olerioale, atară de se- 

minarii, Cum se vede, cu acest nou stăpîn clezul tot. devenia 

„assermentâ“. Şi Bonaparte lua, pur și simplu, trei ani înnainte” 

de-a fi menasrh încoronat, rolul faţă. de Biserică al Bourbonilor 

uciși sau izgoniți. “În plus Biserica. luj—căci a lui era — nu trebuia 

să asculte nici de hotărîrea Conciliilor generale fără aprobarea 

Guvernulni,. ceia ce crea o Biserică, naţională isolată, „ xupind 

legăturile universale catolice. 

De şi aczst cler refusă în 1811 să renunte la instituția canonică 

obligatorie, un concordat şi mai dur fu împus Papei la 1813. 

Universitatea francesă dau apoi în roîna, regimului tot învă- 

ţăratutul, Ea a fost marea casarmă a spizitelor, În Maiu-1806 i se 

acorda monapolul şcolilor de toate gradele. Vechile Universităţi 

'sa prefăcură prin Gecretul. organic. din 1808 în simple Acadeinii 

stiod supt . ordinele rectorului. şi Consiliului Universităţii, care 

_numia tot corpul profesoral al liceelor şi colegiilor, cu profesori şi. 

<regenţis. O parte din acest corp era, ca în vechile Ordine, oprit 

„de la căsătorie. Pănă şi literatura didactică era supusă ace- 

Juiaşi regiza. lastitutul, cu Academiile compunătoare, dădea! pIo- 

gresului literelor şi ştiinţilor o nouă ierarhie: 

Legislaţia fu prefăcută total prin Codul Napoleon, care, dis- 

tregînd tradiția proprie francesă, puse în loc vechile - “norme 

xomane. Încă din" 1800 se înzepu cu lucrăzile Codului Civil, prin 

Portalis, Troncheţ, Bigot-Pr6ameneu. şi Malieville. Era vorba de 

„grabă („le plus promptement possible“), din ordin. În patru luni! 

se făcu, supt impulsul primului consul, una din cele mai remar- 

cabile opere de. legislaţie pe care le-a cunoscut lumea; Consi- 

iul da Stat, Tribunatul fură sitito- să aprobe, contra. părerilor 

“unora din membrii lor. Codul comercial urmă, apoi Codul. de - 

procedură, cel da. instrucţie criminală și Codul penal (lan un oo: 

Codul: criminal). 

În sfirsit Legiunea de onoare avea. menirea de : a crea un corp 

„moral supus Îcapăratului, creator al ei. Armata se unia prin 

„aceste forme militare cu societatea civilă, pe care o confunda 

“astfel cu însa. Şeisprezece cohorte, cîte și departamentele, 

cu canselarii lor, supt. Marele Cancelariu din Paris, Astfel se 

crea şi o nonă ordine morală, o scară nouă a valorilor etnice, 

cu acalași criteriu: credința şi devotamentul faţă de: şefal su-. 

_prem,
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| Dar, dapă ce stabilise astfel o nouă organisaţie francesă, care 

se întindea, şi asupra tuturor provinciilor şi ţerilor anexate, „Na- 

poleon contopi această organisaţie într'o mare formă medievală, 

oare aceia riu corespundea fără îndoială conditii:or r de „viaţă ş si 

celor. mai fireşti aspirații ale 1 “ţiunilor moderne. 

“Împărat, el! restitui Imperiul. „Imperiul“ nu 1 putea cencere 

altfel decît după amintirile, mai ult sau mai puţin exacte şi 

clare, ce rămăseseră din el în min-ea contemporanilor săi. 

Pe cînd Împăratul german se _prefăcea prin decret propriu şi 

recunoaştere ulterioară din partea Puterilor celorlalte în Mc- 

narhie imperială austriacă, Împăratul frances se substituia, în 

Germania ca şi în. Italia- de-Noră, Habsburgului. A doua zi după 
"pacea, de la Pressburg, în 1806, el crea, cu învoirea dietei ger- 

manic3,: chemată anume pentru aceasta, o- „confederație“. <Con- 

fo deraţia, Rinului> e terminul obisnuit, dar el nu se află în 

| actul de constituire de la l-iu August decit ceva mai jos, apoi 

4 

şi ca <State confederate ale. Rinului». Prin ea regii creaţi de 
Napoleon, ai Bavariei şi Wiirttembergului, „prinții suverani din 

Regensburg (episcopul), din Baden (Marele-Duce, ridicat la acest 

rang, atunci chiar, tot de Împărat), de Berg (aici va fi așezat 
apoi cumnatul lui Napoleon, Murat), de Hesa-Darmstadt (odi- 
dioară simplu landgraf) şi de Nassau, precum şi „ceilalţi prinți - 

din Sudul şi Vestul Germaniei“ so unesc, cîncetind de a fi State 
ale Imperiului». - - 

O desvoltare teoretică a Imperiului deci, care nu putea A ali- - 

pit întreg la noua Coroană, căci Prusia — care, cu Statele Gin 
_Noră,.va negocia încă de atunci pentru un nou Imperiu, al 

treilea —, răminea de-o parte, ca şi Saxonia, dar o reunire cu 

„dinsa a, întrogii părţi - disponibile pentru o nouă; alcătuire în 

centrul Buropei. 

Faţi d3 Gormania, doritoare de a înlătura o „contrazicere“ 

şi dea evita o amenințare după plecarea trupelor napoleoniene, 

care nu mai erau să treacă Rinul, se ridică o: «Francie»: -cele 
două concapte naţional-teritoriale îşi stau în faţă, evitîndu-se şi 

pomsnirea Impsriului şi a elementului naţional.constitutiv, 

În confederație întră, pe lingă: prinții numiţi mai sus (Nas- 
sau cu amin două împărțirile), cei doi prinți da Hohanzollern 
(Sigmaringen şi Hachingen), cei doi prinți de Salm, cel de Isen- 
burg-Birstein cel de Lichtenstein, ducele de Arerberg şi con-
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tela, davanit prinţ, de Leyen. Confederaţia are un „protector“, 

„titan împrumutat din Anglia lui Cromwell, şi acela e Împăratul 

rances; ea are o dietă,la Frankfurt, şi, în locul vechilor Elec- 

„tori, Qouă Colegii: al regilor, în care întră şi Marii-Duci cu 

„prerogative legate de demnitatea regală“, şi al prinților cari 

n'aiu această calitate. Presidează, numit d6 Împărat, la regi ar 

hiepiscopul cara e arhicancelariu, suveran la: Frankfurt, şi in- 

titalat „print-primat“, la prinți ducele de Nassau. Va îi şi un 

- „statut fandamontal“, redactat de cel d'intăiu.: Prinții media- 

tisaţi pierd stăpînirea lor, ceia ce însemna o mare şi binefăcă- 

toare lămurire a hărţii Buropei centrale. Orâinele religioase sînt 

şi ele deposedate. Conducerea militară a confederației e, fireşte, 

în mînile Împăratului, care contribuie cu 200.000 de oameni, 

Margenile confederației se întinseră în curînd. Înainte de ple- 

“carea contra Prusiei a lui Napoleon, în Septembre 1806, Wiirz- 

burgul i se adăugi, cu încă un Mare-Duce. După Jena şi Auers- 

tădt, un rege, al Saxoniei, întră 'n aceiaşi alianţă. Din acest 

rege se va facs, de altfel, după biruinţa definitivă contra Ruşilcr, 

la Friedland, şi după amintirile secolului al XVIII-lea, un Mare- 

Duce la Varşovia. Vestfalia, care e Pruşia apuseană pără la 

„Elba, devine regatul unui frate al Împăratului, leronim,—alt frate, 

“ Ludovic, înlocuind pe cel din urmă „Mare Pensionar“ în Olanda. 

Unul cîte unul, prinții din Nordul german se alip:seră la formi- 

dabila, coaliţie. | e 

Acest Imperiu, devenit universal, are în jurul său r6gi şi 

prinți de familie, demnitari ca ai celui germanic, pe care-l co- 

piază. Dar nu numai atit: ca răsplată pentru generalii cari an 

cîştigat victorii, pentru miniştrii cari au condus cu succes ne- 

gociaţiile sau ramurile de administraţie ce li-au fost încre- 

dințate, se acordă, în Germania, în Italia sau şi pănă în Dal- 

maţia, feude, Bine înţeles, feudatariul nu stă acolo, ba poate: 

n'a, văzut niciodată, pe „vasalii“ săi, dar el trage venituri în- 

semnate de la ei. 

Cită yreme însă regimul napoleonian scosese din împrejură- 

rile contemporane. conclusiile lor naturale, el. se consolidase pe 

sine, consolidind însăşi societatea asupra căreia, se ridicase. 

Formalor medievale, supărătoare pentru interese, jignitoare pen- 

tru ideile dominante, naţiunile li răspunseră cu o serie” de îm-
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potriviri îndărătnice, din Rusia, peste Gormania, pănă la Spa- 

- nioli, şi Imperiul căzu, în 1814, a, Goua zi după ultimele lui 

mari-biruinţe contra, Gușmanilor coalisaţi. 

Da. nait Anglia doria pe Bourboni, cari trăiau întrun umilit 

exil, aproape fără perspective, în castelul Hartwell. "Ţarul 

Alexandru, stăpînit de idei praconcepute, îi instală, conform 

cu votul Senatului, pe ironu! frances, fără a fi fest vorba e tunci 

de soluţia, micuţului „Na poleon al Il-lea“, pentru care ar fi fost 

buricul său după mamă, Împăratul austriac Francisc. Lumea 
-parisiană, care nu privia cu ochi prea răi -pe aliaţi, în cari, 

vedaa, ori se făcea că vede, nişte liberatori şi care se trezi 

de-odată, pănă la Lafayette, Carnot şi Benjzmin Constant, par- 
tisană a <dinastiai incontestate» !, privia uimită puţin simpa- 

„ticele persoane, — ele înseși desorientate 'n această Capitală 

pe care o transformase cu totul geniul constructor al Împăra- | 

tului căzut, — în care se resumau „prinții“ emigraţi: mulţi îi ui- 
tasară cu totul. 

„Ei aduceau, neschimbate, ideile lor despre , autorita: ca, care 

rezidă întreagă 'n Franţa, în persoana regelui“, despre «creptu- - - 

rile şi prerogativele coroanei noastre», despre „autoritatea. .su- 

„premă, care ea singură poate da instituţiilor pe care le stabi- ! 

leşte, puterea, permanenţa şi rnaiestatea de care însăşi e. îm- 

brăcată“. Pe de altă parte însă, Alexangru cerea să se deie 

Francssilor o. Constituţie, orice ar fi spus, la Petersburg, contra 

oricărui pact asămănător, sumbrul teoretician savoiard al sa- 

-crului absolu tism regal, Joseph de Maistre. Acela care se chema 

acara Ludovic al XVIII-lea pomeneşte singur; în preambulul 
actului din care am luat şi pasagiile de mai sus, de caşteptarea 
Europei luminate», contrară dorinţilor propriei sale suite de 
nobili sărăciți, îmbătriniţi, setoai de răsbunare, cari înțelegeau 
o restitutio în întegrim. 

Cuncştinţa, popularisată şi prin noua, şcoală de istorie care: 
începea să se înjghebs, a istoriei francesa în evul mediu ajută, 
să se găsească un termin . mijlociu, Predecesorii depărtaţi ai 
noului „rege al Frenciei din mila lui Dumnezeu“: dăduseră su- 
puşilor lor privilegii cuprinse în hrisoave, în chartes de libertăţi, 
  

| i Thurcau- -Dangin, Le pari ii libiral s sous la Restau: ation, Paris 1876, p. 4, 
și urm. 
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conianale. Naţia întreagă, considerată că, un: fel de vastă ȘI tal. . 

buraţă comună, primi deci şi ea 0 asttel de <concesi >, un astfel 
da <dar regal> (octroi). «Supuşii» (les sujets), odată cetăţeni stă- . 
pînitori, căpătară astfel, nu o Constituţie, ci o <charte constitu- | 
tionnalle>, în care se recunoaste şi influența formelor, de Stat 

englese. nai 
Nu va fi o Adunare naţională, ci numai „deputaţi ai depaz- - 

tamentelor“, mult mai jos decit nobilii, les pairs, cazi formează - 

„Camera de sas“, cum i se zice de obiceiu. Deputaţii aceştia: 
sînt. aleşi pe cinci ani, dar în fiecare an 0 cincime se reînoieşte. . 

Ategătorilor în vristă de 30 de ani li se va cere un cens de 

300 de franci şi unul de 1. 000 de franci alesului,. Preşedintele 

- Camerei acesteia, e numit de rege pe o listă de cinci presin- i 

tată de către Adunare; de altfel nici al celeilalte nu: e ales: 

e de drept Cancelariul sau un înlocuitor numit. tot de rege, : 
Compstenţa Camerei e în rindul întăiu budgetară: contribuţiile . 
indirecte se pot vota şi pe mai. mulţi ani, cele directe pe unul 

singur;. legile finandiare vin aici întăiv. Iniţiativa legilor o are 

_singar regele; nici amendamente nu'se pot întroduce fără; voia, - 

lui expresă. Promulgarea 'regală. aşteaptă legile votate. Nu: se 

încape control administrativ; miniştrii, cari au dreptul să asiste 
la desbateri, nu pot îiacusaţi decît pentru trădare: şi dilapidări, 

dar îi jndecă, „pairii“. Contactul cu poporul e cu totul oprit: "" 

petiţiile se presintă în scris. Repele poate proroga şi disolva: 

Adunarea, dar anunţind alta pănă, cel muit, în trei luni 
Dar regalitatea, care-și lua astfel măsurile trebui să primească 

unsla resultate ale regimului trecut, singurul mijloc de a îm: - 

piedeca o nouă revoluţie îndată ce ar fi plecat tiupele de. 

ocupaţia. Recunoștea starea, actuală a proprietăţii rurale !, noile 

“titluri napoleoniene, alături de cele vechi, restabilite, libextătea - 

culturilor ps lîngă catolicismul de Stat, egalitatea la funcţii şi 

onoruri, dreptul la lefi şi pensii, datoria publică, juraţii. Joseph” | 

de Maistre, teoreticianul absolutismului, avea motiv: să serie 
deci: „Sar înşela cineva nespus de mult dacă ar crede” că La 

  

! Înzuşi Ludovie al XVi-lea începuse Domnia lui prin: liberarea sorbitor 

de pe domeniul regai (Peuillet de Conches, Louis XVI, Marie- Antoinette et” 

Madame Elisabeth, 1, Paris 1864, pp. 126—1); „Li'âtat de mes finances min: 
terdit de SODgor d racheter sans distinetion leş droits de fâodalite des mains 

des seigncurs*, .



-dovio al XVIII-lea s'a suit din nou pe tronul strămoşilor săi: 
el s'a sait numai pe tronul lui Bonaparte“ 1, 

Dar, peste cîteva luni, Napoleon, rămas Împărat cu numele, 
în hotarele meschine ale stincoasei insule E;ba,.căreia-i apli- 

case conştiincios metodele sale, se întorcea, riscînd totul şi 

-căpătind în schimb totul. Tineretul din. şcolile superioare nu-l 

"voiă, ci încunjura tronul Bourbonilor cu strigătul: „Trăiască Re- 

gele, Trăiască Constituţia“; baroul avea: aceleași sentimente. 
Napoleon, care aţiţase pe drum populaţia contra, feudalilor şi a 

preoţilor, aducea însă, ca, şi bietul rege nerăzboinic, care ple- 

case cu bagajele lui în Belgia, o tradiție şi un drept, şi, ustfel, 

neputind totuşi reveni la trecut fără schimbare, el adăugia nu- 

mai la, dînsele. Acesta e sensul cactului adiţional la Constitu- 
țiile Imperiului“ din 23 April 1815, dat în. numele lui „Na- 
poleon prin. graţia lui Dumnezeu şi prin Constituţii — par la 
grâce de Dieu et les constitutions — Împărat al Francesilor». 

Şi el vorbeşte de <puterea şi centralisarea necesare pentru 
a face să se respecte de străini independenţa poporului frances 

şi Gemnitatea coroanei noastre». Chemat, spune el, de «dorința 
Franciei» (le voeu de la France), el avea în gind să dea cinsti- 

tuţii interne mai special destinate să ocrotească libertatea ce- 

fățenilor», dar ce l-a oprit a fost celult măreț plan al lui: «să 
organiseze un mare sistem federativ european..., conform cu spiritul 
veacului şi favorabil progreselor civilisaţiei». Acuma, lucrurile s'au 

“schimbat: el, Împăratul, doreşte pacea în afară ; vrea deci, 
înnăuntru, «să crească prosperitatea Franciei, Brin consolida. - 
rea (Vafermissement) libertăţii publice». EL propune astfel <po-. 
porului» actul său, îl <supune> <acceptării libere şi solemne 
a tuturor cetăţenilor în toată întinderea Franciei». Vorbise la în- 

„ ceput de un champ de mai arhaic. 
Instituţiile cartei sînt primite : cele două Cazaere, cea aleasă, 

fiind a «represintanţilor> însă, caracterul lor deosebit, durata. 
de cinci ani a celei alese, lipsa, de iniţiativă, a legilor, ele pu- 
tind fi cerute numai, judecarea miniștrilor de pairi, ereditatea 
„pairilor“. Dar se scade vrista celor 629 de aleşi (25 de ani), se 

  

1'On se tromperait infidiment si Pon crogait que Louis XVIII est re- 
mont6 sur le trâne de sea ancâtres, [1 est seulement remontâ sur le trâne -. 
„de Bonaparte (Correspondance diplomatique, |, 1860, p. 379). Ludovic zicea 
mon cousin“ mareşalilor Imperiului, (did. II, pp. 26-72)
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îngăduie Adunării a-şi alege preşedintele, care va; fi'taprobats 

“numai de Împărat, se garantează imunitatea parlamentară în 

timpul sesiunilor. Se opresc prefecţii şi subprefecţii de a se face 

aleşi în circumseripţiă lor, Se lasă liberă presa fără vre-o «cen- 

sură prealabilă», dar cu o «responsabilitate legală», şi: anume 

la, juraţi. Starea de asediu, pe care o poate'decreta guvernul 

în cas de invasie străină, e hotărită prin lege, dacă e vorba numai 

de tulburări interne; cel mult dacă în casuri de .mare nevoie - 

puterea executivă o poate prejudeca pentru a căpăta descăr- 

care de la Cameră în cele d'intăiu cinsprezece zile de la adu- 

narsa lor. Vechea «nobilime feodală> nu poate fi restabilită, cum 

nici vechea dinastie. Dar dreptul de alegere, de «numire» a de- | 

putaţilor îl au «colegiile de departament şi arondisment>, de. 

data aceasta însă direct.. Se adaugă represintantii «competen- 

ţelor>, aleşi de industrie, de „proprietatea manufacturieră şi cc- 

mercială“. | 

În acest act, smuls cu greu uriaşului, care “protesta furios, 

şi redactat de un Benjamin Constant, om făiă caracter, dar 

spirit liberal, era de sigur şl oarecare ipocrisie, Contra priete- 

nilor cocardei albe, Iacobinii înşii, câţi şi cum mai erau, deveniau - 

prețioşi. «Tiranul> de ieri îngădui redeschiderea cluburilor şi 

„asistă, la defilarea, pe străzile Parisului a ultimiler pfecezaţi”. 

Ministrul de Interne era însuşi Carnot, În bughesie se ivite 

“teama unei întoarceri a zilelor Revoluţiei, ceia ce cîştigă anun.e 

simpatii paşnicului monarh pribeag. | ia 

“După Waterloo învinsul se lăsă -zorobit de nenorocirea Îni. 

Înfruntase armatele Europei coaliste ; nu -cuteza să dea faţă 

cu aceia cari-l acceptaseră pentru speranţa .unei victorii şi cari 

erau furioşi că sînt prinşi de ruinele căderii unui stăpîn abia 

închis în hotarele unei Constituţii. Ei siliră pe Împăratul dău- 

năzi aclamat la o capitulare. "Era vorba de un Guvern provi» 

sorin, de o nouă dinastie; cei cari, în Cameră, vechea, Cameră 

regală, nu puteau merge de-a dreptul la Ludovic cel trădat,. 

trebuiră să se agăţe de ilusia lui «Napoleon al II-lea». Deocam- 

dată, se votă «declaraţia, drepturilor omului» şi se alcătui la 

răpezeală o nouă şi absolut naivă Constituţie. Cum ea n'a avut 

fiinţă niciodată, nimeni nu-şi dă osteneala să-i eticheteze pres-



ai — i 
” €ripţiile; Aliaţii i fmprăștiară, pe aceia cari, un moment, se nora: 
_maniseră într'o atitucine de. resistență, i Ki. reaşezară ps „Bourboni, veniţi pentra a doua oâză «în 
bagajele. lor», “Pentru Franţa, din nou: legată prin voinţa, străinului şi setoasă, cu toată .navoia, - liniştii, de o revanșă, “pentru umilinţile a doua oară suferite, se- deschidea însă, nu o . viaţă politică normală. în' formele fixate de :charta, constituţio- - nală» ci o epocă de lupte între liberalii uniţi cu imperialiştii, de o parte,-şi. conservatorii, de acum înnainte: fără, reserve, de alta. Urmărirea, ei tz ebuie să fie precedată, însă: “de cercetarea, împrejurărilor constituţioralg create. în restul Europei de răz- boaiele , Revoluţiei şi Imperiului, IE E
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Constituţie de împrumut ale Europei napoleotiiene | 

Pretutindeni” unde pătrunseră armatele francese şi prin voinţa. 
lui Napoleon se instalaseră -cîrmuiri provisorii care în-cwînd 

trebuiau să facă loc prinților: din familia Împăratului sau legaţi 

prin' căsătorii de dinsul;— Ioachim Murat, un cumnat, în Marele 
"Ducat de Berg înnainte de a trece ca rege “la Neapole, Ieronim, 
un frate, în' Prusia de Apus, devenită,.o Vestfalie, alţi doi fraţi, 

ca regi, Ludovic în Olanda, Iosif în, Spania, surosile în princi- 

pate italiene —,.se întroduseseră, cu oarecare modificări, ins- - - 

tituţiile Franciei. imperiale, ori dacă populaţiile le ceruseră, ori 

“dacă ele se oferiau ca un dar din partea, noilor monarhi. ! 

Pentru a lua, cîteva” exemple, - Vestfalia, care cuprindea şi: 

Hesa, anexată şi Hanovra, dată întăiu Prusiei, şi Biaunschweigul, 

„primi îndată după. întronarea, lui Teronim Ja. Cassel o Constituţie 

„. formală (Novembre 1807), care asigura o represintaţie populară '- : 

necunoscută pănă atunci în Germania şi care trezia invidia 
"cercurilor liberale din provinciile rămase supt sceptrul vechilor. - 

stăpinitori;. dacă “mar fi fost prelevarea de Napoleon a unei. 

„părţi însemnate din venituri şi nevoia. de a se, întreținea o nu- 

meroasă armată francesă, această creaţiune, care nu era lipsită 

de o motivare geografică“ şi avea şi unele tradiţii istorice se- 

paratiste, ar fi.dus o'viaţă mai mulţămită şi aţitţările care 
veniră din Prusia liberă, n'ar fi „trezit prea multă simpatie. Aşa. 

- însă, 0, situație financiară nenorocită, “pe care Împăratul o punea 

” în sama. risipei fratelui, își produse, ca şi în alte părți din ţe- 

riie germane ocupâte, neapăratele efecte revoluţionare. - 
„În Olanâa, cîrmuirea lui Ludovic Napoleon, care trecuse'un.. 

„ moment şi pe la Berg, după plecarea lui Murat, fu mulțămitoare. | 

3 
— . . , . a 

Şo, de B ăzboiu.
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“Ra „gele acestei vechi democraţii deprinse. e acvm -cu u îmbogățirea 

în pace asigurată. ţinea în adevăr la, acei câri deveniseră SU-. 

puşii săi. El îi- apără, cât îi îngăduia “caracterul său timid, ce 

împietările teribilului său frate,.de. cererile băneşti necontenit. 

reînoite, li. îngădui să aducă pe supt. mînă mărfuri englese, şi, . 

„ îmvitat să iea în Spania o'mult mai importantă coroană, el vefusă 

fără a 'sta, pe. gînduri. Dar; Olanda, trecuse printr'o- Convenţie 

radicală (1798), printr'un regim' constituțional, mai blînc, impus 

de trupele francese ale lui Joubert;: (1201), în numele fui Bona- 

parte;' ea, primi astfel cu nemulțămire an regi care-i suprima 

independenţa militară şi economică şi era să ducă la, ocvparea 

"de Francesi, în 1810, a “marelui. port Amsterdam ş şi la anexarea 

, formală, care. nu:zăbovi. . :.. i - 

În regatul: de Neapole Murat î începu un regiza popular italian, 

întrebuinţină ca ministru principal pe. Salicetti; dar grija lui ce 

căpetenie era, să-şi tormeze o'armată,:o: Hotă,'să gonească pe. 

" Englesi din insula Caprera şi să se aşeze în Sicilia. Nu înţelegea 

necesitatea unei represintări populare, dar aceasia nu l-a împie- 

decat de a cîştiga -o popularitate: reală, care dură până la tra- 

gadia lui din 1815., | 
”.... Sistemul frances fu' întrodus; şi în partea liberală a Poloniei, 

. devenită, în folosul regelui. Saxoniei, un Mare: Ducat. Censtitu- ' 

ţia: din 1807 - prevedea, cam în 'sensul actului Gin 19, donă . 
„Camere : a Senatului pe viaţă, compusă din şase episcopi, $ăsu 
Voevozi, şase castelani, şi-a, d6putaţilor, în. număr 'de seizeci, | 
aleasă pe nouă ani, dar cu înoirea treptată a unei treimi Ja cîte 

trai" ani. Ea vota, budgatul. Consiliul de. Stat nu putea lipsi. Cinci 

miniştri reptresintau puterea: executivă.. Regele putea să dsie 
şi decreta. Cu Codul Napoleon Şi garâa, naţională se introduseră, 
supt acelaşi nume, şi. organele administra ative ale noului regim, 

„trances. Se luă măsura socială, de cea. mai rhare importanţă, 
a înlăturării 'servagiului. Din trecut se păstrană,, insă numele 

| istorice, glorioase: palatini, castelani, etc. ii 
Abia,-în .1808 Marele Duce. saxon apăra, Şi. Ja 10 Mart -1809 

„se deschise; cea d'intăiu dietă, aă Poloniei înviate, În scurta, se- 
Diiie de două săptămîni se protestă însă contra Consiliului de ” 
a și reprosintantul Franciei : 'Susţiuu oposiţia, Camerei. Totuşi, 

, în «primejdia lui :A Napoleon, de la 1809, trebui să 
„58 apere singură, Consiliul de Stat fu acela care îndemnă naţia.
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a câsistență. Biraină; în Tupta area. care, se deschisese, Poionia DE 

“ibora în înzestrată, prin: “conlucrarea loaială dintre Qietă, şi Sa- 

"vecan, cu asezămintele şcolare: În 1812, cînd Napoleon întra ia 

- Vima, aclamat de populaţie, Adam Gzartorys ski proclania, în dietă 

Jibartatea deplină şi unirea; în formă, tederativă a provinciilor 

„Statului polono-lituan de odinioară. În forma, confederaţiilor din 

vsacul.al XVIII-lea, se. făcu apelul pentru ridicarea;- în arme a | 

najiunii. întregi, — ajutor. pe care Napoleon, jignit de: aceste. ma- . 

: nifastări în „concepţiile sale. autoritare, îl refasă. Peste! cîteva, 

„luni Țarul era; 'să-i succeadă ca 'stăpîn. al Poloniei, întrată supt 

| soaptrul: lui,. dar. în alte conâiţii decit acelea ale unei. doiminaţii, 
ÎN a absolute, Și necondiționate. : 

În ţerile: aliate cu Napoleon, creats de” “dinsul pentr această” 

alianţă, în. cele din Confederaţia Rinului cela început şi în cele 

care pă urmă se “adăugiră la dînsa, vechile Constituţii germanice, 

„-"se păstrau însă, neschimbate. De şi în Saxonia, la 1790, țeranii se .! 

" ridicasară contra, socotirii zilelor da “lucru, contra" “xînâtorilor . 

sonioriale şi „voiseră să ducă pe .Eleotor la Dresda, pentru. ai 

„cere gardă. naţională şi combaterea abusurilor feudale ! „totusi 

Repale- Elector declara la 1812 că, în. materie de xeforme/ „a 

putut: să le întroducă în ducatul pe care: Împăratul i-l-a dat, 

“-dar, cît dsspre Saxonia, această țară are o Constituţiv de State. 

-:sinu e stăpin într însa“?, Acelaşi lucru î în-W iirttemberg, în Baden, i 

îs
 

În Prusia,. “pănă la: catastrofa; ce la” Jena, în acea Prusie de 

'âgcadenţă fredericiană, nobilii se îmbogăţiau' diri negeţul de .. - 

-grîne, ofiţerii nobili comandau armata şi-şi. băteau: joc: în Voia 

de burghesi, socotiți. “ca victime designate. pentru: capriciile lor 

şi Curtea era un izvor 'de tiranie şiun spectacol de corupţie 2. îi 

| Napoleon avea, dreptate cind înnainte de luptă, spunea . că nu se. -; 

-+eme de o armată, care'ise xecruta, pe bani, el care ducea „Dă 

“ţionali fideli şi luminaţi, proprietari. legaţi. de. gloria” pațională 

prin . toate sentimentele onoarei şi datoriei, t,, 

A Băttiger, Geschichte des, Kănigreicha Sachsen, J, p. 418 şi vrm: Ă 

Jai pu les, introduire dans le duche que vEmpereur m'a donrt; aan 

ă la Saxe, ce pays aune Constitation, des Ftats: je n'y suis pas Je. maît:e 

"ibid. pp. 583-9, 2 ! = 

"3 Manso, Geschichte res preussischen. “Staates, u; Borkovaty, Desteieo, i 

Frăhling, 1818, 1912, p. 77, | 

Iu Nationaux nătles, 6clair€s..., propridtaires attaches ă la gloire nationale 

"par tous les sentiments de 'bonieur et: du devoir ; Bauseet, henivirea anec: 

doriaues, I,p.67. .:..: a . Aaa -
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„ Austria, din. parte-i, se conducea după aşa-numitele „legi fun- 
damentale», după testamente. imperiale, după pragmatica sanc- . 

” Siane a lui Carol al VI-lea, după ordonanţele recente din 11 Avgust - 
- 1804 — ca luarea 'titlului imperial — şi din 6 August 1806 — 
„desfacerea de Germania, Dietele particulare ale provinciilor se . 
mențineau, de şi .nu erau convocate. de obiceiu,. dar singurul 
element politic comun tuturor acestor ţeri era tot <Ministeriul 

„de Stat şi de Conferinţă» al Mariei-Teresa, 

încă de la 1808 averea, era considerată în Bavaria ca un ele- 
- „ment care dădea drepturi cuiva la. conducerea afaceriler pu- 
blice în Sfaturile regale. Legea municipală din 1810 fixă Şi 
„condiţiile unor. alegeri, în care, afară, de, nobili şi de învăţaţi, 
ceilalţi votează în două şi trei grade. Principitl represintanței 
populare era însă: admiş, Şi actul constituţional Gin 1818 va stabili toate părţile constitutive ale acestui: organism. În Wiirt- temberg, unde ideile revoluţionare pătrunseseră în State, cîş- tigind şi pe Moștenitor, alcătuirea unei nouă, legături. de pro- vincii aduse, din potrivă, desfiinţarea acestei vechi represintări 
a Ordinelor; devenit rege, Electorul sancţionă, solemn suvera- | nitatea sa exclusivă, Chemate în 1814-pentru a da un aşezămiînt. țerii, aceste State, care cuprindeau membri de drept şi membri : » aleși, cerură întoarcerea la «libertăţile». trecutului, şi numai în 1817-9 al doilea rege, Wilhelm; eră, să .deie o Constituţie, Cea din Baden e “abia din 1818. Hesa, pe care prinţul ei, -gonit de Napoleon, voia so facă un regat al Cattilor, nu-și avu măcar Statele,. promise în 1813 (Constituţia, va fi acordâtă Ja, 1831). Hanovra restabilită avu o dietă, zădarnică, la 1814, dar căpătă .. 0 aşezare definitivă numai cinci ani mai tărziu, | i - În Prusia, pe cînd Scharnhorst, Gneisenau, von Boyen creiază “armata, de cetățeni,. cu. ofițeri ieşiţi din şcoli speciale, von Stein începe încă de la 1806 marea lui reformă, „cu 'separarea pute- - rilor, cu suprimarea, deosebirilor de clasă, cu liberârea ţeranului din lanţurile șerbiei în. care era încă reţinut, cu redarea auto- __nomiei oraşelor, ca să ajungă la. proiectul, care n'a. fost realisat; N după înlăturarea, lui, cerută de- Napoleon, în 1808, a unei Adu: „_-„Dări în Care s'ar fi votat însă după State. - „Interesant e ce se face în Sicilia, unde, faţă de înnaintarea | . „„ francesă, se retrăseseră Bourbonii. De la început, supt influența,. -
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englesă a lui Bontinok, este aici un adovărăt Parlament şi O 
adevărată oposiţie, şi, cînd, după decretele de imposite ale re-: 
gelui, şefii sînt arestaţi şi: exilați. în insule, Anglia face ca ei: 
să fie rechemaţi şi. viaţa constituţională modernă să - “continue. 
Întro adevărată Constituantă, în. care cele trei Ordine se unesc 

„ pentru a discuta, admiţind separaţia puterilor şi supriminc, feu- 
dalitatea, se decide sistemul bi- cameral: pairii de o parte, laici 
şi, spirituali, cu drept de numire al regelui dintre proprietarii 

. rarali. cu titluri (65 de „prinți, 27 de duci, 30 de marchisi, 7 
- <onţi, 42 de! baroni), dar comunele alese 'pe patru ani, de alta. 
Se atribuie acestor comune, care-şi numesc preşedintele, votarea 

“bu Igetului. - Inviolabilitatea, Parlamentului nu poate fi călcată. 
decît supt sancţiunea, de zece'ani- de exil şi o amendă, de 1.000 a 

"de mărci de aur! aaa 
pa. 

7 

"Para, unde întăiu sa produs! ridicarea, ae steaguri contra re-.. 
-gimalui napoleonian a fost Spania, Dar e o greşeală să se creadă - 
“câ 6a a luat arimele pentru vechile ei instituţii şi din. impulsul, -- 
claselor. care-și satisfăceau interesele printr'insele. :Un sistem. 
representativ exista, totuşi în acest vechiu regat, prin Consilii, 
“ca. acela al Castiliei, ale cărui hotăriri. erau aşa de prețioase, prin 
junta centrală şi cele provinciale, devenite în - -1808' <insurec-: 

| ționale», “De la început, ce se cere'e, nu numai. înlăturarea f fa- 
! voritismulai unui Godoi şi a slăbiciunii inconștiente a bătrinolui 
rege. Carol, ci,—odată cu păstrarea, pe tron a fiului său, Ferdi- 
„nană, care prin el însuşi nu însemna: "decît incapacitate! Şi $0- 
văială,—libertatea, şi Constituţia 3 Soldaţii spanioli din armata lui 

- Napoleon în Rusia, prisonieri, erau puşi să jure la Petersburg - 
pentru «Constituţie Şi rege» î. Revoltaţii. nu se vor 'lăsa pănă 

„NU vor: avea, cum se va arăta mai tărziu, Constituţia de la 
Cadiz. Dar Napoleon el însuşi, la vestea, tulburărilor, se. grăbi 
să cheme lîngă dînsul, la. Bayonne,. pe ziua de 15 Iunie, o Adu- 

„nare constituantă cu caiete ca în Franţa anului 1789, şi patru- 

  

! Coletti, Histoire du. - royaume “de N aples; Peoue des. Peres po 13%, p.. 
157 şi urm, 

Pe lingă cartea spaniolă, “clasică a ui Torzeno, Corte” Murat, Murat. 
E Zieutenant de VEmpereur en Ispagne, Paris 1898,: gassim.: 

3 5 Joseph, de „Maistre, o..c., 1, p. 3217,” 

.



88 — i 

“zeci. de. o deputaţi discutară, pactul în. „puterea. căruia : trebuia să. 

guverneze noul: xege Iosif1.: ea 

„Lapta care se dădu. împotriva, Tiaperiului “frances 1 nu “începu, 

 „piecam o arătăm . aiurea, în: numele dreptului naţional, ci: în 

acela al libertăţii constituţionale, “pe care ' Revoluţia . francesă 

îl Jascrisese pe steagurile . sale: şi contra, căreia, lucrase cu atita 

" “Rotărire egal, napoleonian, de supunere desăvirşită faţă de: 

"_oimul genial. 5 pp See 

„Gharta« lui Tiudovie; al XVII-lea nu era, fără legături care 

se pot gici. cu. sistemul. parlamentar. engles, şi regele, care pe-. 

„ trecuse în castelul :Hartwell ultimul. timp al pribegiei lui, Văzuse 

- fancţionind în: Anglia, un. sistem, capabil de af aplicat şi..în 

= Franţa lui, zguduită: de atitea prefaceri precipitate:. E de. folos 
"să se vadă. deci în ce chip acest “sistem însuși se menținuse 

şi întru „cât; se. influenţase, de împrejurările revoluţionare: din. 

vestul Europei... 
Brau şi în Anglia, la 1789 motive de neznulţăznire, de şi situaţia. 

» esaurului era bună Şi viaţa economică înfloritoare. „Filosofii“ 
nu lipsiau nici în această parte, cu visurile lor de o lume 9r-- 

: ganisată raţional, pe. basa, principiilor, eterne, În: Parlamentul 

din 1790 Flood 'observa, că el şi colegii lui” nu represintă” de 
fapt naţia, căci nu se poate acorda, această, calitate unui corp - 

ales de către. 6-7.000 .de oameni în mijlocul unui popor de opt 
„milioane ?.. Nu 'se repară o casă în mijlocul uraganului, i se răs- 

- punse. din: partea cealaltă, dar. Fox, cel mai aprins din. oratorii 

__ Camerei Comunelor, obiectă că tocmai cînd furtuna e aproape. 

- reparațiile sînt absolut necesare Pe cînâ Burke, în <Refiecţiile 

" asapra Rsvoluţiei francese», eta, pentru împiedecarea oricării-pă- - 
tranderi a unor idei străine şi protună neistorice într'o tară! 

-uuâe şi libertatea e tradiţională, echivalind cu' suma <libertă. 

țilora. medievale, Fox şi prietenii săi se opuseră cu “înviorşunare. 

- oricării . atitudini contra, revoluţiei prin care vecinii își xecla 
o mau drepturile inhsrente omului. 

În curînd se merse şi mai departe : decit aceste aprobări ale 
capetelor ideologice : şi ale temperamentelor generoase. Paine -. 

  - Pa 

II a 

: Murat, I. cp. 403 şi urm. 
2 Hughes, History Y Englană, pp. 220-1 1. 

x



    

se > duse: la Paris, întru un adevărat; pelerinagiu de admiraţie; la - 

- întoarcere el. -întemei: societatea «Drepturilor Omului». Disi- 

denţii. religioşi, a] căror număr crescuse: şi din causa lipsei de . 

interes pentru problemele acestea, „din partea ministrului con- - 

ducător, Pitt, „proclamau” folosul - imens pe car omenirea, în- 

„4reagă l-ar avea de la întinderea, crezului revoluţionar 1, Reac-. 

-tiunea, contră cluburilor, a pamfletelor, a adunărilor tulbură- --- - . 

7 toare aducea, în acelaşi ăn, scenele de violenţă de Ia Birmingham. Ea 

Cu aceasta însă nu -se opria curentul. Partisanii uni: brusce 

„schimbări se “recunoșteau “si se. adunau în societăţi care n'a-.. 

veaa nimic secret. . “Numeroşi: membri ai Parlamentului făceau. 

“parte din” tovărăşia, : „Prietenilor. Poporului“, care numără, în- | iN 

dată 30.090 “de. mnerabri, şi alături cu. dînşii, la: London - Cor- 

" xesponding Society». 'se vorbia, - de un 'Parlament al suiragiului N 

-universal cu şedinţe. anuale ?.: Şi, în acest timp,  Ilandesii se 

înarmau în trupe prădătoare şi -ucigașe, de. «flăcăi albi>"uchite- 

boys, şi, serbătorind libertatea îrancesă, în anul chiar. cînd: Lu- 

_ dovie al XVI-lea se suia pe eșafod, cereau; odată cu libertatea. 

religioasă care ji era, denegată, reforma electorală î.: Peste ose- 

birile religioase, mişcarea, trecînd de la Belfast la Dablin; reciamă | 

„unirea Irlandesilor. de orice convingere. „religioasă pentru: . 

„căpăta, o complectă reformă; a legislaturii,. sprijinită pe: prin- 

cipiile libertăţii - „civile, politice şi. religioase.. Pe. nasturii noii ....-. 

1... “anitorme a! „gardei naţionale“ irlandese era: vechea, barpă,. cel- : 

ÎN 

"tică unită cu boneta roșie a Iacobinilor francesi. Armata era. 

pentru Gînşii o adunătură de oameni 'seduşi cari şi-au pierdut 

calitatea de cetăţeni 4. În 1795 înţelegeri se stabiliră cu Franţa, . 

republicană. : et i , 

Scoţia, la zindul ei, “aduna, la 1794, o; adevărată „convenţie Si 

„de delegaţi“, cu acelaşi program al Parlamentului anual, ales: 

„de întreaga obşte „naţională, Era acolo întregul crez din Franta, 

cu sacţiunile, comitetele, calendarul nou al erei libertăţii. 

; Se căuta legătura cu tovarăşii de păreri de pretutindeni 5. 

id, p. 298 i Ta pe 
2 Did, p. 804 şi urm. A aa DDR i a 

3 id, p. 818. i e i a Da 

„€ Dida pp 3188, 
: Bia, p. 329. i De Pf
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În acest moment organisaţia revoluţionară ajunsese la o ju- - 
mătate.de milion : de -aderenţi. Convenţia, englesă. părea aş= de 
apropiată, încît: se discuta asupra -zilei chiar cînd ea .ar fi să 
se adune. Şi totuşi complotiştii, arestaţi, scăpară de pedeapsă, 
iar achitarea, lor fu primită cu entusiaste strigăte de bucurie. 
„În anul 'uimător, se trase asupra regelui Gheorghe, la des- . 

„„chiderea Parlamentului; şi la întoarcerea de acolo. viaţa Jui fu 
în primejdie, trăsura fiind încunjurată de o mulţime” furioasă, 
care striga: „Nu trebuie rege! Jos cu Gheorghe!“ !. Anglia era 
să vadă ce nu se mai întimplase niciodată: răscoala flotei, ne- 
mulţămită cu plata, şi hrana, “blocă Tamisa cîteva. zile, şi îm- 
poțriva ei. nu se'putură lua măsurile care, în alte împrejurări, 

"mar fi zăbovit (1797)2. O nouă răscoală de marinari“ se ter- 
„mină însă cu sancţiuni. La 1798, cînd izbucni în InlanGa între - 
protestanți, marea mișcare revoluţionară. care trebuia să deie 
insulei complecta independenţă, „directorii“ Gispvneau de vre-o 

trun războiu. civil fără cruţare, pentu ca -stăpînirea englesă să” 
fie menţinută. Miîndria 'englesă se învoi la o legătură cu apa- 
rența, de paritate între? Marea Britanie şi Irlanda, desfiinţind 
Parlamentul. brutal anti-catolic din Dublin şi chemînd pe Irlan-. 

„„desi, a căror ţară era astfel unită cu Anglia, în Parlamentul 

7 

„? 800.000 de oameni armaţi?. Trebuiră cele mai mari silinţi, în-. 

din Londra. Şi totuşi din nou Irlandesii cerură prin vărsare de - 
singe vechile 'lor drepturi; Pitt “trebuise să se retragă în folosul -: 

„Ii Addington, pentru că regele nu admisese ideile lui de liberare 
2 catolicilor. ! | 

În tot acest timp liniştea ca şi prestigiul Angliei se răzi: | 
mară pe statornicia nezguduită a. aceluia care întrun: lung air. - 
de ani — cu tot intermezzal lui  Addington — inu în mînă frâ-:. nele, zguduite adesea, de mîniile populare şi de tendinţile se- paratiste, ale Statului. care în acelaşi timp purta, fără a se îndoi 
de resultatul încă aşa, de îndepărtat, lupta. contra, fanatismului „xevoluţionar frances şi contra, neasămănatelor însuşiri ale lui "Bonaparte. De. şi oferise 'a lucra. cu Fox în 1804, William Pitt „Du îngăduise nicio atingere a, vechii constituţii tradiţionale, în 

  

N N 

1 Zbid, p.:35. 
2 Iuid, p. 861... N e 
Did, p.389,
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„credinţa că oric& schimbare ar trezi şi în cercurile pazlamen- 

tare gusiul unor periculoase prefaceri radicale. 'Cea mai. ono-.. 

xabilă dintre - oligarhii păstra,-'cu o hotărîre cum o cunoscuse : 

"mumâi vechea Romă, un patrimoniu naţional uriâş „ cîştigat cu 

atitea străduinţi. Şi, pentru .ca să ajungă la acest scop. Pitt, 

şeful. ei, de şi, formal, numai conducător al torylor < COnSEI- 

vatori», nu se sfii de a combate nemulţămirea cu armele şi nu . 

desprețini de a o înăbuși adesea, la, începuturile ei prin mijloa-- 

cele, totdeauna detestabile, ale conruptiei., «Aderenii lui n'au 

fost cu toţii atit de scrupuloși.» | 

Administraţia, războiului a fost judecată ca <una din cele mai 

destrăbălate care vre-odată au crescut ori risipit veniturile pu- - 

_blice, şi pata de conrupție care: s'a născut de acolo; s'a insi- Ă 

nuat în toate ramurile administraţiei următoare, aşa încît po- 

porul la” urmă, deschise ochii şi o reformă a Parlamentului a fost 

resultatul.> Soluţiile lui loră John Russell aduseră încă din acest 

moment înlăturărea, unui „burg-putred“ (roiten borough), de ale- 

_geri plătite, şi crearea, pentru valoarea sa naţională, a unui, | 

“nou cerc electoral £. a 

Urmările mai tărzii erau să fo; În adevăr, rele. dn sinul li- 

„berei noastre Constituţii», scria un contemporan, «s'a tormat 

: „0 oligarhi” care pe urmă şi-a dus certele. cu privire la dem- 

nităţile Statului la 'un exces. “scandalos, de şi na fost, mult: 

- timp, în stare a produce o singură minte conducătoare.» Cînă . 

Pitt fa înlocuit- cu Grenviile, Wwhigii venind astfel; după o lungă 

întrerupere, din nou la putere, dar în tovărăşie cu adversarii 

.
.
 

sr (e «Alinisteriul tuturor talentelor»), se schimbară şi: funcţio- 

varii, şi primul ministru însuşi” nu se arătă. dispus „A părăsi 

un larg izvor de venit unit cu puţină osteneală“ ? 

Moartea, lui Fox, care 'avuse partea lui în guvern, lăsă Anglia 

în mîna unor oameni dintre cari niciunul, fără a face excepţie 

în folosul lui Canning, e cel mai îndîrjit: oposant,. nu putea să 

înlocuiască, pe cei doi mari rivali: dispăruţi. Disolvările se urmau N 

răpede, de şi' părerea curentă, era că a disolva Parlamentul în 

sensul unei sesiuni „era totdeauna un acf neconstituţional şi 

adesea nepolitic“..Alegerile rămîneau pătate, resultatul lor în-: 

: Samuel R. Gardiner, Outline of english history, “Londra 1906, p. 397, . 

2 După Heeren,. Hughes, o. c., p. 426. Ă | a 

aid o | Da
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Să doielnic; popalaritâtea, Adunărilor . scădea şi trebui să se iea 
măsuri contra acelora cari asistau desaprobator la şedinţe. 
 Atmostera revoluţionară se. menținea chiar după ce se vădise 

că politica lui Pitt —.dar cu. ce. strivitoare datorie pe umerii 
 poporalui engles ! — ducea la victoria. finală. În comitatul de 
Nottinghâm. muncitorii” fără ocupaţie distrugeau maşinele, în 
“care vedeau causa ' nenorocirii 'lor Și ucideau pe: „patroni. Un 
exaltat.. împușcă, pentru motive de interes - personal, pe preşe- 
dintele Consiliului, lord. Perceval... 

| Ceia ce se putea, alege din aceste frămintări era însă un locru: 
că aici. voinţa populară, manifestată; mai mult ilegal, e stăpînă, 
şi un istoric al acestei perioade o spune, în această formulă: 
“«Niciun- ministru în această ţară nu poate conduce cu hotărire 
poporul», ci. trebuie să se îndrepte el 1 după dinsul.



  

Constituţia francesă. din 1845 şi luptele “parlameniare.. N 

a " sle:moului liberalism. 

i La, Că Octombrg 1815. Ludovic al XVIII-l6a - deschidea cele. a 

d'intăiu Camere care trebuiau să încerce în linişte noul regim 

ce-i fasese impus. :: ... DER 

" Dată, fiind chemarea pairilor de a trimete la eşatod pa «tră- 

dătorii» din 1815, liberalii nu erau represintaţi apreape de loc,. , 

"acei liberali de nume nou si de-nouă alcătuire cari cuprindeau, 

între ei şi revoluționari "co. ştiau .cât costă o revoluție şi bo-. 

hapartişti cari credeau că Imperiul libsral.ajunge. pentru a dă. 

_naţiei, înlăuntru şi în. afară, toi: ce Bourbonii pierduseră ori - 

"răpiseră ei înşii. Era astfel o scădere față de Cameră celor, o 

- sotă de zile; cu vechi Girondini-ca Lanjvinais, cu foşti: direc- 

tori, ca Barrdre, cu . Jacobini de felul. lui Cambon, cu tineri ca . 

„Manuel, Dreapta, domina Adunarea, cu intenţii, care se vădiră 

îndată : contra; regelii, care avea prea mult bun simi şi prea. 

multă înțelegere. a împrejurărilor casă. aprobe asemariea ter-.. 

dinţe, ei încercară să restabilească - după putinţă. predomnire& 

vechilor factori ai „vieţii politice şi să introducă şi pe. funcţio- . 

- “pari: în sînul. Adunării, printr'o modificare! importantă la legeâ 

electorală. - E a aa | 

- Dasbaterile celor două Camare nu oferiari un interes deosebit, 

- dată fiind şi misiunea; lor foarte restrinsă. “Pasiunea lipsia, ne-. 

. fiind adversarii faţă în faţă. Ea nu dădu măcar : un. caracter . 

| dramatic proceselor politice ca al lui Ney, 'gloriosul -mareşal al. 

Imperiului, osîndit şi împușcat. Lipsia, împreună, cu opositia îi- . 

berală, acel nou 'element de viaţă care era presenţa advocaţilor. 

„. Bi îotrară 'n noua Cameră, formînd majoritatea, oposanţilor! 

,



. _ | 
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„după disolvarea din Septembre 1816. Aduceau noul lor limbagiu, 
în: care ua raţionalism sistematic şi subtil se -adăvgia la pa- 
tima care era în atmosfera timpului şi la atitudine şi gest, 
care pecetluiesc tipul. Tribuna ajunse un loc de expunere pentru - 
aceia, cari, înnainte de toate, se gîndiau, cu nesaţ, la popula- 
zitate, singura glorie 1. . A E 

„ Desbaterile parlamentare nu cuprindeau reproducerea. steno- 
- grafică a discursurilor; resumatele se făceau numai în citeva 

linii. Dar noua, presă răspîndia, tot .mai larg ideile „exprimate 
de oratorii cu notorietate sau de aceia „ari serviau - mai bine scopurile partidului, mai mult sau mai puțin tormat, căruiavi 

„aparţinea ziarul, DN aa | 
De la Courrier de Provence şi Journal des. Etats- geEntrauz, cea „ Wintăiu publicaţie periodică. vioaie, pe care Mirabeau o făcea „să apară în 1789, presa. politică luase un mare avînt: În timpul 

„“Revoluţiei se _ivi pamfletul, de -o retorică: exagerată, strigînd 
- peste -puteri şi mai ales peste motivul real pentru care se striga, pripită fabricaţie pătimașă, sau perfidă, a cării misiune. era să - „popuiariseze personalităţi: politice mai mult decit idei bine de- ânite şi al cării efect a fost stricarea bunului stil, pe de o parte, „prin elucubraţiile găunoâse al6 unor oameni lipsiţi şi de talent, cum erau lipsiţi de conştiinţă, iar, pa de altă parte) pervertirea simțului politic. De' Ia vechile Journal des: Savanis şi Journal de Trivouz, din secolul al XVII-lea, îngrijite publicații de idei, de "ia Mercure de Prance şi de ia noutăţile olandese se ajunse la: Amnis du Roi, al cărui scop e arătaţ; în titi chiar, la Actes des Apblres, cu un cuprins mai puţin apostolic decit firma, la Feuille. du jour, zilnică deci, a lui Parisot, la: Journal de la sozittă des „ anis de la Constitulion, la, Patriote. Frangais, la Journal des clubs, "la Journal des dîbats ct de la correspondance des Jacobins, la Vicuz * Cordelier al lui Camilie Desmoulins, blîndă figură de- enerărmen » sentimental şi inofensiv, menit totuşi eşafodului. criminalilor . politici; la, urletul lui Marat în Ami du peuiple, la Dejenseur de da Constitution, Trece, crud şi ipocrit ca şi redactorul său, impe- cabilul şi incoruptibilul Robespierre el însuşi, la Pre Duchesne, : cu imprecaţiile lui farioase. Şi mica foaie de. glume pentru mulțimi apăru- în Le Petit Gauthier.. .. Sa - 

  

1 Y. De Bonnal, Iropposilion parlementaire sous la Restauration, Paris 1877, 9.9 şi urm, , Na | : .. -.
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Din opt. sute do ziare, regimul. reacţiunii consulare păstră la. 

1890 numai treisprezece, în fruntea 'cărora stătea gavernamen- 

talul Moniteur Universel, care şi-a transmis numele publicaţiilor 

oficiale de mai tărziu. Journel des dâbats, devenit apoi Journat 

de Empire, Gazette de France, Decade. philosophique erau 'Gin cele 

__ menținute, pa lîngă, fireşte, orice periodic care nu s'ar fi ocupat. - 

“de politică. O revisie.a presei avu loc şi în. 1810. 

“Presa. putu vorbi mai liber supt Restauraţie. Spiritoalul Lu- 

| dovie al XVIII-lea, cetia cu plăcere “muşcătoarea glumă din Le 

„Nain Jaunie, expliciad aceasta prin faptul .că făcea haz de dînsul. 

şi că-i spunea; lucruri p6 care le ascundeau miniştrii. Journat 

” des d&bats continua, reluîndu-și vechiul titlu. La Quotidienne era 

foaia, fricoasă de schimbări, a emigraţilor. Le Censcur. bătea 

„în bonapartismul tot mai îndrăznei, fiinâcă rămăsese pai Fo-: 

pular: Augustin Thierry, istoricul apostol al. “drepturilor stării. a 

„treia, îi dăduse strălucire luptînd contra, restavratiei papolto- 

niene.  Bâranger, singurul poet, mediocru, dar la înde mîna oicui,: 

„al liberalismului romantic, colabora la aceste foi cu vensurile. 

lui uşoare, care, rizînd de «regele. de la Yvetot., de marchisul 

„de Carabas, de marchisa de Prâtintaille, ţintiau aiurea; poesia 

„lui sensuală, pe placul burghesiei orăşeneşti, ajuta să răsbată, 

şi mai malt” propaganda versificată.. Şi „alături. de aceste bucăţi 

de harţă uşoară, dar necontenită, stăruitoare, enervantă, un fost. 

ofiţer al lui Napoleon, dar mai ales un erudit 'cu gustul fin şi 

„cu stilul de o corectitudine demnă de secolul al XVII-lea, Paul-. 

Louis Courier, arunca, săgeți care. în adevăr cer, ca să le guste 

cineva, o cultură aleasă. " 

După deschiderea, şedinţelor celei de-a âoilea Camere, liberalii 
ajung a se recunoaşte şi a lua o atitudine - hotărită, prefăcin- - 

“ du-se din partisani ai regelui contra reacţionarilor, în <inde- 

- pendenţi> —gata de războiu, şi apoi scormonind şi candidaturi 

pentru tron: Napoleon al Il-lea, ținut la Viena în sirictă şi stră- : 

„Vacită pază, ca, ducele de Reichstadt, Eugâne de Beavharnais: 

şi chiar prinţul de Orange, fiul regelui 'Ţerilor- de-jos— >, În re- 
! voluţionari și conspiratori. Seti începeau a se desemna: Lafitte 

bancherul, Bignon, Dupont "de PEure,: Manuel, âdvocat .. din 

„Sad şi „prieten al lui Fouchs, solemn presentator de locuri 

„„ comune, dar pătimaş adversar" al regimului în care întrupa în-. 

” friogerea, ruşinea, mutilurea Franciei, Apoi, lingă dinsul,. gene-
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ralal Foyi care: avea gloria, : în. urma, ui: ae: la 1829, “cînd pă- 
tranăe a. Cameră -ca prilejul unei - alegeri. parțiale, privirile'se 

„. îidreaptă : asupra. acestui fost ofiţer, încă tînăr, căci p'avea 
decit ! patruzaci' şi cinci: “de: ani, şi: împodobit cu âcele - calităţi 
als caracterului pe'care na toţi tovarăşii lui puteau să le adauge 

"da talentul de a Yorbi. Mai. tărziu, "cînd, „în.1824, Manuel va fi 
- “exclus! din: „Cameră, el rămase ; sot al  oposiţiei loia)e, dar ire- 
„duetibile.. iai Ze - 

Dar. inisăţiile Jibera lilor erau. că mult întreciite de bonapar. 
tişti. A- doua zi după căderea, definitivă a lui: Napoleon, -DEn0- 
rocirilo. Franciei creară o „nouă, populariate “eroului căzut, Par- 
tisanii lui! erau” „mulii:. oâţeri reduși: la ! “jumătate de salaria, 
bătrîni soldaţi, răniţi“ Şi» decoraţi cu Legiunea, cari în satele lor 
răspînd iat cunoş tinţa triumfurilor ce .dg: acum înnainte erau 
iraposibile, posi. cari sutoziau. de: lipsa. măzirilor 'de odinioară 
şi cetitori „pasionaţi ai unei literaturi cari încălziă spiritele fără 
a li putea, arâta o țintă: apropiată. Dar de 'sigur că ei nu se 
putouu' gîndi ia întoarcerea exilătulai închis pentru cițiva ani 
de 'chin în sălbateca insulă - africană a a Sf. Elene.. Mulţi își, în- 

. chipuiau că fiul Împăratulai:. de: drept. “Împărat el însuși, sar 
: putea aduca în' “Franţa pentr a a-laşeza pe: tronul ce'i se c- 
"venia; am vorbit şi de candidâtura; fostului „vice:rege al Italiei. 
Dir misparea, - bonapartistă, care se: întări şi: mai mult după 

  

v:stea, primită, cu zguduie. de atîtea suflete, a: sfirşitului MU. „_eniciei, eru înnainte. 'da tozte o: puternică. agitaţie negativă, o discreditare: de fecare . clipă a stăpiînirii Bourbonilor, în fața 
„„<ăreia 'S8:puneau cu. vruzime, privel tiştile incompârabile ale unor “triumfuri unice. i : cf *: Liberalii, cari mavea usi “na puteau să. dibă c o: popularitate proprie, erau siliți să pu ctiseze cu această agitată cemagogie „mitit ară. Ei nu puteau! să aibă însă, decit. ra porturi puține şi "neînseninata cu 0. aită: grupare 'de. cposiţie; „care 'se lăuda mai preses de orice cu intransigeriţa unor principii legate ce ideologia . filosolică a: veacului al XVII-lea” mai mul: decit de. „exemplele revoluţionare,  Doctrinarii, din” centru: “Royer-Collaxa, imposantă figură de profesor : şi de şef: bărghes! cu autoritate, „ducels'de 

Broglie, âs Serre, Camille Jordan, iar, în apropierea lor, Decazes, 
Louis Guizot, care începea: Cu tratate, cu opere politice, făceau. parte din acest mic. grup, als „cărui păreri „Pregătite cu multi 

„ „ . . E E 

i)
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ehibzuială şi. „presintate cu-o punsra în scenă deosebită, erau . 

așteptate .ca oarecare. nerăbdare.  Dinastici, legalişti, „xanglo- . 

mani», profesînd. o iubire religioasă pentru, foima' parlamen- 

tară prin care singură credeau că pot feri ţara lor de primej- 

diile vremurilor, convinşi că xaţiunea' poate: gasi oricînd, solutii 

î0 : problemele politice, aceşti „cinci ori şase“,. oanieni de: un 

“incontestabil: merit, de un superior simţ. al: demnităţii umane .. 

şi de o.viaţă particulară fără pată, s86 impauseră, cu toate cri-: 

ticile, respectului adversarilor. Dar ei nu putură exercita "decit. 

o destul de slabă influență asupra spiritelor, şi de sigur « că erau: 

cu total incapabili de.a oferi: regalității “bourbonice,. :pe care 

aveau numai' ambiția de 4-0 lega strîns de libertăţile odată 

ciștigate, organul - de cîrmuire care-i Era aşa de necesar. Se. 

_ multămiau să, declare. că sprijină Guvernele ce se urmează, şi” 

“aceasta din consideraţie pentru interesele superioare ale Fran- 

ciei, pentru liniştea, ei întăontru şi prestigiul ei în afară.” Un 

„partid al Centrului, ar al unui Centru pasiv, care nu umăria 

puterea fiindcă știa, bine. că nu poate so exercite. . 

- Oamenii de Guvern nu se puteau găsi nici la extrema, areaptă: 

care credea că vremurile-s'ar putea întoarce şi care . urmăriă -, 

faiiş restrîngerea lipeztăţilor publice cu: atita trudă! câștigate. 

Cal mai strălucit: din 'represiutanţii acestei. "tendinţe, marele, . Să 

inovator romantic în literatură! Châteaubriand. era pentru ze- 

instalarea. clerului în” posesiunea taritorială şi în monapoiul. . 

„învăţămîntului, ca şi în sarcina, de a ținea starea civilă, şi pentru. 

excluderea, tuturor. celor <compromişi>, fie si prin. eroismul pe n 

cimpiile de 1uptă, în „Revoluţie i Imperiu: | La 

, 

: Ludovic al XVIII- jea începase cu un:  Mioisteziu Talie yr ană, în 

urmă: acela pe care-l alcătui: un credincios st arvitor al dinastiei” 

bourbonice în vremurile grele ale exilului, ducele ge Richelieu; 

emigrat din zilele d'intăiu ale Revoluţiei, care făcuse o strălucită - 

carieră militară şi. administrativă, în . „Rusia, vnde a fost. crea- 

torul Odesei, fără a. se fi despărţit. vre-odată sufieteşte de ţara... 

_4ai, contra căreia n'a luat, armele la căderea. regimaiui napo- . 

leonian. Doritor de a ajunga la un modus vivendi cu opositia co - 

- toate nuânţele, -el îzi. asociă pe Decazes, vechiu aderent: napo--. ă 

leonian, cu iaei destul: de înnaintate.. Ciţiva ani putu. să ţie 

| piept necontenitelor. asalturi, dar, cînd, se părea, < că împăciui- 

.. . iz 
. ' 1. re
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torul începe a se apleca, supt presiuni. străine, către oamenii 
"reacţiunii aristocratice şi clericale, -el fu înlocuit, fără titlul de 
președinte al Consiliului, prin Decazes, fost. sfătuitor al regelui 

* „Olandei şi secretar al mamei lui Napoleon. 
| Ministeriul, mult mai tolerant faţă de curentele noi, al aces- 

“taia, care întroduse în Camera de sus un mare -număr de no- 
tabilităţi ale Imperiului, fu însă răpede întrerupt printr'o 'crimă 

; politică. Ducele * de Berri, fiul mai mic al lui Carol, contele de 
„Artois, frate al regelui şi moştenitor al tronului, fu ucis de un 

energumen, şi a doua zi după asasinat — pe cînd pentru suc- 
cesiunea, tronului, neştiindu-se dacă ducesa va da naştere unui 

„băiat, se căutau posibilităţi pănă şi la fiul reginei Eturiei, fiica 
lui Carol de Spania, — se cerură măsuri reacționare contra li- 
bertăţilor, publice şi a presei, precum şi Testrîngerea dreptului 
electoral. € a Da 
 *În“4817, în adevăr, dreptul electoral direct ivsese întins, 1e-' 
ducîndu-se. censul pănă la 300 de franci pentru alegători, la, 
1000 de franci pentrn aleși şi fixînă colegiul de departament 
şi înocirea anuală cu o: cincime. Acum; odată cu suspendarea 
libertăţii indiviâuale şi cu introducerea, censurii, se creă o ca- -, 
tegorie privilegiată de alegători, cu cel. puțin 1000 de lei con- 
tribuţie anuală, ari votau singuri 170 de deputaţi faţă ae cei 
260 ai alegătorilor de a doua clasă.! . o E 
“Influenţa, în Camere trecu deci la represintanţii regalismului „ intransigent, de Vilele şi Corbitre. Și încercării de a se reveni 

la trecut i se răspunse prin agitaţii secrete, în sensul „patrio- . ţilor” din 1816. Societăţile „Union“ (din 1818), „Amis dela. presse“ şi „Amis de. In „v6rit6*, sprijinite în curînd de .carbo- narii de modă italiană, (charbonniers, charbonnerie) şi de-studenţii "formaţi în școli laice une ori de fundaţie parţiculază, revolu- “tionară, ca şi ds Universitățile pline de spiritul NOU, opus acţiunii 
„Congregaţiei“ şi „micilor seminarii“, luară conducerea noului | 
curent. Aceasta, ducea însă la o revoluție care în Franţa întărziă. 

În Germania, 6a-fu împiedecată, cu toate: agitaţiile tinerilor . uniţi în societăţi secrete asămănătoare, ca Tugendbund, cu toate atentatele, ca al unui student “contra, lui Kotzebue, cu toată. . atmosfera de continuă fierbere a. Universităţilor, prin acordarea; 'de Constituţii într'o parte, măcar din Statele germanice.
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Bavaria dădu încă din 1810 şi ea autonomia muricipală ; 

la. 1818 o nouă lege constitutivă creă State trienale cu dovă 

Camere, a senatorilor şi a deputaţilor aleşi, cea d'intăiu - ne- 

avînd publicitatea, desbaterilor. Alegerea la cea de-a doua, în 

două şi trai grade, se făcea prin cinci clase de electori sau curii: 

cavaleri cu proprietăţi: la țară, universitari, clerul catolic și 

protestant, oraşele şi proprietarii rurali fără drept de jurisdicție. - 

Censul aleşilor nu era mai mic decit 8.000 de forini pe an. 

Camerele votau budgetul, presintau plibgeri şi puteau cere 

schimbarea legilor. . | o Sa i 

În -Wfirttenberg Constituţia datează încă din 1817,-de şi fu 

promulgată numai doi. ani mai 'tărziu. Ea garantă, libertatea 

parsoanelor şi a conştiinţelor. Rolul Parlamentului îl area o simplă” 

cadunare generală a aistrictelor>, compusă din Camera-de-sus,: 

cu o treime numită de rege şi două treimi. ereditare (pe lîngă: 

nobili şi clerici, între cei cu titlul de doctori). Colegiile pentru . 

alegerea Camerei a doua era foarte restrinse. „Consiliul de Stat. 

exista .şi se chema Consiliu general : jumătate din el .este. 

aleasă de - Carmera-de-jos. Autonomia municipală era: să zăbo- : 

oase 
i 

În Hesa, Statele din 1813 nu funcționau. În principatele mă=: 

runte din Sud şi Vest măsuri analoage se luaseră, dar Prusia ca 

-şi Austria rămineau cetăţui ale vechiului regim şi numai teribila: 

poliţie metternichiană şi militarismul biruitorilor lui Napoleon: 

: împiedecaseră răscoala. :: a Da 

IN:
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"Încercări liberale de a crea un nou regim. 
În 1819.încă 6 revoluţie. izbucnește . în Spania. Doi ofițeri, * Quiroga, şi Riego,. se află în fruntea regimentelor răsculate, care fac întocmai ca, luptătorii din 1808 contra regelui Iosif Bona- - „parte; generalul Mina li se ădauge. în Nord. Portugalia, unită- cu Brasilia, după moartea reginei doiia . Maria, de regele dom „Juan, la 1815, urmează pe aceiaşi “cale, cu. aceleași mijloace, conducătorul nemulțămiţilor fiind generalul Sepulveda, şi Bra- silia ea însăşi va îndeplini un act asămâănător în 1821. | >. Pe de altă parte, în cealaltă peninsulă latină din Sud, după "casarea, în 1816, a Constituţiei siciliene, cu îngăduirea Englesilor, - - autorii ei, izbucnește, în Iulie 1820, mişcarea, de caracter tot . „militar, de '1a, Nola, şi Avellino, în frunte 'cu generalul Pepe, . care va juca, şi în altă revoluţie un rol principal. În Piemontul Sanfediştilor, al asociaţiei reacționare religioase, unde era <nu- mai un rege care comandă, o nobilime, care-l încunjură, .Q plebe care se supune» !, ridicarea elementelor radicale din ar- mată se petrece, supt comanda lui Santa-Rosa, la 10 Mart din anul următor. -: - - i - 

Cantacuzino, alt prinţ romin, ambii ofiţeri superiori în serviciul Rusiei, întră înarmaţi în Iaşi, vorbind, în pornirea lor contra, ” 'Turciei păgine şi despotice, apăsătoare de naţii, despre. ajutorul care se va căpăta fără, îndoială de la, Țarul Alexandru. "E interesant însă pentru noi, pe lingă această inițiativă pur "militară, venită din amintirile armatei comune care luptase şi 
* Canta. Storia di cento anni, ÎI, p. 349, Cf. volumul II âin „Elementele de unitate. | A pi iei 

ț .



    

În numele libertăţii supt steagurile napoleoniene, faptul -că ii- 

căiri mu se are în 'vedere o nouă formă. de viaţă politică, în legătură ” . 

cu firea deosebită, cu aptitudinile speciale, - cu tradițiile particulare 

ale fiecării naţiuni. a 

În adevăr, Spaniolii se mărgenesc, strigînd contra regelui ab- 

“solut, să ceară Constituţia lor de la Cadix. În Portugălia se. 

doreşte un. regim asămănător. Napoletanii . voiesc Constituţia 

spaniolă şi refusă formele chartei francese, de care li se vor-: 

bise. În' Turin, se proclamă o „giunta della fede italiana“ pentru | 

a întemeia un neatîrnat, regno d' Iialia. . | a 

Suveranii cari răpuseseră pe Napoleon „n'aveau nici dînşii un 

"program" de viitor, La cea:d'intăiu veste de răscoală, ei se adună, . 

„În congrese: la 'Troppau,.la Laybach, la Verona. Dar aceste adu=: 

nări, care trimet pe Austrieci:ca executori în Italia lor, nu sînt 

decît continuarea; congresnlui de !a Viena, reeditat şi înnainte 

- de aceasta, la Aachen. Şi actul așa-numitei Sfinte Aliante, cu 

ideia medievală a societăţii creştine " dominate de Hristos, nu 

“cuprindea, - nimic. fixat „pentru “nevoile: actuale, evidente, ale 

“popoarelor. a 

. Dacă pănă la potolirea, revoluţiei napoletane — regele însuşi . 

"fiind. chemat la Laybach —, Moştenitorul Tronului şi fratele „lui. 

deschiseră solemn Parlamentul, care desființă majoratele şi drep:: -- ă 

“ 4arile feodale din. Sicilia, liberindu-se de sarcini comunele, care 

" căpătau o represintanţă aleasă, cu primarul, 'sindaco, în frunte; “ 

dacă, o delegaţie parlamentară de şapte “membri' rămase pe 

iîngă represintantul Suveranului, nimic inu era, riou faţă de pres- 

cripţiile Constituţiei spaniole. Cind trebui să se substituie un. 

alt regim, Consiliul de Stat, compus din miniştri, şi cele două 

„Consulte de Stat“, pentru Neapole și Sicilia, cu puţini merobri 

avînd atribuţii restrinse, și în sfirşit Consiliile provinciale, din 

„proprietari numiţi de .rege,.nu însemnau mult mai mult: decit 

simpla. revenire la trecut, Dacă . Piemontesii, - într'un manifest 

foarte respectuos faţă de rege, urătau numai că voiesc să-l 

-„.„ajate a-şi, îndeplini adevărata misiune, în Siatele sale înseși 

şi în toată, Italia, învocînd” «exemplul armâtei prusiene,-care a 

salvat în 1813 Germania, prin războiul pe care l-a început contră. » 

apăsătorului ei», -aici Constituţia spaniolă, cu junta de cinspre- 

zece membri, nu sufera “nicio schimbare. i It 

4



Să 
În Iunie 1420 se încercase o lovitură contra, 'Tuileriilor i. Dati 

” aceasta, nu era vorbă însă de un pronunciamento militar, ci libe- 
ralismul se folosia din nou de populaţia. parisiană, uşoară de 
înflăcărat, a, foburgurilor. Ministeriul Villăle, care nu se sfia să 
declare că politica sa nu poate fi decit, sincer şi hotărit,-a 
dreptei, aţiţa pe adversari prin negaţiile şi refusurile: sale, 
Conspiraţiile se înmulţesc, tot în rîndurile armatei (csergeații 
de la Rochelle», executaţi). Guvernul căpătă, şi prin impulsia 
lai Châteaubriand, doritor: de-a, afirma cu strălucire bunele prin- 
cipii, misiunea, mandatul de a zdrobi revoluția spaniolă, peri- culoasă, cum se văzuse, pentru restul lumii, şi liberalii încercară 
să prefacă, într'o contaminare ceia, ce_trebuie să fle o repre: siune?. Apelurile. directe la soldaţii. hrăniţi cu pîne neagră și cu bătaie şi greu 'înnaintaţi nu lipsesc. de la «marele cartier 
general al oamenilor liberi», Încercarea, cu steagul tricolor şi vulturul la hotarul spaniol, a colonelului Fabvier, nu izbutește. În acelaşi an însă unul. dintre tineri, Thiers, începe să publice o Istorie a Revoluţiei care avu un: mare răsunet. 

Prin această generaţie Franța cea dintăiu se întoarce la Re- voluție ; avea curajul, ea care suferise mai mult de. pe urma conse=: cinților marii mișcări transformatoare, sa se întoarcă la dînsa, Cartea, populară, a lui Mignet, despre acelaşi subiect e din __ acelaşi an. Ziarele mai cetite, unde se strîngeau tinerii, erau, nu „le Constitutionnel, învechit, ci Zes Tablettes, le Globe, care, acesta, ' e din 1824 (şi cu filosoful Cousin lîngă Râmusat, dar nu și cu ; Thiers). Profesorii; elevii şcolii normale, suprimată între 1822 şi 1826, prigoniţii Şi expulsaţii de la catedre cîştigau terenul pier- dut de advocaţi. O ideologie nouă răsărise în acelaşi timp cînd | o literatură nouă, a lui Lamartine, a lui Hugo, va, cînța, cînte- - cele de sacrare a, lui Carol al X-lea şi va, învia baladele medie- vale, pentru a, predica, în același timp. cînd făcea revoluţia în domeniul ei propriu, o nouă orientare față, de regalitate. - Primit foarte călduros la început, noul rege fu încunjurat, după puţină vreme de oameni cari visau „generalităţile“, „adu- nările provinciale“ Şi „parlamentele“, fără niciuna din libertă- 

i Thureau-Dangin, o. e p. 119 şi arra. Se -2-Ibid,, p, 418 şi urm. | 
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țile aşa de greu ciştigate, şi cu monopolul vechii clase nobiliare 

şi al clerului!. Încă din 1827 se încercă. reducerea influenței 
presei. Clasele populare, “din noile fabrici, voiau acţiune şi pro- 

testau contra moderaţilor, „les endormeurs“, : Preoţimea era 

atacată violent în planurile ce i se atribuiau pentru viitor, 
Montlosier îşi cîştiga prin aceasta o mare notorietate, | 

Regalitatea ramurii aînte a Bourbonilor încercă să se mîntuie 

printr'un Ministeriu liberal, al lui de Martignac (1828-9), adus 

“de noile alegeri: Royar-Collard presida Camera. Iesuiţii primiau 

lovituri şi revoluționarii din Grecia ajutoare. Unirea întregii 
stînge găsi însă prea „înnapoiat“ pe acest om care n'avea state 

de serviciu între liberali şi, din partea, lui, regele, doria să min- 
tuie cu dînsul, 

Anglia însăşi, prin "gura lui Wellington, recomanda pe un 

cultra» fără scrupul şi: fără teamă, pe Polignac, al cărui nume - 

era în lezătură cu amintirile domniei lui Ludovic al XVi-lea. 
Dincolo de Canal, clasele muncitoreşti, mai răpede desvoltate, 

cereau o reformă parlamentară în folosul oraşelor care pros- 
perau-acum prin fabrici. În Londra, în Manchester se produseră 

violente manifestații populare; la, Manchester poliţia vărsă sînge 

„la un mesting. De şi Canning,. ajuns ministru de Externe, 

- sustina pe revoluționari în Grecia şi în Portugalia şi Huskisson 
deschidea mai larg hotarele pentru importul mărfurilor străine, 

catolicii din Irlanda nu-şi căpătară drepturile, și reforma par- 
lamentară nu se îndruma. Moartea:lui Canning, ajuns la pre- 

sidenția Consillului, făcu ca ducele de Wellington să iea în 
sens hotărît tory puterea. Cu toată reforma care permise lui 

„_O'Conneli, şefal irlandes, de.a întra în Parlament, acest Minis- 
teria uu putea dori, la suirea pe tron a unui nou rege, William 

- al IV-lea, ca Franţa să iasă din orbita politicei conservatoare. 
În momentul cînd voiă, să deie oraşelor şi: departamentelor 

Consilii alese, opoziţia liberală făcea să cadă Ministeriul „Măr- 
tignac, gicind ce putea să vie în loc. Regele înlătură Cabinetul 

«fără a. întrebuința nici formă, nici, aproape, politeţă» ?. Po- 
lienac şi-a fost atins scopul. EI venia ca să.impuie violent 

întoarcerea în urmă, şi perspectiva înlocuirii dinastiei. se şi 
__punea de la început. 

1 Did, pp. 2845, . | | 
2 id p. 449, 7 o -
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" . În Ianuar 1830, Thiers, 'care iea conducarea,. luptei, tace să, 
“apară ziarul ds “luptă le National, Apropierea între Stuarţi şi 
familia domnitoare se afirmă tot mai tare, cerîndu-se o schim: 
bare ca, aceia din Anglia la 1688, Răspunsul la Mesagiu, re- 

_dactat de majoritatea liberală a Camerei, vorbia de necesitatea 
- «concursului permanent; al. vederilor politice ale Guvernului Re- 
gelui cu doririțile poporului» şi constata că „acest concurs nu 

„există“. Regele ripostă cu o prorogare, apoi cu: disolyarea, şi 
». cu 0 proclamaţie către ţară, Alegerile dădură din nou pe aceia | 
„cari înțelegeau a face să atîrne hotăririle; „lui de . voința 
ţerii- La 25 Iulie, al doilea răspuns al regelui erau „ordonanţele“, 
care,:odafă cu disolvarea, noii Camere, fixau alt drept electoral 
şi suspendau libertatea presei. i 
„Parisul răsturnă dinastia, . - 

| . A dona zi după revoluţia din Franţa, Belgia se ridica îm po=  triva dominaţiei olandese, şi aceasta, cu toate realele calităţi de „muncă şi bunăvoință ale regelui din dinastia, de Orange, Willem. 
Acelaşi cler catolic care se: luptase împotriva ireligiosului Iosif 

"al I-lea, supt forma, revoluţionară vedea în calvinistul din Haga „un străin apăsăţor; măsurile care creau şcoala de Stat loviau 
prea mult în interesele acestei caste, pănă atunci stăpînă pe: 
suflete, pentru ca ea să rabde acest atentăt la, monopolul ei de "educaţie, Partidul liberal fa silit să primească, alianţa, cu aceşti energici luptători pentru răsturnarea, stării: de lucruri existente. “Si pe regele 'Țerilor-de- Jos ca şi pe Carol al X-lea îl. înşelă în: „ajunul chiar al căderii sale bona primire pe care o întîmpină în — Tegiunile catolice ale Statelor sale, Concesiile făcute pierdură „efectul lor în urma. unor' provocări noi, venite 'âin „partea Tronului. Şi aici. Suveranul era învinuit că nu jine în samă niciuna Gin prescripţiile pactului constituţional. Cu ajutorul to- + Varăşilor de păreri din: Paris. se pregăti acolo chiar mişcarea din August, care urmăria hotăriţ. crearea, unei Belgii indepen- dente pentru ca, în cuprinsul ei cele două partide învingătoare, să se lupte pentru supremație, Da la un scanâal. după o repre- sintaţie de-operă se ajunse la lupta e stradă, în care masele întrînseră, nu. numai poliția și armata, destul. de „nepăsătoare de altfel, dar și încercările burghesiei bogate de a restabili or- „ dinea,-Apoi, ca la Hotel-de-Ville din' Paris, oposiţia creă un nou
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Guvern revoluţionar - la / Bruxelles. După sosirea prinţului de. - 

Orange, cu trupe, dar şi cuo bună disposiţie care mergea pănă - 

-la, primirea uniunii personale, se hotări chemarea Statelor Gene- 

rale pentru noua <Belgie>. . a , 

Dar elemente din provincie şi agitatori, sosiți din Paris (ge- 

neralul Mellinet), provocară îndată alte conflicte pe. străzi (Sep- 

tembre). Un nou Guvern provisoiu, data aceasta fără nicio legă- 

tură cu Olanda, proclama la 4 Octombre' independența belgiană. 

Exemplul celor petrecute în Franţa fu hotăritor şi pentru: 

' adoptarea formei constituţionale de Adunarea chemată pentru 

aceasta : se votă Monarhia (era vorba de un fiu al lui Ludovic- 

“Filip, ducele de Nemours, ca rege). Prescripţiile Constituţiei - 

- împuse de liberali plecau de la, dreptul poporului şi păstrau în - 

"toate ramurile vieţii publice manifestarea, suveranităţii acestuia, -. | 

făcînd din regele viitor — up print; de Saxa-Coburg — simplul 

delegat al naţiunii, ec aa 

“- Un aşezămint, politic 'corespunzind p6 deplin cu. ceia ee do- 

nu vor pierde din vedere mersul Jucrurilor în această țară ve- 

cină. De altfel anul aproape asemenea fusese acordat de Ţarul 

Alexandru Poloniei regale întrate în stăpînirea lui, — şi totuşi 

această ţară, cu un regim absolut deosebit, de al Rusiei era să: 

treacă, supt impresia, căderii lui Carol al X-lea, de la.0 învier-  : 

şunată oposiţie la un războiu . de eliberare, menit să ocupe 

„“multă vreme o mars parte din forţele ruseşti.. Şi aici intelec- - 

tualii, cu istoricul Lelewel în frunte, erau pentru o acţiune  : 

violentă, şi armata polonă stătea gata să-i, ajute L, i 

'Perile “germane înseși suteriră urmările revoluției care dăduse 

un tron regelui. «cetăţean»... În Braunschweig se sparseră gea- . 

murile 'caleştii ducelui Carol şi se puse foc castelului: succe- 

sorul său trebui să deie o Constituţie în sensul irances, Con- 

stituția din Hesa-Kassel, cu o singură Cameră, trecea chiar. 

- dincolo de ce căpătaseră Francesii prin revoluţia lor. După o 

„laptă învierşunată, Saxonia, căpăta aceleaşi reforme liberale, 

-în toamna anului 1831. În 1832 se ridicau, în. marea «serbă- -: 

toare». liberală de la Hambach, steagurile țerilor revoluționate - 

1 Berthold Volz, Iustrierte Geschichte der neuesten Zeit (în colecţia Corvin 

şi Hold), Leipzig-Berlin 1884, p. 3 şi urm, - e E 

y 
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„si se “striga: contra prinților, nişte „tirani“,. Era - vorba, de 
„-0 pornire comună contra ordinii stabilite: în Frankfurt, ca, şi în 

Besancon (cu. Polonii), în: Lyon, în Savoia, în Polonia, însăşi 1, 
Cele două mari Puteri germane se uniră deci cu Rusia pentru a 
pune la cale o adunare a celor trei Monarhii ca, în zilele Sfintei 
Alianţe..Dar, cîna noul rege al: Hanovrei, desfăcută de Anglia. prin 
suirea pe. tronul engles a unei femei, regina Victoria, desființă. 

3 
-prin decret Constituţia, profesorii din Gâttingen se puseră în fruntea, resistenţei. . - ” . e 

În Franţa, se scrisese numele chartei pe soclul statuii, în pregătire, a .lui Ludovic al XVI.lea Şi se respeotaseră portre- tele” lui Ludovic al XVIII-lea, A DR 
„- Revoluţia, franceză de la 1830 a avut astfel un caracter strict constituţional. Nu se căuta, „altceva de aceia, o majoritate parla- mentară reâleasă, cari au făcut-o, decît reîntrotarea „chartei“ în toate garanţiile ei, pe care regele, după ultima lui călătorie triumfală prin departamente, pănă în Alsacia, crezuse, cu con- cursul unui consilier ușuratec, că le poate călca?, 

Acest, caracter era însă numai în intenţia - factorilor: politici cari 0 provocaseră, întrebîndu-se. poate ei înşii, cu îngrijorare, unde ar putea, fi oprită. Elementele populare întrebuințate supt “cocarda, tricoloră a bătriînului Lafayette, acelea, înțelegeau însă, după exemplele trecutului, un singur tel da Revoluţie: 'aceia care „dă Republica, Şi ce fel de Republică; o arătau cele două pre-... ocupaţii ale timpului: ura contra: catolicismului, "care tindea, şi prin acapararea, stabilimentelor: ae "educaţie, la confiscarea societăţii, şi o pornire violentă contra, oricării superiorităţi, de năştere, de situaţie, de avere, chiar de talent, Legăturile dintre o parta a, învingătorilor şi ducele de Orlans au ajutat să se zăbovească, viotoria;, care, totugi,. fie şi trecă- toare, era să se producă -peste optsprezece ani; „a celor “ari, cu aceste sentimente şi tendințe,: aveau puterea. față, de cei ce păstrau numai de nume. direcţia unei mişcări pe care; de Ja în- ceput, n'au -putut.o stăpîni. La Hâtel.da ville, unde se îmbulzia - 

    

“ mulţimea, în jurul ciudatei <Comisiuni municipale», din partea Ca- 
1 Lbid p. 424, 

:-+ Dacesa, de. Angoulârna nurmia, acest act nesocotit: „une entreprise“, - * Salvandy, La vâvolution de 1330 şt le parti vevolutionnaire, Paris 1885 
p. X. | | EI 

7



  
  

E
 

IE,
 I
I
 
T
E
 

- merei deputaţilor singure, ducele, cunoscut şi prin participarea la 

războaiele Republicei din 1792 şi prin oposiţia lui, tăcută, reser- 

'vată, dar ireductibilă taţă de ultima formă a regimului Restau- 

raţiei şi care, pe lingă aceasta, fusese. un succesor posibil al . 

- zamurii „aîn€s“ în conceptiile Țarului Alexandru, fu însărcinat, 

ca, „lieutenant-gensral“, cu regenţa—caia ce nu: excludea încă - 

| „pe „Henric al V-lea“!, căci, dacă regele abdicase, el nu pu- 

tuse: atinge drepturile strănepotolui săv, copilul duce de Bor- 

deaux. Apoi, de oare ce; cum s'a spus, el era <cea mai bună, 

din Republici» şi putea fi acceptat, nu „pentru că era Bourbon“ 

ci „de și era Bourbon“, regentul deveni îndată, acolo,.la Hotel 

de-Ville, „Reimsul său“, cum sa .spus, şi cu binecuvintarea, lui 

Lafayette ca Primat al noului cult, —și anume pentru că ramura 

cealaltă părăsise Franța —, «regele Francesilor». . 

AL Francesilor, -ca şi, trecător, Ludovic - zl „XVI-lea, şi nu al 

Franciei: Deci, cu aceiaşi dinastie, în altă ramură, cu aceiaşi 

Constitutie, la care nu s'a crezut necesar, din capul locului, să 

se schimbe nimic, alt regim. Sistemul de metafisică politică: 

al lui Jean Jacques Rousseau, aplicat întăiu la o Republică, era - 

adaptat acum la Monarhie. Ludovic-Filip Liu — se evitase Lu- 

dovic simplu, care ar fi făcut din el „în antipatic Ludovic al 

XIX-lea, ci se păstrase dublul nume burghes—era, rege pentru 

Francesi, dar. înnainte âe toate prin Francesi, Cele citeva se- | 

cole de monarhie ereditară din simpla, „graţie -a lui Dumnezeu“ - 

dispăreau pentru a-l lăsa îsolat în mijlocul unei voinţi naţionale: 

care se putea, dovedi schimbătoare, ba 'chiar putea fi ata- 

cată în originea chiar, foarte dubioasă, a acestei regalităţi 'de . 

ultimă resursă, Apucăturile lui de «garde national nu erau. 

să-l apere mai bine decit costumul aceleiaşi garde pe care-l îm- _. 

brăcaseră ca o chiurasă în 1814 prinții bourbonici la întoarcerea - 

lor din exil. În opinia publică, pata să-l aclame în măsura imo- 

bilitâţii sale, a lipsei sale de orice iniţiativă — şi pentru ca s'o 

aibă totuşi el trebui să recurgă la o perpetuă 'ipocrisie — noul 

<şef al Statului» nu era, decit ceia, ce Carol al X-lea declarase odată 

„că n'ar atcepta cu niciun preţ: „preşedintele - ereditar pănă 

„în ziua cînd se va pune în locul său un preşedinte de-a-dreptal“ 

(tout simplement) ?. 

  

1 Și Carol al V-lea la S. Cloud dădea ducelui ageastă sarcină, 

2 id p. 197, o -
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„Charta“. fiind aclamată, şi -atita, în zilele luptei contra ab- 

solatismalui care căutase a'se desface de dinsa, biruitorii cău- 
- tară so. „acomodezeu cu tendinţile partidului lor, în care vedeau 
necesităţile înseși ale vremii, Revisia începu îndată, cu aceleaşi 

Camere, cara se considerau victorioase şi-stăpîne. Unii . dorian 
“-“(Odlon Barrot, generalul” Lamarque) ca lucrurile să fie luate de 
"la. capăt, întocmai ca, lu, 1789, cu aceiaşi presă,. de insulte şi de 
ameninţăii, puind în discuţie, cum era de așteptat, înseși prin- . 
cipiile de orâine abia stabilite. De. o parte comploturile se ţin 
lanţ, atacînd în Paris bisericile x şi urmărind viaţa, regelui (com- 

- plotul Fieschi, 1835), revolte. izbucnesc, ca la Lyon, şi strada 
urlă în :anume momente pentru. ca această biată Constituţie 
cirpită, să ajungă mai înnaintată în radicalism; iar, de altă parte, 
instinctul clasei burghese, care înţelege să-şi fi creat. un regim 
special .pentru interesele ei, resistă la toate sforțările de a crea 
un. mai-larg regim elvctoral, pe care unii voiau să-l ducă, după 
logica, teoriei, pănă. la sutragiul universal absolut. Cabet domină 

- strada, dar. tendinţile lui merg şi dincolo de orice reformă po-. 
litică: ceia, ce doreşte el-e prefacerea, baselor sociale ale socie- 

„tăţii, realisarea, acelor: planuri de socialisin nivelator, de comu-. 
. nisra sentimental pe care le: -am 'arătat aiurea 2, urmărina acolo . 
--. şi de unde,-din ce mediu de idei, de interese, de suferinţi își 

trăgea originea. - 

Deocamdată, raodificările, Toate impoftante, aduse ! „Charteie 
decretau cea mai absolută, libertate personală, de conştiinţă, de 
învățămînt, de presă (suprimarea censurei, şi a cauţiunilor, pro-. . 
cesele politice trec toate la juraţi 3), E drept că ele nu înlăturau 
Camera, pairilor, a “cării existenţă nu putea! fi susținută 

„prin. argumente teoretice, dar o. „purificau“ şi-i îngustau astfel 
momentan acţiunea; şi şedinţile si deveniau publice. Reforimels 

Sa dădean apoi Camerelor un drept de inițiativă „care le făcea stă- 
| __pîne, faţă de miniștri, Tot aşa, 'Adunările erau libere să-si aleagă 

biroul. Votarea, budgetului li era, „restituită, „Miniştrii deveniau 
responsabili în aţa lor. 

1 Pe 8. Germain PAuxerrois se' scrie „ „Alairie du e arrondisterent 
_pentra a o cruța defuria mulțimii. . 

* Elemente de unitate, III, 
„d După atentatul lui Pieschi presa, "sateri îngrăaini, 
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În acelaşi timp, legea electorală ea tnsăşi suferia încă de acum. 

„0 importantă schimbare, în municipiile cu primari aleşi şi în de- 

partamente, ca şi în alegerea parlamentarilor. Censul era scoborit 

"cu jumătate, la alegători ca şi la aleşi, adăugindu-se astfel la | 

800.000 de electori. Majoritatea, electorală era extinsă. Sa, men- 

ținea votul dublu al proprietarilor, dar şi fermierii erau să se. 

bucure de acest drept. Funcţionarii noi cari aveau mandate în 

Adunări. erau datori să se supuie unei realegeri. 

Era bine pentru viitor şi era rău, pentru moment, în aceste 

măsuri. Un conservator de atunci n'are nevoie să înegrească 

' realitatea pentra a o zugrăvi astfel: „Un: student, un ziarist sau 

oricare altul prinde la porţile. oraşului pe sozni-ţerandi care s0-- 

seşte, îl întreabă dacă vrea feoâalitatea, ârepturile senioriale, 

îi vorbeşte de cele. mai caraghioase. dintre. ele, îi dă un nume 

-ca-un talisman sigur care-l va, cruța de aceşti : monştri, îl îm- 

pinge năuc în sala, de vot-şi ride din toată. inima că a hotărît 

astiel chestia Constituţiei şi a echilibrului celor trei puteri! > 

- Presa, de după,-viotoria Gin Iulie se îmbogăţi răpede cu un 

mare număr de ziare noi, avînd în mare parte caracterul mai: 

liniștit al revendicaţiilor burghesiei împăciuite sau mai înnain- 

„» tate. Alături de le Constitutionnel, le Journal des Dtbais, la Pair, | 

„la Presse, la Legislature, conservatoare ?, le Constitutionnel, ke 

Sitcle, le Globe, le Journal. de Paris, la Patrie, le Courrier : /ranais, 

reforniiste, de la Tribune, a lui Armand Marrast, altele, ca le Na- 

ticnal, în cara Armand Carrel cerea "republica, federativă, le Bon 

sens, prin car6 se manifestară îndată tendinţile' extremişte ale 

„pi Louis Blanc, la Reforme, PAvenir, care, ca, şi le „Monde, servia 

- abatelui Lamennais, cu înfocata, frasă lirică, pentru manifesta» 

_rea opiniilor unui vag creştinism . al. “săracilor, la Gazette du 

Peuple, le Globe, a socialistului Saint- Simon, la Phalange, a 
mie, - Li 

, Salvandy, 0. cp. 481: Un etuăiant; + un journaliste, ou tout autre, saisit 

aux portes de la ville an demi-paşsan qui arrive, lui demande s'il veut de . 

la feodalită, des droits seigneuriaux, Ini parle des plus ridicules, lui remet 

un nom comm 'un talisman assur6 qui le preserveia de ces monstres, le. 

pousse toutabassourdi dans le colltge, et rit de tout son coeur d'avoir ainsi 

tranche la question de la constitution et de V'6quilibre des trois ponvoirs, 

? Legitimiatii partisanii regalității căzute păstrau lu Quotidienne şi mai 

„aveau Za Gazătte, le Renovateur, le Courrier de VEurope, la “Nation si la 

France, Catolicul !' Univers se valia: ja noua dinastie, Y, pentru toate > Lobas, 

France în! „Univers pittoresque“ ! W pp. 734-5,. :
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şoolii lui Fourier,- na se mulţămiau. să îndrepte către reforma, 

care devenia tot mai necesară, a legii electorale. Prin Le Figaro 

se începea gluma şfichiuitoare, iar prin le Charivari, prin le 
Corsaire,. caricatura se ddăvgia la acţiunea disolvantă, a presei 
serioase. Într'un timp cînd Le Temps încercase a fi enciclopedic, 
revistele, tratînd, după moâelul celor enplese, subiectele de ac- 
tualitate şi reducînă problemele zilei lă principii superioare, de 

- multe ori foarte îndrăzneţe; exercitau o tot mai mare influență, 
„nu numai asupra intelectualilor, ci asupra intregii burghesii 
culte. E vremea cînd la Revue des. Deux Mondes, a lui Buloz, îşi 
dispută înriurire hotăritoare asupra publicului cu fa Revue de 
Paris şi la Revue indipenlante, redactată de George Sand şi de 
Leroux. 

În - sfirgit încă, “din 1834. ziarul la, îndemîna oricui - : mulță- 
mită, micului preţ apare, prin la Presse, La Populaire şi PAtelier 
aţiţau pe mangitori. Romanul-foileton, — în care, dacă Alexanăre 
Dumas punea trecutul la nivelul oricărui om din popor, o scrii- 
„toare de o sentimentalitate nestăpinită, d-na George Sana, trecea. 
de.la libertatea, simţirilor. la visiunile de libertate. politică Şi so- 
cială —, contribuia, şi el la răspîndirea între cetitorii mai nu- 
meroşi a unui spirit care nu putea să se împace cu transiţia 

„> foarte prosaică a, regalității burghese. O mare sete de ideal, de 
luptă, de glorie, de prestigiu, simptom determinant al roman- 
tismului politic, tot mai puternic, cuprindea, sufletele. cu Orizon- . 

„tari mai largi decit această, monotonă, actualitate ticnită. Gu- 
vernul lui Ludovic. -Filip se supunea acestei aspirații a vremii cînd 
făcea să se aducă prin însuşi unul din fiii :regelui rămăşiţele 
lui Napoleon pentru a le depune solemn supt. Domul Invalizi- 

„lor, şi. partidul, bonapartist, care- -Şi revenise din lovitura morţii 
lui „Napoleon: al Il-iea“, ducele. de Râichstadt, publică ziarul Ja | 
Revolution de 1830 şi le Capitole, cu tendinţa, de a restabili re- 

__gimul imperial. | 
Totul era pregătit pentra o. nouă convulsie. revoluţionară în 

ţara care nu ajunsese încă a găsi formula capabilă să reunească 
„ liosrtatea cu ordinea, Presa, încălzia, spiritele, fabricile ţineau. 

la disposiţie pe luptători, alcătuiți îndată în societăţi de agre- 
siune la orice semn, ca Droits de homme sau Socicte des familles, 
Tineri, în cea mai mare parte din burghesia însăși, chiar din 
pătara ei mai. bogată, se formaseră, + în școala, de drept, doai-
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“bată de raționalismul radical, pentru a se pune în fruntea vio» 

- ventelor mişcări .de prefacere: astfel Barbes. Ori erau noi scrii- . 

tori, ca Louis Blanc, redactor la le Bon sens, creator al noii Revue 

du Progris, amtor'al unei Istorii tendențioase a anilor 1830-40. 

spirit dogmatic, adus prin petrecerea lui în meâii muncitorești 

la ura cindividualismului» considerat ca părinte al miseriei, şi 

la convingerea că lumsa se poate îndrepta numai prin sociali- 

sare. Ori, în stirşit, fo ti muncitori chiar, ca Proudhon, odinioară 

lucrător tipograf, care aruncase încă din 1840 faimoasa lui tor- 

mulă: la propricte- c'est. le vol. Thiers continuă Istoria Revoluţiei 

- şi Lamartine glorifica pe Girondini. De pe catedra de la Col-" 

lege de France Michelet se întrecea, cu Edgar Quinet în predi- 

carea, aceluiaşi: crez. a o 

O campanie mai îndelung purtată contra. îndărătnicilor apă- : 

rători ai vechii legi electorale, o nedibace măsură a Guvernului 

Guizot, care opria adunările publice. obişnuite, crezind că prin. . 

ele s'ar putea pregăti o nouă revoluție, o meşteşugită evitare 

a măsurii prin aşa-numitele «banchete reformiste», unindu-se 

cu sțarea de spirit «socialistă», creată de acei agitatori prin 

orgânele de presă pe care le-am arătat, duse, în Februar, 1848, 

puţină vreme după moartea năprasnică a Moştenitorului Tro- 

nului, tînăr, popu ar, la ciocniri cu trupa. Şi, cum exemplul de 

la 1830 era înnain ea ochilor, cum garda naţională, reglemen- 

tată constituţional.cupă 1830, îşi schimbase atitudinea, faţă de. 

ergalitatea «cetăţenească», în sfîrşit cum trupa de linie w'avuse 

niciodată simpatii pentru o regalitate totdeauna, paşnică, inca- . 

pabilă de a restaura prestigiul naţional, se. ajunse în cîteva, . 

- ceasuri la un nou şi mare fenomen revoluţionăr. Îmbătrinit,. 

- lipsit de sfatul surorii sale, princesa Adelaida, încunjurat de. . 

consilieri al căror spirit cărturăresc se. înspăimînta, uşor, de 

vuistele străzii, regele abâică, urmind, ca şi cum o sancţiune. 

„-. istorică i-ar fi impus-o, drumul spre Anglia pe care pornise pre- 

decesorul său, Carol al X-lea IE 
! - /
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Liberalismul î învins, „de socialism și i imperialism, 

“Cota, ce a urmat în Franţa a fost, în tumultul fără sens al unei. 

| mişcări total nepregătite, în care nu era nici şef, nici program, 

nici măcar 0 clasă, gata să ieie puterea, ştiind ce ar vrea să facă 

dintr'însa, pe de o parte -silinţa vehementă a muncitorimii pa- 

„isiene de a păstra pentru, dînsa, resultatele unei acţiuni pe care 
"ea, singură — şi nu burghesa, gardă naţională, — 0 începuse şi. 

0 dusese la, capăt, iar, pa de alta, încercările, care isprăviră prin” 
" biruinţă, ale elementelor înnaintate din burghesie şi ale intelec- 

tualilor radicali, de o îidreptare mai înârăzneaţă, de a confisca 
„pentru dinsa aceste resultate, - | 

“Astfel. se căuta întăiu a se asigura succesiunea, aiculai conte. 

- de Paris, nepotul de fiu al, lui : Ludovic-Filip, supt regența im- 

popularului duce de Nemours sau. a văduvei Moştenitorului | 

mort în : 1842, ducesa, E:sna. 46 Orlâans, născută princesă de 

Meckenburg. Această femeie, de o superioară distinctie, veni , 

„chiar, cu copiii ei, într'o Adunare total nerespectată de bandele! 

- populare care năvăliau în cuprinsul ei şi îu proclamată în mij- 
| locul zgomotului: internal de o. parte numai a deputaţilor. Apoi 

postul Lamartine, a cărai ambiţie-l ducea, iustinctiv la o re- 
publică, asemenea, cu a Girondinilor. săi, întrebuinţă trecă- 
toarele simpatii de. care se bucura, şi în zauliima pentru a în- 
jgheba, cu votul: cui se întîmplase a fi de faţă, un Guvern pIo- 

- visoriu, El avea să susție însă, concurența, cu alte două, care 
. fuseseră alese în xedacţiile ziarelor Le: National şi La Reforme, 
şi mai ales să biruie la Hotel-de- Ville, pentru a treia oară, 
centrul unei revoluţii, Inpotrivirea învierşunată. a mulțimilor 
socialiste. 

Chestiunea: muncii se puse imediat, cu o extraordinară acuitate, 

A
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„ Gele citeva vile de evoluție desorganisaseră. în imensul oraş săvină- | 

nat de fabricisîn-plină activitate orice lucru. Muncitorii erau în * 

stradă, şi se credeau ' singuri învingătorii, Steagul tricolor era 

al învinşilor şi, fireşte, ei voiau 'un altul, al lor: steagul roşu: . 

Supt cutele lui ei voiau să :organiseze, conform 'cu predica: 

ce. li 'se. făcea, de atiţi ani, cu singurul idealism ce era în aier 

"“într'o epocă de: grosolane . preocupaţii materiale, noua viaţă 

socială. lar, deocamdată se cerea, în numele „dreptului. la 

lucru“, care servia mai: "mult ca, faţadă, pînea; care lipsia din mMO- 

ment ce majoritatea atelierelor se închisese şi în Franța zăpăcită - 

prin noua revoluţionare comunicațiile indispensabile nu mai fanc-: : 

tionau. Oameni ca Louis Blanc, ca Marrast, mai ales ca Blan-. 

qui şi:ca muncitorul Albert înlocuiau ca popularitate pe: 

: membrii Guvernului provisoriu, ieşit printr:0 surprindere în mij- : 

„. locul tumultului anarhiei, cu excepţia, “lui Lamartine, a cărui 

frasă sonoră şi gest antic: înlăturaseră, o clipă acel steag roşu ce 

i se înfăţişa între arme gata să tragă, fără să poată distruge 

însă nici desordinea materială, nici. rătăcirea morală din care 

veniau în acel moment amenințările pentru ca, a doua zi să. 

izvorască sîrigerosul' val tulbure al crimelor. Si 

Socialismul,- militant pentru atingerea imediată, Şi integrală 
a scopurilor sale, se- organisa în cluburi care erau. de fapt sin-: 

„ garul guvern efectiv: în Paris: „Amicii. poporului“, „comuniştii 

icarieni“, «Revoluţia», «Drepturile omului şi: cetăţeanului», <So-: 

_ “cietatea centrală - republicanăs?, Louis Blanc, preşedinte al „co- 
misiunii de guvern pentru lucrători“, decreta solemn că „Revo- 

“ Vuţia, făcută de popor “trebuie să fis făcută. pentru “dinsul,: 
«Atelierele naţionale» creară 'în aceiaşi lună a lui Februar 

1848 muncitorii funcţionari, cari nu sejeredeau: datori, de altfel, 

cu nicio “muncă, odată ce ei. făcuseră revoluţia minţuitoare,:. 
Titlul de: <r&presintaţie: armată, a, revoluţiei», care li se'da în: - 
'cutare proclamaţie, părea a li atribui oficial: o altă misiune3,: 

Corporaţiile fură chemate; peste cîteva zile, „la Palatul La 

1 Odilon Barrot a spus: „Les oivriers imaginărent qu "ls avaient vaincu: 

les bourgeois, le 24 f&vrier. Getto Victoire leur donna une o opinion exagero 

de leur puissance“. 
2 Louis Gregoire, Histoire de Prauce, p per ode contempoaine, Bania 1860, 

p.49, ? E | - 

> Gregoize, 1 c., p. 60, 
7. 

7 
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xemburgului ca să formeze un adevărat Parlament de clasă, 
care, visîndu-se „State generale ale poporului“, se ocupa de 

“ problemele muncii.. La jumătațea, lui. Mart s6 văzură din nou : 

- pe străzile Parisului imensele: alaiuri de muncitori cari, dopă o 

manifestaţie nedibace a gardei naţionale cu .- tendinţi conserva- 

- toare, veniau să impuie Guvernului, încărcat de adesiuni, dar 
fără putere adevărată, realisarea, fără zăbavă a celor mai cu- 

rioase închipuiri şi satisfacerea. integrală a pasiunilor celor mai 
anti-sociale. Cind se catia în. mansarde „le Pere Duchesne“ și 

„la Communs de Paris“, cînd Blanqui se întăţişa 'ca un nou 

Marat, cînd arborii libertăţii erau sădiţi de aceleaşi mini care 
prădau avutul Statului, pntea, să se creadă cineva întors la epoca 

- dictaturii cluburilor iacobine. De la un capăt al.Franciei lo altul 
se alcătuia prin delegaţi quasi-oficiali o. unire a cluburilor și, 
unde se întemeia, vre-unul, consăcința erau atacuri la persoane 

şi la, proprietăţi. „Societatea Drepturilor Omului”, „Clubul clubu- - 

rilor“ aveau comanda supremă, 
Guvernul din Februar avu onestitatea de a nu voi să prelun- 

gească un regim fără legitimitate şi fără răspundere. Disolvînd 

Adunarea şi desfiinţină Camera nobilă, se redactă pentru con- 

sultarea ţernii în noile condiţii create de Revoluţie un decret-lege 
electoral, care, la 4 Mart, introducea, sufragiul universal de la 
donăzeci şi unul de ani în sus (eligibili 4rebuiau să aibă două- 

- zeci şi cinci), fără altă condiţie decît a unui domiciliu stabil 
de şase luni. Din yotul cetăţenilor — se ceruse în zădar votul 

pentru femei, care-şi aveau cluburile, ca „Vesuvienele“ — dat pe 

liste, în cercuri cantonale, era să iasă o Cameră de nouă sute 

de membri. Cum se prevedea că .burghesia, stăpină pe garda - . 
naţională reorganisată şi. plină de spirit politic, ar putea să 

biruie în alegeri libere şi imediate, se ceru vehement, și printr'o 
nouă manifestaţie populară, la 16 April, amînarea alegerilor 
pănă ce comisarii administrativi, clubiştii, cei 36.000 de învă- 
țători chemaţi în sprijin ar izbuti să creeze un nou spirit, De 

fapt se acordă o mică amînare, pănă în ziua de. Paşti. Dar 
- aceasta n'a împiedecat reuşita elementelor moderate pentru noul 

_ Parlament. În Paris toți şefii comuniști rămăseseră în mare mi- 

noritate, 'Ţeranii, îngroziţi de lozinca inovatorilor, împărțirea . 

- „proprietăţii cu atita greutate dobîndite în vechea şi. marea. Re- 

voluţie, sprijiniseră pretutindeni pe-oamenii cuminţi.
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Contra, «vechii forme sociale», de care se vorbia cu ură în 

cercurile învinse; nu mai .rămînea altă armă decit a răscoalei. 

Aproape două luni fură întrebuințate pentru a 0 pregăti prin 

propagarea celor mai cumplite uri, prin abţinerea invidiei. ori- 

căii sărăcii contra oricării averi. O încercare la Rouen” fu ime-! 

diat :reprimată de armată, care, răpede raliată, cu gefi ca Chan- 

garnier şi G6rard, revenise la cele mai bune tradiţii ale ei, 

Astfel Adunarea putu să-şi: înceapă, la 4 Maiu, şedinţile, 

presintindu-se întăiu poporului pentru & proclama Republica. . 

“Izvor şi al puterii executive, ea numi cinci miniștri supt forma 

anei simple „comisiuni executive“ fără autoritate. Dar sprijinul 

gardei naţionale “îi era asigurat, ceia ce se văzu peste două 

săptămîni, cînd un asalt al mulțimilor fanatisate încerca să-i 

substituie un nou „Guvern provisoriu“ 1. Alegerile complementare 

aduseră îh Parlament ca represintant a patru departamente ŞI. 

pe .vechiul luptător pentru libertatea romană; apoi conspirator 

contra lui Ludovic-Filip prin îndoita lui apariţie pe solul frances 

în mijlocul soldaţilor si al populaţiei, iar la urmă 'visător socia- . 

"list şi el, gata să explice prin broşură cum se poate ajunge în- 

dată la. „stingerea pauperismulul“: Ludovic-Napoleon Bonaparte, 

fiul fostului rege al Olandei. E! felicitase de Ja început Revolu- 

ţia, care înlăturase cultimele rămăşiţe ale ocupaţiei străine», şi, 

declarind că mare «altă ambiţie decit de a servi ţara: sa, 

” arăta astfel că înțelege a lega direct anul 1848 cu ultima luptă 

a Împăratului Napoleon. Barghesia bogată-i sprijinise imensa: 

propagandă printr'o întreagă presă improvisată. Şi trăiau încă, 

actorii vechii epopei, gi publicul îi văzuse cu simpatie încă din 

iarnă arătînd pe străzile: Parisului uniformele lor glorioase. Pe 

străzi, prin sate se strigă Vive “Napolton, şi în armată chiar el 

răspunde aclamaţiilor gardei naţionale pentru Republică. Un re- 

fus dibaciu de a primi mandatul afirma popularitatea fără a 

aâmite confundarea, cu 'orice alţi represintanţi ai sufragiului - 

universal, stîngaciu şi trivial. a e 

Calea, către puterea supremă, .era, să-i fie însă curind deschisă 

prin pasiunile criminale, dintro parte, şi prin totala incapacitate, 

  

1! Cu acest pritej- delegaţii, credincioşi crezului lui Rousseau, Etrigară : 

„Nous sommes les maitres ici: nous appartenons . au peuple -souverain, . 

vou3 n'âtes que n93 commis“. Ă : - , * 

r 
*
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din alta; <Atelierele naţionale» nu mai erau decît un depasit 

“ganeral pentru. armatele anarhiei; slăbănogal Guvern le înlătură. 
Muncitorii răspunseră printr'o revoltă, căreia-i lipsiau şefii, de 
mult întemnițați. Generalul Cavaignac, şeful republicanismului 
intransigent în: Cameră, luă asupră-şi cruda sarcină de a, strivi 
odată pentru totdeauna furia oarbă a mulțimilor înnebunite, - 
Clerul, care, 'din ură pentru Ludovic-Filip, se raliase îndată la, 
Republică, văzu pe arhiepiscopul de Paris perind pe baricadele. 

- unde venise :pentru a face o operă, de împăcare, Ceia, ce rămi- 
nea în suflete după aceste. oribile scene din Iunie era dorinţa 

de linişte, de pace astăzi, de prosperitate, de glorie mini, Lu- 
dovie-Napoleon . era acolo. pentru a, le satisface, Şi apropiata . 
alegere presidenţială aădea deputatului demisionat, pe care-l 
tavorisa aşa, de mult sufragiul: popular, putinţa de a reapărea - 
ca dominator, fără nicio greşeală, ca: om politic, fără nicio pi- 
cătură de: singe..pe hâină, ca om de guvern 2. pa 

„ Adunarea ţinuse. şedinţi fără. întrerupere în cursul teribilei 
„lupte; comisiunea executivă, nu se intimidase, dar cînd, cu sta. 
„zea de asediu, toate puterile „fură date generalului Cavaignac, 
ea crezu că se poate retrage. Garda mobilă se arătă superioară 
tuturor: aşteptărilor, din provincii alergară detașamente de gardă, 
naţională, Meritul biruinței n'a fost însă al:lor, nici al burghe- - 
siei, care, unită acum cu clerul. şi. cu vechea. şi. noua aristo- 
craţie, apăra existenţa, însăși a socistăţii ; el a aparţinut armatei, - 
care, deprinsă a luptă prin lungile campanii în Algeria, dădu 
dovadă de un adevărat fanatism în apărarea devotată a, civili- 
saţiei. Se :putea, aştepta deci ca ea să. tragă consecinţile situa. 
ției oreate prin victoria pe care 0 cîştigase; pierzînd pe atiţia, 

„ din' şefii ei cei, mai iubiţi, -. m. 
“Dictatorul: care-şi alese ca un Suveran : miniştrii, devenise. 

imposibil ca şef de Stat viiţor. prin. oroarea „pe. care numele 
său trebuia să-l. inspire maselor populare zdrobite de dînsul, 

„EI îşi îndeplini pănă la capăt misiunea, supraveghind: presa, si 
cluburile. Dar alegerile complementare din -Septembre dădură 
cinci mandate legislative lui Ludovie-Napoleon Bonaparte, Co- 

” misia, constituţională presinta “un proiect, care fu “votat la 4 

"4 Totuşi în' vărsărilo de'stn ge din Iunie numele de: Napoleon fusese unit . 
cu al revoluționarului Barbăs a n SE
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Novembre: el cuprindea, aceleaşi puncte ca. decretul-lege “din 

“Marit, cu .privire la alegerea şi chemarea Camerei unice, dar 

:- prevedea, un preşedinte pe patru ani, putînd fi reales, şi lingă 

el .un vice-președinte ales :de Adunare pe' o listă de trei, 

presintată ei de şeiul Statului; afară. de aceasta Adunarea-şi. 

păstra dreptul de a.alege ea însăşi şi pe preşedinte, dacă n'ar 

avea, niciun candidat două milioane de voturi, şi anume alege- 

vea dar face între cai cinci cu mai mare majoritate, Tot dela. 

“ dinsa pleacă şi Consiliul de Stat, compus -din - patruzeci de 

membri, aleşi tot pe şase ani şi reeligibili şi ei: fiind presi- 

-daţi de vice-preşedintele Republicei, autoritatea Parlamentului 

_ asupra ei se întăreşte prin aceasta, Preşedintele însuşi” poate 

“fi dat în judecata unei Înnalte Curți. de „magistrați de către 

Adunare. Pentru: a.evita dese schimbări de Constitaţie se 

prevedea că orice modificare nu poate fi introdusă decit, după 

îndeplinirea unei forme. de mai lungă durată, printr'o. Adu- 
s- 

nare în special aleasă pentru aceasta, pe termin de numai trei 

luni: se înlătura, primejdia, Constituantelor cu pretenţii revolu- 

ționare, .. . -.: 

„Cu toată oposiţia unei părți din deputaţii barghesi, se in- : 

4rodusase ' clausa;- alegerii președintelui: Republicei de-a dreptul! 

de corpul electoral. Lamartine, susținătorul acestui sistem, pre- 

văzuse pericolul napoleonian, dar el adăugise profetic: „Republica: . . 

va fi fost un vis frumos, îl vom regăsi“ 1. În setea de-a avea 

"odată guvernul legal şi tare, garanţia - contra, altor revolte, se 

„trecu peste necesitatea legilor organice pentru â se face la data. - 

fixată alegerea preşedintelui.” Cavaignac fu învins în concurență 

(5.434.226 de voturi contră 1.448.107) de prinţul napoleonian,: . 

care făgăduise solemn că. niciodată nu se va despărți de Re- - - 

__pablică. 

“Cel d'intăia preşedinte. de Consiliu al regimului fu burghesul - 

liberal Od:lon Barrot. Dar prinţul: preşedinte îmbrăcase uniforma, | 

militară şi anunţase, în intimitate dorința, sade a face „lucruri . - 

mari“. Faţă de miniştrii bănuitori, el protesta, amintind astfel 

„cuvintele Împăratului, contra unui regim ca-al.lui Sicyâs.. 

„ Aiunarea, deprinsă să exercite puterea executivă ori măcar s'o 

influenţeze hotărtor şi s'o' supravegheze continuu, se revoliă 

  

* La Râpubliquo aura &6 un beaa râve: Tous lo rotrouveronz. 
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contra tendinţilor vădit, milităregti şi autocratice  ale- preşedin- 
telui, 'care adoua zi după instalarea lui solemnă schimbase to- 
„Rul. Ea căuta să-şi prelungească o existenţă fără sens, Menţinerea, 
'ei însă era, o imposibilitate, şi noua Adunare Legislativă, mult 
mai conservatoare, de şi elementul .burghes moderat, republican, 

era foarte redus, se arătă, deocamdată, dispusă a lucra cu şetul 
Statalui, cu „prâtinsul şef al. Statuluie, cu „Simulacrul imperial 
şi regal“, striga cu patimă,. dar fără putere, unul Gin şefii radi. 
calismului, Ledru Rollin 1, 

„ Totuși atitudinea acestuia, tot mai pronunţată, trezia, fartuni 
şi în această Adunare. Se auzia declaraţia, că și cu armele se 
va apăra, Constituţia, contra președintelui, a cărui dare în jude- 
cată era cerută. Armata, statornice credincioasă, trebui să înnă- 
buşe o nouă revoltă muncitorească. Încetul pe încetul Ludovic-Na- 
poleon se presinta, nu numai ca o garanţie a ordinii, dar și ca, 
represintantul sentiraentelor şi cerinţilor opiniei publice, ale cării 
sufragii se adăugiau astfel la valoarea, sufragiului universal care-l 
„alesese. Şi el ştia să-şi asocieze, pe lingă temerile: burghesiei, 
autoritatea, atit de puternică, a clerului, cedîndu-i, chiar Iesui- 
ţilor, o parte din drepturile Universităţii *, cînd, la schimbarea 
Guvernului Odillon Barrot, fiindcă represinta un singur partid, 
el dădea, această definiţie. rolului său; «în interior ordine, auto- 
ritate, religie, bună stare a poporului, în afară demnitate na- 
țională». .. e ae Sa 
„- Presidenţia Consiliului de miniștri fu suprimată cu acest prilej; 
noii miniştri, -între cari se distingea prin talentul său practic .. 
Rouher, erau. persoane fără, semnificaţie politică. Şeful Statului 
lua astiel răspunderea, asupra, lui însuşi. El căpăta dreptul, pro= .. 
visoriu, de a -numi pe primari, şi prefecţii lui puteau destitui 
pe institutori. O modificare. în sens conservator a. legii electorale 
cerea pentru alegători o residență locală de trei ani întregi, 

: Gregoire, [cps 
„* Consilial Superior al Instrucţiei Publice, înlocuind pe al Universităţii, 

vinovată pentru spiritul ei liberal, cuprindea, pe lîngă magiatraţi, membri 
ai Institutului şi profesori particulari, patru episcopi aleşi de Biserica lor 
şi represintanţi ai celorlalte religii. Consiliile Academice de departament 
ăveau o composiţie analogă. Michelet era împiedecat de a mai vorbi la * 
Collăge de France, ct. Covespondenţa lui Edgar. Quinet cu dinsul, publicată 
de d-na Quinet. * SR . „-
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dovedită, prin înscrierea, pe listele contribuabililor, : ceia ce s'a 

interpretat ca o întoarcere a censului, semnalindu-se 'şi faptul 

că, astfel alegătorii trebuiau să aibă vrista de douăzeci, şi cinci 

". de ani: s'a făcut socoteala că în acest chip trei milioane de ale- 

pători îşi pierdeau dreptul. Legi contra cluburilor, contra exce- 

selor de presă (timbru, cauţiune) urmară; se îngădui deportarea în 

colonii a criminalilor de Stat. Se provoca prin prefecţi o revisie 

a Constituţiei, şi preşedintele, în călătoriile lui de propagandă, 

vorbia, de echivalența între «napoleonism»> şi mari e lucrări care 

- ajută, desvoltarea materială a, unei societăţi. EL îşi dădea samă 

de faptul că societatea francesă întrase în zodia unei mari des- 

voltări -economice. | | 

între preşedintele eare vorbia astfel şi Adunare nu putea să 

fie o înţelegere. Ţara trebuia să aleagă între Camera sfășiată 

de lupte politice şi un om care însemna, cum 0 dovedise în. 

trei ani de;zile, o prevedere şi o energie. În noile călătorii ale 

lui Ludovic-Napoleon ea-i dădu prin aclamații sincere încrederea 

că poate proceda la lovitura hotăritoare contra adversarilor, El o 

făcu după o bună pregătire, în Decembre 1851, cînd âisolvă mi- 

lităreşte Corpul legislativ fără ca, Parisul să sară întreg în apă- 

zarea lui. Acelaşi Paris îl aclamă după un an, cînd îşi punea pe - 

frunte coroana lui Napoleon I-iu, al cărui geniu era de o bucată 

de vreme obiectul celor. mai pioase amintiri. ” 

“în 1851 sutragiul universal fusese restabilit cîn numele popo- 

rului trances».El era să fis maniat însă așa, încît să deie pre- 

şedintelui pe viaţă, apoi Împăratului, majorităţile de care avea 

nevoie pentru. a guverna. O nouă Constituţie. arăta . care erau 

cadrele pe care erau să le umple poporul, de..o parte, şeful 

. Statului, de alta. 
Ea, tusese schiţată în apelul către acest popor, redactat în 

clipa loviturii de Stat: „getal responsabil pe zece ani“ numind 

miniştrii săi, Consiliul de Stat, din «oamenii: cei mai distinşi», . . 

pregătind legile, dar şi apărîndu-le înnaintea Corpului Legislativ, 

ales cu scrutin uninominal, căci «scrutinul de listă falsifică ale- 

gsrea>; o <a doua Adunare», de cilustraţii ale ţerii». ca «putere 

ponderatoare»,—adecă, precum. se mărturisia, basele înseşi ale 

regimalui consular cu o jumătste: de "veac înnainte. Se cerea 

Franciei să aprobe sau să desaprobe acţiunea prin acel .mijloe 

7 
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nou -al plebiscitului pe. care Ludovie-Napoleon u găsisa în. stu- 
diile sale despre anticitate. Peste şapte milioane de voturi apro- 

„bară pe acela care declara. că <nu ieşise din legalitate decit ca 
să reîntre în: drept>.: 

Un nou regim se forma, mul numai pentru Franţa, că pentru Eu 
repa Înireagă. - 

- Acestor State, zguăuite de revoluţii : sau amenințate de întin- - 
- derea şi asupra lor a frigurilor pretacerii violente, noul regim 
frances li oteria în, Constituţia celui al doilea Imperiu — şi, . 
de alminterea, în normele şi moravurile Curţii napoleoniane, ca 
şi ale societăţii superioare ce se îndrepta, după dînsa — norme 
de asigurare şi modâ!le de strălucire. 

Pentru alcătuirea, Constituţiei imperiale, Napoleon al JIl-lea, 
care se ocupase îndelung de chestiile sociale şi se presintase de .. 
la început ca; acela, care ar fi în stare, în truntea muncitorilor, 
a proletariatului să găsească :singur noile base pentru o desvol- 

” “târe normală, a omenirii spre îndreptăţiri,materiale şi spre atin- 
gerea bunurilor: “ideale, se adresase la toate izvoarele, nouă: şi 
vechi, de. aproape şi de departe, 'car6: ” pnieau da o inspiraţie . 

“ folositoare. 
Împăratul a are toată: puterea! executivă, Mivistuii, cazi sînt ai 

lui si numai ai lui, n'au altă răspundere decât. fată de dînsul, 
Ei nu formează propriu-vorbind un Cabinet şi nu pot discuta 
decît : propunerile presintate de Împărat, care singur decide. 

-“E| are pentru ase lămuri şi un Consiliă privat, în care pot întra 
„şi unii miniştri şi care poate funcţiona, în cas de regență; i se : 
reservă «chestiile de un mare interes naţional».:El. are drep- | 

„tul, peste. capul lor, să ordone: măsuri. de utilitate publică, 
de interes general; afară 'de casul cînd se acordă o con- 
cesie, el poate deschide credite supt reserva . ratificării par- 
lamsntare, Iniţiativa legilor este dreptul său exclusiv. Corpul 

* Legislativ nu se : amestecă îu tratate, -nici măcar: în cele':de 
comerţ. Prin modificări ulterioare. (în 1860, 1861, 1863) miniştrii 

" administrativi sînt opriţi de la orice contact cu Senâtul şi 
Corpul Legislativ; „proiectele de legi sînt apărate înnaintea : 
acestor corpuri de miniștri fără portofoliu, de „comisari ai gu- 
vernului“, de; consilierii de Stat, apoi, în. rîndul întăiu, de mi- 
nistrul: de Stat, Rolul. politie al miniştrilor e astfel total. des- .



  

  

RR 

fiinţat. Măsurile lor. trec pe la Consiliul „de Stat, care cen- 

surează orice proiect de lege, orice amendament, ce nu! poate - 

trece altfel, orice. senatus-consult; el judecă toate conflictele; 

“de competenţă şi poate ' hotări asupra purtării 'tuncţionarilor,. 

pe lingă . „toate: chestiile care-i vor fi supuse. de Împărat“.: 

Şi aici presidenţia, efectivă o are acesta, ca şi cînd era preşe- 

dinte 'al Rspublicei.. Cele cinci secţii ale Consiliului 'sînt:adevă- : 

-zate Ministerii sau,. mai bine, adevăratele Ministerii; ele se unesc 

pentru a îndeplini funcțiunea de pregătire legislativă. Auditori 

gi aîtres des requttes ajută pe consilieri. Senatul, din partea lui, 

are misiunea de a verifica 'după spiritul: Constituţiei legea, -Yo- 

tată, în condiţiile aratate, de Corpul Legislativ. Membrii: aces- 

tuia, aleşi: nominal, supt regimul sniragiului mpiversal 1, dar 

" supt o presiune: administrativă mărturisită' fățiș, pe şase ani, 

“au, spune un tilcuitor al acestor instituţii, sarcina de „a sus- .. 

tinea fără a sta pe ginduri (sauis hâsitation), tără gînd ascuns 

(sans arridre-pensde), guvernul pe care. aceiaşi alegători. l-au 

aclamat de trei ori ca unicul retugiu al societăţii în pericol“ 2. 

Se zecnnoștea de apărătorii sistemalui «nevoia în. care se 

_află administraţia. de a-şi” mărturisi (avouer). cadidaţii, de a-i 

patrona 'făţiş şi de a exercita asupra maselor presiunea logicei 

şi a bunului simt. Da altfel orice candidat. trebuie să “jure 

prealabil „supunere “(obtissance) Constituţiei şi fidelitate Împă- . 

vatului“ şi să repete jurămiîntul, după alegere. Se prevede că 

- „sufragial' universal va fi mai totâeauna, în comunele rurale, 

atilul. auxiliar al unui guvern care va fi: ştiut să merite .încre- 

 derea, ţerii! 3. Se recunoaște deputaţilor dreptul de a se. ocupa 

de budget, dar'discuţiile, afară de ale adresei (de 1a 1860) şi bud- 

« getulni, apoi şi ale interpelărilor (de la aceiași dată de 1860), - 

au loc numai în comisiunile alese pentru fiecare proiect de lege 

în parte. Împăratul numeşte pe preşedinţi şi vice-preşedinţi. 

_ Hotărtrile nu sînt promulgate decit dacă, Senatul, plin de ge- 

_merali, numit pe viaţă şi pine „plătit, nu se opune'la aceasta, 

__pentra motiv de neconstituţionalitate; acest corp de elită are, 

“dealtfel, şi el dreptul de a informa anual pe Suveran, printr'o - 

„2 Şase luni de reşedinţă 88 cer alepătorului, dar nu şi alesului. | 

2 Q. Lătour du Moolin, Lettres sur le-Constitution de 1852 (la France 

comparte & VAngleterre), Paris 1865, p. 44; : | ” 

Did po |
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adresă, asupra spiritului public. şi nevoilor ţerii.şi de a propune 
- schimbări în Constituţie, pe care însă - guvernul trebuie să le 

aprobe, Grija coloniilor o are el exclusiv ; el judecă pe miniştri, 
si petiţiile se duc'la, el. În cas de disolvare „a Corpului Legis- 
lativ, el îl înlocuieşte pănă la alegerea; altei Camere, | 

Presa era supusă la regimul „avertismentelor“ .şi supresiunii 
administrative; hotăririle. pretecţilor erau de la o vreme „vizate“ 
de minigtri..:Ea nu poate da despre desbaterile parlamentare 
decit, în întregime, textul oficial, dar îl poate comenta, | 

„ Totuşi în aparenţă «poporul; rămiînea 'stăpînul, căci orice 
„nouă disposiţie constituţională, chiar cînd o aprobă Împăratul, 
„trecea prin plebiscit, “ e



  

„CAP, VIII, 

Întinderea regimului “de absolutism progresist 

în Europa." :. 

„ Gârmania, trecuse .de la 1830 înnainte, cînd revoluţia, francesă, 
care crease Belgia, nu avuse niciun răsunet în Statele ce 

“compuneau <Bundul», printr'o serie de zguduiri, care nu oferă 

însă desvoltarea, aceleiaşi cugatări politice şi desfăşurarea ace- 

“leiaşi lupte pentru libertate, 

"Numai în 1841 încape în. Prusia agitația penru zegimul Ie-. 
o presintativ al Statelor, căpătîndu-se abia în Februar 1847 aşa- - 

numitul «Vereinigter. Landtag», cu puteri deștul de întinse, dar - 

*.. avind la origine si o „Herrenkurie“. E vorba de o simplă AGu- 
nare sfâtuitoare, a cării periodicitate nu era prevăzută; înnainte -- 

de toate avea: să: se ozup3, printr'o.'comisiune specială, de: 

- “budget, Se prevedea doar desvoltarea, instituţiei. Întâia sesiune 
a durat numai cîteva luni. Abia în Januar 1848 apoi s'a adunat 

„alt <Landtag», ale cămi desbateri erau acum publice; 

În această. stare a spiritelor revolnţia francesă din PFebruar 
trebuia să provoace în .toată lumea. germanică mişcări asămă- - 
nătoare, a căror. desvoltare şi ale căror resultate erau să atirne 

fireşte de calitățile specifice ale 'rasei. : 
Pe cind, cu tot caracterul politic gi social care o distinge agi- . 

- taţia îndelungată, a Îui Mazzini, în Italia nu va fi vorba decît 
-de lupta pentra realisarea acelei sidei italiene» care de la Na- 

“poleon I-iu încoace pasiona, ' tot mai mult toată intelectuali- | 

“tatea şi întregul tineret, în ţerile germanice două curente vor 
„sta alături: acala care tinde, cu sau fără Prusia, la, refacerea, 
vechiului Inperiu medieval sapt colorile hegru-roşu şi aur, şi 

acela care, supt aceleaşi colori sau supt steagul TOŞU, - ținteşte 

7
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înnainte de toate Ia adinci reforme în Constituţia Statului şi 

a, societăţii înseşi. i e Sa 

Aici avem să ne ocupăm numai de acesta din urmă 1, Contra 

domniei, câre se păstra încă, a castei aristocratice, ca şi contra 

ulframontanismului, care, supt guvernul Abel, stăpiînia întreaga 

viaţă internă a Bavariei, poate şi numai pentru a tace ceia: ce 

"+ăcuseră, în depărtare, alţii, se produc încă din 1847, dar mai 

ales după avenimentele. din Paris, manifestații tulburătoare în 

Baden, adînc influenţat, în toate privinţile, de Franţa, în Bra- 

uaschweig, unde noul duce va ridica noul drapel naţional, în 

Hasa-Darmstadt, în Bavaria, ba pănă şi la Hamburg. unde. cind 

li se aminteşte nemulţămniţilor, cari cereau repoblica, existenţa 

de fapt a acesteia, ei cer «încă. una». Chiar organul de con- 

“ducere centrală â; Stătelor din Imperiu, Bundestagul, stabilit de 

- tratatele din Viena, avea în vedere necesitatea, unor! anumite 

schimbări, pentru 'care avuseră loc discuţii: pregătitoare. la - 

Frankfurt, ci i j 

Acei cari doriau prefacerile erau în Prusia şi în celelalţe State 

„din Germania, de. Noră şi de Vest, :mai accesibile ia asemenea 

_idei;; în. llpsa unsi clase influente -şi îndrăzneţe „de advocaţi, a. 

_* două generaţii de parlamentari încercaţi ca în. Franţa, a unor 

“ publicişti: de mare renume, de mult organisaţi pentru. luptă în * 

- jural unor ziare:şi unor reviste foarte. răspîndite, în. sfirşit a 

“unor agitatori' experienţi, formaţi în cluburi, aceia câri încercau. 

abia, ca în: Zeitungshalle din Berlin, o publicistică radicală, apoi 

frecventasorii. unor ânumite. cafenele la modă şi, după o veche 

"“datină din timpul războaielor napoleoniane, stadentimea. La 

“ Berlin 'aceasta avea; o. influenţă 'mai. slabă, în schimb în Viena 

sarcina. propagandei se găsia aproape nuroai. în: sarma, ei, și ele- 

mentul evreiesc mai ales, scutit de preocupaţii naționale, era 

„.. deosebit de activ si.de priceput în aceasta. Protesorii, rectorul 

erau: gata să-i ajute pănă acolo, încît să meargă la Curte pentru 

a cere să se dea, arme tinerilor. arhangheli ai libertăţii, . 

  

"+ Pentru celalt v. Elementele de unitate, Il, | E 

__3 Volz, o. e... p. 213. Malte din fapte stat luate din această expunere în- 

grijită gi: complectă. Cs seriositate aveau unele revendicaţii în Germania 

poate arăta şi mărturia următoare, din aceiași carte: „Indess. der .grosse 

Haufen veratand unter Preastreihoit iiberwiegend die Preiheit den Wohl- 

habadan Geld und Gelăeswerth erpressen su dirfen“ (p.213). i 

i



=
 

    

D
S
 

: 

  

- 75 _ 

Cit priveşte: pe Iuerători, pici întnan oraş german e ei nu re- 

presintau aceiaşi proporţie,. capabilă de a hrăni aceleaşi am- 

„biții, ca în Paris. Era industrială nu se. desemnase de ajuns în 

- Germania de la 1848, şi ea începuse abia în - Austria.  Trebui, 

la Berlin, ca desordinea să înceapă ca să se “maniteste. autori- - 

- 4atea aşa-numiţilor «Rehberger>, după locul unde-şi exercitau 

profesia, iar, la Paris, inuacitorii din fabrici, cari - aşteptau în-, 

teţirile tineretului. şcolar şi presiunea: "miseriei în mijlocul anar-: 

- hiei cresoinde. jucară un rol mai şters decit al 'salahorilor de. 

drumari şi de clădiri, așa-numiții Erdarbeiter, cari ajunseră În 

dată groaza oficialilor şi a burghesiei, 

Ce se putva cere da laelementele nemulțămite, pornite pe harţă 2 ? 

Nimic care să fi fost specific german sau austriac, izvorînd din 

condiţiile actuale ale naţiunii. ori corespunzind desvoltării ei 

istorice, Totul e împramut şi 'contrafacere, .raţionalism frances . 

de a doua şi chiar a treia mînă, —căci Vienesii cereau adop- 

” tarea, retormei constituţionale a Jui Kossuth, precum, .cu două. . 

zeci de ani în urmă, Italia, de Nord: gi de Sud nu ştia altceva 

““aecit crezul revoluţiei spaniole. -- - Si 

Pretaxtul îl dau întîmplări care în 'sine n 'avuan o mare im, 

portantă la Viena e vorba 'de imposite impopulare . si s8 

a lang+ pornirea contra lni. Metternich, încă “atotputernic după 

atita usară şi: disoredit,:a unor cercuri de „Curte, în fruntea că- 

rora sta soţia arhiiucelui. Carol, frate al- Împăratului, ambi- 

i ţioasa arhi tucesă, Sotia, care pregătia astfel, pe ruinele tronv)ui 

- lui Ferlinand Liu; bolnav sufleteste şi incapabil, moștenirea foarte 

tînărulai si fin, Frannisc-losit, * 

Mijloacele întrabuinţate sînt naive, Am. văzut pe bătatnal : reo- 

tor din Viena, luînd asupră-şi să înarmeze-pe studenţi. La, Berlin. 

sa trimste . prin postă . romaaticului rege Frederic-Wilhelm .al . 

“IV-lea, căruia nui lipsia simţal de demnitate şi conştiinţa mis- - 

tică a; misiunii lui, petiția unui grup de: ziarişti și studenți 

cari voiau: deocamiată o Constituţie. Adress în acest sens.vin 

'de la Beeslau, supt influenţa; agitaţiei austriece, de la Colonia, 

din îndemnul celei francese, care şi-a trimes:comisarii în capi- - 

tala Prusiei, unde 'de mult iucrau Poloni, de felul entusiastului, 

neobositului Miroslawski, . cari aveau să îmbrace îndată uni- 

forma «confederației» de acasă. 

Csa d'intăia atitudine a Suveranilor fu. a „unei totale deso- 
? 
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- rientări, Lui Metternich i se aă ărumul imodiat, şi se promite 

pentru Statele austriace o „Konstitution des Vatenlandest: odată 

plecat adavăratul stăpîn, ce se putea, cere' de la un Împărat 

epileptic şi imbecil, pe care-l vor scăpa pe urmă contra voinţei 

lui seniori intrasigenţi ca Windischgrăiz, şefi naţionali ca Banul 

croat Jellacich ori ajutorul, singurul hotăritor contra îndrăzneței 

revolte ungurești, al 'Parului Nicolae! În Berlin, regele, după 

cel dintăiu conflici cu trupa al stîngacilor. încercători de ba- 

şicade, chiamă un Minister liberal şi apare în balconul „Schlos- 

sului“ pentru a promite făcătoarea de minuni Constituţie, Re- : 

“sultatal fu încurajarea muncitorilor zădăriţi, în numele cărora 

“un pribeag rus cerea să se ridice pe același palat regal steagul 

roşu, de şi el fusese răspins de Parisul revoluţionar. Frederic- 

Wilhelm; un adevărat Ludovic al XVI-lea în acest moment, e silit 

a saluta pe morţii ciocnirii cu trupa, cari i s'au adus la palat (Tod- 

tenparâde), şi pe locuinţa fratelui său, Wilhelm, adus a-şi căuta | 

un refugiu la Londra, se scrie - «proprietate. naţională», Se-văzu 

mîndrul purtător al coroanei "lui: Frederic al Il-lea apărind în 

" maiţime supt cutele steagului popular, și apărîndu-se numai de 

oferta demnității imperiale, legată de acest steag, pe care i-o 

” -oleria, glasul entusiast al mulţimii 2, _ | 

Forme constituționale nouă nu se puteau găsi. Pe cînd ra- 

dicalii imitau cluburile şi „secţiunile“ francese şi cereau, odată: 

cu Republica, un „guvern provisoriu“, cum s'a și înfiinţat, un 

moment, la Constanz în Baden, în aclamaţiile poetului . Her- .. 

wegh, cai adunaţi, pentru scopuri naţionale, la Frankfurt erau, 

“cum Sa Spus, cpersoane privăte poftite de . alte persoane: pri- 

vate>. Comitetul de cinzeci ales acolo n'avea mai multă lega- 

- litate decît guvernul 'lui. Lamartine în Paris. Cind fu vorba de 

a se alege: Parlamentul naţional, în proporţie de unul la 50. 000, 

“-se lăsă grija cirmuirilor locala, şi resultatele nu erau corespun- 

zătoare valorii deosebitelor State şi numărului populaţiei lor. 

"Potul era împrovisat şi înseilat, absolut în aier. Parlamentul, 

celebrul Parlament din Frankfurt, în care se allau nu mai pu- 

tin de o sută optsprezece profesori, numele cele. mai mari ale 

ştiinţei germane, purtătorii populari, între intelectaali, ai cu- 

vintului. da ordins democratic, pierdu luni de zile discntină 

„4 Nieht doch, nicht doch : das wil, das: mag ich nicht; Volz, o. c. p, 228,
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principiile (Grumdrechte) generale ale uuei Constituţii. Şi Adunarea, 
condusă totuşi de un om aşa de distins ca Heinrich von Gagern». 

.. nu așteptase desăvirşirea, acestei grele opere pentru a da Im.-.. : 
periului un şef, pe bătrînul arhiduce. Joan, legat de alte in- 

„ terese: dinastice. Aceasta, cînd, de fapt, acest Imperiu nici nu 
“exista, încă : în zădar 'se ceru trupelor din deosebitele State să 
se angajeze faţă. de acest „Reichsverweser”, iar - Guvernele din 
Paris şi Lonăra nu recuaoscură caracterul oficial. al trimeşilor 
lui. Numai popoare. uaive şi strimtorate ca, al: nostru așteptau 
ceva da la demonstrațiile platonice ale acestui Parlament, în- - 
naintea căruia se întățişă, ca, represintant al, causei româneşti 

Li 
„Ioan Maiorescu. : . „a . 

Ta acest timp capitalele celor două. mai puternice State ger- 
mane înfățișau același spectacol. La Viena, Aula hotăra, şi stu- 
denţii, înarmaţi în «legiune», prefăcură Universitatea în tabăra 

şi. citadela 'lor. Ziarul de excitare se striga pe străzi: aici 
«Charivari fit ăsterreichische freie Vălker>, în Berlin „Klad- 
deradatsch“, altă, foaie de satiră populară ilustrată, şi noul organ 
«Die Reform», ps lîngă meritoasa, «Zeitungshallea. De o parte 
şi de alta se. hrăniau . muncitorii pentru a nu face revoluţia: 
cînd în Viena se manifestă, intenţia, de a trimete ps cei tineri 

în campania contra Italiei, revoluţionată, ? n numele ideii naţio- 
nale, se pregăteşte răscoala, Clubarile lucrează continuu: aici 
«Comitetul Central politic», la Berlin un comitet omonim „pentru 

+ baricade, Şi într'un le Și în altul se răspinge planul oficial al ce-. 

lor două Camere şi al votului indirect pentru cea, „de jos&.. 
Parlamente improvisate îşi ţin ședinţile, şi, de o parte ca şi de 

cealaltă, alături de energumeni stau numeroşi ţerani timizi, cari 

nu înţeleg nimic din desbateri, ş şi o spun tare. 
Împăratul austriac fusese adus să-şi părăsească, reşedinţa, 

pentru ca apoi în locul lui: de retragere să vie, pocăiţi, delegaţii: 
corporațiilor, pe cînd mulţimea, ridicînd baricade, strigă. contra, 

„camarilei“, pe care o credea o singură persoană, vie, cu totul 

răufăcătoare. Cînd el se va întoarce, studenţii. îl vor primi cu 
„ <Fuchsmarseh>-ul "lor şi, peste cîteva săptămîni, după ce Ungurii. 
ucid pe locotenentul regal Lamberg, Vienesii se cred datori să 

măcelărească şi să spînzure de un felinar (Septembre) ps bă-. 

“trînul ministru de Războiu Latour, pentru. că pregătia comba- 

terea revoluției maghiare. Grenadirii destinati acesiei campanii E
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s6 unisară cu acest sălbateo şi neînţelegător <popor»>, şi însuşi 

_ zidiculul Parlament, vara nu voise să primească delegaţia lui 

“ Kossuth, era ameninţat, aproape în ziua cînd la Frankfurt ţeranii 

__ moideau doi deputaţi pentru că... Prusia făcuse, contra sentimen- 

" 4ului naţional german în chestia Slesvigaului şi Hoisteinului, armis-: 

" tiţiu cu Danemarca. Iar la Berlin scenele de anarhie se ţineau lanţ: 

prădarea, supt. steaguri roşii, a arsenalului, atacul caselor minig- 

“trilor, în strigătele: de „la felinar!*, instalarea unui „congres de- 

mocratic“ pentru a proclama, Republica, . aducerea ia Curte a 

morţilor unei nouă loviri cu garda cetăţenească, păstrătoare a 

ordinii <burghese», suprimarea în Parlament, cu: strigăte furi 

oase, a formulei „din mila lui Dumnezeu“ în titlul regelui, in- 

vadarea, cu drapele roşii, & Adunării şi închiderea cu piroane 

a porţilor'ei. — - a Ma a 

Momentul reacţiunii venise. Nu o. făceau atita suveranii jig-. 

-niţi, cît banul simț, mai simţitor la ofensele ce i se aduceau, 

zilnic, lui. De . i 

În momentul cînd din nou împăratul Austriei se retrăgea; data. 

_ aceasta la Kremsier, peitru ca trupele lui Jellacich să se pregă- 

tească împotriva Ungurilor şi Windischgrătz să înceapă atacul” 

contra. Vienei, Frederic-Wilhelm al IV-lea, care declarase formal, . 

cu indignare, că va păstra titlal său așa, cum l-a, moştenit și că 

so simte «destul de tare, din, mila lui Dumnezeu» pentru acea- 

“sta, înlătura Ministerial parlamentar, încredinţind puterea bas- 

tarduiui 'regal, contele. de Brandenburg. 'TPrecînd peste protestul 

Camerei, care i se comunică în chip necuviincios înlăuntrul pa- 

 Tatolui său, el strămuta şedinţile ei la Brandenburg, unde se şi 

- duse imetiat ua număr de şaptezeci şi opt de membri. Ceilalţi 

fură împrăștiați, şi „garda 'câtăţenească“ disolvată şi desarmată, 

„Peste puţin înnaintea parlamentarilor ascultători se cetia de- 

„„erstul de disolvare (Decembre). Coustitnţia era <octroiată» de 

eg oa acea: francesă de Ludovic al XVII-lea. 

Ferdinand al. Austriei va proceda tot aşa în-Mart 1849. 

Din partea, lui, Frederie-Wuhelm va mai disolva, în April, Adu- 

„marea, aleasă după normele Constituţiei sale. Parlamentul din 

Frankfurt, care era să aleagă în curind pe acest principe ca 

Împărat german şi să-i comunice la Berlin votul; care fu 

păspins (April 1849), şi pentru că Austria, nu înțelegea să 
A 

d
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subordoneze” nimănui ps Irmpăratul ei, dar şi pentru că nimit 

nu putea fi primit din mîna unei Adunări revoluţionare, încer- 

case numai o sfioasă mediaţie. Să e 

0 nouă modă revoluţionară în acest an. 18492 aceasta după - 
cs Ludovie- -Napoleon dăduse o albie statornică mişcării francese - 

— aduse mişcări militare contra, tulburătorilor-unei ordini. care; 

afară de Uagaria singură, fusese pretuţindeni. impusă.- Răsculăţii 

saxoni, conduși de Rusul Bacunin, proclamaseră Republica la 

Dresda, în Palatmat se formase un Guvern provisoriu, iar în Baden . | 
„ soldaţii fnsişi fuseseră, - câştigaţi: dictatura, se. încredințase . lui 
Miroslawski. ă | 
- Atunci trupele prusiene întrară pe teritoriul Revoluţiei, depu-. 
taţii prusieni fură retraşi de la Frankfurt. Compromisă, Adunarea 

„care dăduse Statelor germane o Consţituţid admisă de douăzeci | 

şi opt dintre ele trebui să se retragă la Stuttgart, în speranţa | 

că acolo. se pot aţiţa, mai uşor tendinţile de prefacere radicală. 

“Soldaţii împrăştiară pe aceşti inofensivi ideologi, între cari se afla şi _ 

poetul Uhland, cîntăreţul,. în baladele sale, al acelui -vechiu Jin: 
periu:a cărui amintire era legată aşa. de curios în cercurile libe-. 

“ zale de cele mai îndrăzneţe planuri reformiste, Nachparlamentul, - 

de la Gotha nu ţinu.decit trei zile, ca o ultimă și zădarnică - 
demonstraţie, Arhiducele Ioan se retrase dintr'o funcţie supremă. 
pe care n'o exercitase niciodată. De aici înnainte. elaborarea 

Germanizi viitoare, prin Bundestagul restituit, - prin Adunări |. 

particulare ca aceiă de la Erfurt, „prin- congresul prinților la 

“Berlin şi intrevederile, de. Suverani, „eră în alte mîni: csia ce, 
trebuia s'o hotărască nu nâai era voinţa unui popor nelămurit 

şi nepractic, ci resultatui material al conflictului. dintre Austria, 

şi Prusia, ajuns în fasa, războinica la 1866. 
În timpul cît se încearcă 'soluţia pe cale pașnică a conflictu- i 

 Yoi, Bundestagul destinţează principiile fundamentale de la Frank- 

turt (August 1850). Austria retrage, încă din Decembre 1849 A 
Constituţia de la Kremsier, şi Guvernele: Bach, Buol- Schauen- 
stein vor urmă altă direcţie plecată din Franța, decit a revoluţiei, 

- cum va face, de alttel, Prusia, restituind prin votul umilelor 
Camere de favoare: adunările de provincie şi de cerc, Hanovra 
revenind la absolutism, Wiirttembergul. restituind normele de: 

organisare din 1819, Hosa-Ddrostaat eintzonînd sistemul bi- 

cameral. E
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“Anglia însăşi nu părăsise basa ei constituţională, un haotic 

coag omarat. madieval, cu care lumea, s& deprinsese însă şi în 

"care trăia. Mişcările revoluţionare, în prima, lor fasă, din 1820-1, 

afasară Ragatul unit într'o pornire: de conservatism acut. 

În 1816, după alte ridicări ale: populaţiei, mai ales mun- 

citori reduzi la miserie,  trebuise să se tragă, în Lonira, 

asupra uasi procesiuni partind steagul tricolor; în 1817-8 era 

să plece din Manchester o adevărată cruciată "de nânorociţi. 

Legea habsas corpus trebui să fie suspendată, se urmăriră- au- 

torii de pamflete. Oposiţia liberală sprijinia pe reformiști. În 

1819 se lua măsura ca orice ofensă adusă regelui, dinastiti, 

Camerelor, guvernului să fie pedepsită cu închisoarea și exilul, 

„ Pamfletele tură considerate ca delicte politice. Anumite con- 

diţii fară fixate pentru a putea să se ţie un meeting. Înarmă- 

„rile clandestine fură oprite. O altă măsură avea acest cuprins: 

„Oricine, făcînd parte dintro adunare populară, nu se va. re- 

trage la ordinul unui singur jude de pace va. fi condamnabil la 

peleapsa cu moarte“. Conspiratorul 'Thistlewood fu executat; 

mişcarea, din Scoţia pentru un «guvern provisoriu» "înăbușită. 

Regimul electoral restrins se păstra: numai /recholderii, cari: şi 

ţineau proprietatea, de la rege, votau în comitate. Oraşe vechi, 

aproape dispărute, îşi păstrau privilegiul electoral: astfel Old 

„Sarun, odată reşedinţă episcopală. trimetea doi deputaţi, marile 

centre industriale, Liverpoal, Birmingham, niciunul. Proporția re- 

'presintării era fantastic de nedreaptă: Londra avea patru de- 

“ putaţi abia, iar Chester, cu abia 28.000 ds alegători, doi, cît 

comitatul da Norfolk cu 160.000. «Burgarile închise». (close), e- 

venite, putrede“ (roiten), îşi păstrau vechile privilegii. Desbaterile 

parlamântara rămîneau secrete. . - i « | 

După răspingerea în 1821-2 a proprnerii lui John Rvssell şi 

a. uneia nouă în 1829, teama de o revoluție, pe care păreau â 

o pregăti whigii!, aduse, în 1831, „bilul de reformă“ ai Minis- 

teriului Grey, pe care-l ajutau pentru ocasie un 'Pa merston, 

un Brougham, un Russell, biruitorii asupra lui Wellington ?. Abia 

peste un an, după o disolvare a Comunelor, 'Cameră, Lorzilor îl 

acceptă, adăugind o jumătate de milion de alegători. 
> 

* Bande organisate prădau şi ardeau în țară 

3 Latour du Moulin, 9. c„-p. 188 nota 2. De acolo şi alte gtiri. 
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În 1884 numai să fixau noile conâiţii electorale, şi ele preve- 

deau o redevenţă de zece livre. sterlinge de la alegătorii noi 

"(şi copyholders, fără hrisov, şi chiar „tenanacieri“ pe şaizeci de ani), .. 

îadoitul da la elizibiti. -Pantra Macaulay, istoricul, care-şi . în- . : 

cepea atunci cârieri parlamentară, aceasta însemna „al doilea, 

bill of rights, mai marea, cartă a libertăţilor Angliei“; un lucru 

<care poate face pa Euglesi să privească încrezători în soarta vii- 

_4oare a rasei omeneşti» !.. Alţii credeau 'că se pregăteşte tirania 

unui nou Cromwell. Peei pretindea că na trebuie să se schimbe . 

o Constituţia care putuse dură patru sute de ani. În Camera . 

lorzilor se arătase că reforma ar face din Camera Comunelor 

„prea mult icoana poporului“. Brougham susținea că “burgu- . 

rile putrede» sînt singurul mijloc prin care se pot alege mari * 

demnitari ai Statului. Wellington „alirma că Bisericile de 

Stat vor fi amenințate. e ae 

30.000 de persoane demonstraseră la Londra contra. lorzilor 

i cari în 1831 refasaseră a vota reforma, şi se atacase locuinţele: 

lor. La Birmingham mulţimea adunată era enorrhă, în adună- 

rile 'din 1831 şi:1832. La Bristol o parte” din' oraş arse. Și la. 

" Bdinburg se întinse mişcarea, Pe alocurea comitetele se decla-. 

raseră în permanenţă. S» amenința cu' neplata impositelor. 

- Regele primise demisia miniştrilor whigi, dar ţara-i im- 

puse din nou, şi lorzii, : temîndu-se de o nouă. creaţiune de 

pairi, capitulară, Conservatorii iui Peel, cari. înlocuiră pe Mel- 

'bourne, nu' putură guverna, şi acesta reluă - puterea. Guver- | 

nul acesta whip,- stabilit la retragerea lui. Robert Peel, în - ? : 

1834, se _îngrijise şi de muncitorime, „prin instituirea inspec- 

torilor de fabrici, și. de plaga pauperismului. Dar el se lovi de. 

cererile chartiştilor. (1841), de tendinţa lui Cobden de'a înlătura 

restricţiile la importul grîului, şi Peel. înlocui pe: Melbourne cu 

- cîţiva ani înnainte de zilele parisiene din Februar. 

Şi după reformele înfăptuite Anglia, :-de şi oferia spectacolul 

„ispititor al marilor lupte parlamentare, avea însă un sistem politic. 

da frinturi istorice şi de nepotriviri locale, de la Marea Britanie 

„la, Scoţia şi la Irlanda, unde impedimentul religios nu. fusese 

ridicat, prin cruţarea de-jurămînt pe legea Statului, decît în 1828. 

  

: Which might make them look with. confidence to the future destinics ” 

6
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E de ajuns să se spuie că aşa-numitul Consiliu de miniștri 

nu era decit o secție desfăcută istoric, dar nu şi legal, din ar- 

haicul Consiliu Privat, de. unde şi numele intim de Cabinet 

(< Consiliu. de cabinet») !. Cei douăzeci de membri ai lui n'aveau 

măcar acelaşi titlu, şi la presidentți, la cancelari se adaugă se- 

eretari, sub- secretari şi un „director, general al poştelor“ jcare nu 

e ministru. De fapt însă stăpînul ţerii e primul ministru, prin 

voinţa majorităţii de partid a Camerei Comunelor, şi, ca do- 

vadă a drepturilor pe care i le dă vremea, se citează faptul 

că la 1852 Palmerston s'a declarat fără se fi întrebat regina 

Victoria pentru lovitura de Stat care" dădea în Franţa puterea 

lui Ludovic Napoleon *. „Fondul „consolidat“, în care întră şi 

„pensiile, nu e supus discuţiei budgetare. Interioară ca perfecţie 

„-. a formei, această quasi-Constituţie, în care erau visibile: toate 

„ straturile - societăţii englese în cursul desvoltării ei, avea, un 

_avantagiu:' era. înrădăcinată în toate elementele cugetări şi 

-simţirii poporului engles. Nu. clasa dominantă, o dăduse popo- 

rului, ci poporul în desvoltarea lui. înceată și normală crease 

şi educase clasa dominantă corespunzătoare principiilor acestei 

organisaţii. - 

- Ministeriul whig se păstrează îndelung, sprijinit de talentul 

lui Palmerston, un raliat, ca şi de.simpatiile exclusive ale re- 

pinei Victoria și ale soţului: şi sfătuitorului ei, prinţul” Albert. 

Încercarea: din 1851, determinată de situaţia afacerilor externe, 

da a înlocui Ministeriul Russell prin lord Stanley.şi prin ade- 

renţii lui Peel nu reuşi. Numai în 1952 un alt Guvern se putea 

forma. El: făcu războiul Crimeii, în cursul căruia, Anglia se apropiă 

tot mai mult de Franţa, republicană, a cării stabilire o salutase ce 

la început. Palmerston: Laudo manenten 5. Părerea, de atunci a 
iui' Palmerston, .silit pentru aceia, să plece, 'fusese că cres-: 

pectul e daţorit numai legilor drepte şi echitabile, făcute la, adă- 

1 Latour du Moulin, o. c. pp. 2Ha, ” 

2 Dehaye, prefața la Freeman,. Le deaotopement de lu constitution anglaise, 
Paris 1817, pp. Svr, Lu. .. 

> El arata înte'un memorandum cum, în acel moment, Curtea reginei 

exilata, Amelia, văduva lui Ludovic-Filip, se pregătia să se întoarcă în 

Franţa pentru o restauraţie ; Augustus Craven, Lord Palmerston, sa corves= 

„pondance intime, Il (4849-—1865), Paris, 1879, p. 297. Ducele de Aumale 

€ra să comande trupele revoltate. La 20 Novembre cumnată-sa de Join- 

ville credea că va putea fi la Paris. Cf. gi pp. 300—1, 310, 313—5., | 
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postul unei Constituţii întemeiate pe rațiune şi consacrate prin 

vechimea, ei, prin amintirea lungilor ani de fericire pe cari i-a, 
procarat naţiei>, iar nu. cacelei agregaţii de prostii pe care ca- 

pete svăpăiate ca ale lui Marrast şi de Tocqueville le-au năs- 

cocit ieri pentru chinul și zăpăceala naţiei. francese» î. Și el. 

cita cuvintele lui Hamlet că faţă de o asemenea Constituţie 

ce mai onorabil s'o calci decât s'o păzeşti». 

„ Piecarea, lui Palmerston fusese totuşi . privită de. Austria şi 

Rusia, care felicitaseră pe Ludovic-Napoleon pentru succesul 

loviturii lui, ca un nou succes al absolutismului pe cale dea se: 

reîntrona în Europa și al cărui cel mai imposant întrupător era 

Țarul Nicolae, biruitor asupra revoluţiei din Principate și din 

Vagaria. La Viena, Schwarzenberg dădu un bal pentru a ser- 

bători victoria sa * 

. Bavaria, Saxonia “Prusia aveau aceleaşi sentimente fără a, ma- 

nifesta. Războiul contra Rusiei era, să arăte- cât de puţin cîștigrase 

Rusia însăși pentru moment, iar, a doua zi, cînd Anglia făgăduia 

lui” Napoleon să ajute esenţial la liberarea, Italiei, şi Austria... .. 
" Palmerston răsturnă pe fostul său preşedinte de Consiliu. <Am 

avut», scrie el, <revanşa mea, cu John Russell, şi l-am dat afară.» 

BL refusă asociaţia cu noul prim-ministru, lord Derby. Beacons- 

field-Disraeli se afla; printre sprijinitorii cabinetului tory. Aderenţii 

lui Peel erau contra formaţiei ministeriăle, care căzu în noul 

Parlament, peste opt luni. Aberdeen, succesorul lui Derby, lucră 

cu Palmerston la pregătirea și conducerea, războiului, Sprijinitorul 

” sistemului napoleonian ajungea în mijlocul. luptei preşedinte al 

-Consiliului—, ca -cinevitabil» 3. 
“Găzind în cursul desbaterilor : asupra atentatului lui Osini 

contra lui Napoleon al III-lea, aceasta aduse o altă scurtă trecerela 

putere a comservatorilor lai lord. Derby. Întoarcerea lui Pal-y 

merston îi dădu în stirşit la şaptezeci şi cinci de ani puterea pe 

încă şase ani. Se pregăti în acest timp viitoarea conducere a lui 

“Gladstone în frantea whigilor, - 

„Mai ales” după succesul; aşa de scump cîştigat, al războiului 

"1 1bid, p. 30, 
: Jbid, pp. 319—20, - : 

3 Sa ştie că el.voia să deie Principatelor o Constituţie pctroiata de 

„*Saltan (ibid. p, 419) ! 

 



Crimeii si după ceremoniile congresului din Paris, în care Na- | 
poleon al III-lea apăruse ca represintantul nobilului principiu 

al naționalităților, fără a cere nimic pentru Franţa, Imperiul al . - 
doilea ajunse un exemplu şi o normă pentru toate Statele monar- 

„“hice,:Aceasta în strălucirea, ceremoniilor, baluri, serațe, vînători. : 

asupra cărora presida frumuseţa, adorată de o lume întreagă, a. 
„Împărătesei Eugenia de Montijo, fiică a unei Scoţiene şi a unui 

„nobil spaniol, conte de Teba, dar şi în ideile principiale pe care 

Je. represinta „monarhia democratică“, de şi nu liberală, şi toc- 
“mai pentru: că nu era libsrală,. Ea, avea; preocupaţia, dreptului şi 

“ interesului claselor adinci ale societăţii, urmăria prestigiul militar 

unit. cu ordinea administrativă Şi favorisarea vieţii economice, în . 

“marele avint: al fabricaţiei, precum: şi prefacerea în sens modern 

a. drumurilor, a edilităţii, înzestrarea. țeriiscu un nou ntilagiu. 

tepnic şi împodobirea ei cu monumente împunătoare. | 
Anglia reginei Victoria şi a prințului consort Albert fu şi ea 

„atinsă de această, influenţă, 0 eră cvictoriană», asemenea cu - 

cea „elisabetană“, începe pentru litere şi arte, în timp ce giija 

bogăției naţionale întrece pe aceia pentru viața politică şi lup- 

tele dintre partide. 

In Germania, monarhia prusiană prinde gustul unui lux, unei 

pompe cu care nu obişnuise pe supuşi nici zgircenia lui Frederic. . 

al Il:lea, nici 'viaţa -desordonată a urmaşului său, nici trista 
"văduvie a lui Frederic-Wilhelm” al II-lea, nici romantismul ferit. 

de .luma al regelui singuratec şi nenorocit înnaintea căruia tre- 

cuseră scenele sîngeroase ale anului 1848. Prinţul regent, Wil-. 

“helm, devenit.-rega prin moartea, bolnavului său frate, introduse, 

“mai ales prin iniluenţa soţiei sale Augusta, din dinastia, de : 

Saxa-Weimar, care cunoscuse: în copilăria ei pe Goethe, aceste 
moravuri de Curte, care se păstrează pănă în zilele de adincă 

| bătrîneţă ale reginei, ajunsă Împărăteasă, cînd ea se chinuia 

încă să paradeze cn umeri de ceară puşi peste slăbiciunea de- 

căderii sale fisice. În timpul marii exposiţii din Paris, încă un 
prilej de triumf pentru Împăratul Francesilor, în rîndul întăiu, 

"dar şi pentru” principiul monarhic în genere — se văzu, alături 

"de Alexandru al Il-lea, finl învinsului de la Sevastopol, Sovera- |. 
nul prusian, presintînd omagii,. în care se amesteca o sentimen- - 

„ “talitate întârziată, Împărătesei Eugenia. Pănă la sfi irşitul vieții 

. 
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"si, şi după războiul - din, 1870—1, .cu. duşmăniile ireconciliabile 

“pe care le-a lăsat între. cele două naţii vecine, Augusta de 

“ Prusia vorbia, aproape exclusiv limba francesă. Şi în această 

monarhie a. viitorului german o legiune de arhitecţi, cari. cu- 

- +reierau lumea, căutînd modtle, şi de tehnicieni se străduiau să 

"dea patriei lor, prin clădiri.de stat si -ccmunale, prin noi musee 

“si biblioteci; un alt aspect decit acela al - sumbrelor “rămăşiţe 

„medievale, .În domeniul economic, resultatele' unificării vamale 

- se făceau tot mai mult simţite, imbogăţină ţara care pănă 

atunci avuse o industrie şi un comert, rămase în vechile făgaşe 

naționale. - -. a - 

Austria, lui Francisc-losif, lîngă care. stătea o femeie de o 

"mare fromuseţă 'şi de o superioară și originală. inteligență,   

  

princesa de “Bavaria Elisabeta, . stringea, şi ea la. o Curte care 

| îotrecea pe aceia a Mariei Teresei .nobilimea tuturor naţiona- 

„ Vtăţilor Monarhiei pentru a impune acolo, prin prestigiul ele- 

“ganţelor, o împăciuire ce nu se putea, găsi în alte domenii. Şi 

personalităţi luptătoare, ca Ungurii Andrâssy, marele. ministru 

de Externe âl acestei. domnii, şi Deâk, purtătorul de cuvînt». : 

"după pribegia lui Kossuth, al .naţiunii sale, erau câştigate de 

 taxmecul pe care-l exercita bizara personalitate romantică a 

Împărătesei, La întiinirea, de la Salzburg între Napoleon. şi Su- 

__ veranul austriac cele două întrupări ale Monarhiei moderne îşi 

: stătoră pentru 'o clipă în faţă, măsurîndu-se. Şi! din vechea, 

„ YVienă, al 'cării exemplu fu răpede imitat şi în alte oraşe, se - 

dăcu, prin deschiderea marilor: căi de comunicaţie ale ringurilor 

“un oraş corespunzător Parisului, după ce preţiosul auxiliar al,” 

lui Napoleon al lil-lea, baronul Haussmann, deschisese, şi pentru 

scopuri strategice, contra eventualelor revolte, bulevarăele. Şi - 

_nu lipsia nici aici o întreagă propagandă, de scrise şi de.fapte, 

pentru a face ca Monarhul să întră în crezul religios al. supu-. . 

şilor săi, deprinşi a privi -la dinsul. şi a aştepta toate de la 

dinsul., _ | . | 4 aa . _ 

-..: Dacă.la Petersburg o impunătoare și severă Curte exista încă 

__ din zilele lui Nicolae l-iu, aceia pe care o: descrie în colori așa 

de vii Francesul de Custine, <Monarhia> democratică se încerca. 

prin măsurile lui Alexandru al II-lea în folosul ţeranilor, scoşi 

din şerbie,. Şi Turciei lui Abdul-Megid chiar i se impunea prin 

egalisarea creştinilor cu musulmanii (hatişeriful de la Ghial- 

7
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han€ un regim asămănător, şi un funcționarism de sistem fran-— 

ces înlocuia vechile forme bizantine ale cuceririi. În locul unei 

vieţi de provincii, tradiţională, o strictă unificare formalistă se- 

suprapunea unei vieţi naţionale pe. care conducătorii | „tanzima- - 

tului“, ai erei reformelor, se făceau a o ignora cu totul. Pănă 

pe, malurile Dunării, Carol .I-iu, legat de Franţa napoleoniană 

prin sîngele famifiilor Murat şi Beauharnais, din care se cobora 

după tată şi după mamă, ca şi prin petrecerea lui de măi mult 

timp la Paris,-prin planul de călătorie între sora sa şi Împă- 
ratul Francesilor, şi prin al său propriu cu princesa Ana: Murat, 

aducea aici acelaşi prestigiu de Curte,. aceiaşi credinţă în va- 
loarea, prin sine însăşi a, perfectei ierarhii funcţionăreşti, aceiaşi 
necesitate de glorie şi aceiași mîndrie de a asigura noii sale 

patrii desvoltarea economică modernă și “strălucirea noilor dru- 

muri și clădiri. 
Dar contra acestui monarhistn stăpînitor erau să se ridice, pe 

de o parte,. acelea din aspiraţiile- nationale care rămăseseră ne-- 

satistăcute,. iar, pe âe'alta, dorința burghesiei' capitaliste, care . 

avea nevoie de garanţia acestui regim numai în fasa începă- 

toare a înnaintării sale 'către puterea în toate: domeniile, de'a. 

conduce ea însăşi Statul. 
* De acest din urmă fenomen singur avem ane ocupa aici. 

?



  
  

CAP. IX. 

Spre regimul anonim al burghesiei în Franţa. 

În cele d'intăiu sesiuni ale Corpurilor Legiuitoare francese, _ 

cărora li corespundeau noile Parlamente mărgenite ale Germa- - 

__niei, iar în. Austria, un „verstiirker Reichsrath“, se purtau lupte, 

singurele îngăduite, doar între protecţionişti şi liber-schimbişti, 

încă din 1853. Privilegiul Băncii Franciei, nevoia navigaţiei 

transatlantice, căile ferate preocupau spiritele în Adunare. Dar 

şi în Senat încă de la 1856 se simţia nevoia de. a, discuta public 

chestii de un ordin: mai general şi mai înnalt'şi trebuia să se 

aducă mustrări publica acestor inamovibili. Societăţi secrete, 

„Invisibilii«, „Comuna. Revoluționară“, se formaseră încă mai de 

mult, în Anglia, în Belgia. Proscrişii, între cari un Victor Ilugo, 

un Edgar Quinet, se organisau, şi manifeste furioase se îndreptau 

contra «d-lui Bonaparte», „brigandul care a usurpat puterea“. 

Ca altă origine, a. Italienilor, cari pretindeau o intervenţie ime- 

Biată în folosul patriei lor robite, atentatul lui Orsini îngrijoră . 

adînc cercurile conducătoare, şi un mai:aspru regim de poliţie i 

stîrni şi mai adînci nemulțumiri.  . > | 

Presa pe care o găsise regimul imperial se compunea din 

ziarele pe care le -chemase la viaţă, ori le hrănise cu o nouă 

“actualitate Revoluţia: Le National, la Reforme, le Sitcle, le Bon 

Sens, le Journal des Debats, Union, la Gazette de France, I Assem- 

olde Nationals, PUmnivers, le Constitutionnel, la Patrie, le “Pays, la 

Presse. Poliţia şi Ministeriul de Interne căpătară grija publicis- 

ticei politice; primii-redactori erau numiţi şi puteau fi destituiti, 

de Gnvern, care trebuia să autoriseze o nouă foaie. Autorii ar- 

ticolelor trebuiau să, le iscălească. Suspendările se ţineau lanț. 

Afacerile preocupau şi pe proprietarii acestor organe, devenite” 

simple întreprinderi pe care le negociau: financiarii unei epoce 

. 
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de bani !. In curînd presa de revolutii 'scandaloase ori ce glume 
„uşoare luă locul celeilalte, şi Le Figaro îşi făcu în aceste cor- 
diţii apariţia pentru a încînta lipsa de ocupaţie politică a unei 

societăţi constrînse. Împodobit cu literatură-—Guvernul imperial 
cîştigasa prin farmecul princesei Matilda şi al Împărătesei chiar + 

un bun număr de scriitori, şi Academia-i apărtinea —, '<Moni- 

toriul> ajungea să poată, suplini prin cuprinsul lui ceia ce dă 

de obiceiu presa liberă. !- - 
Totuşi fără agitația. ziarului alegerile. din 1857 7. dădură,. cu 

toată presiunea oficială, mărturisită, ciuci deputaţi de -oposiţie, 

| între cari Emile Oilivier 'şi popularul advocat Jules Favre. Pa- 
E zisa” începea să se arăte făţiş adversar al unui regim care-i 

" dăduse totuși liniște şi prosperitate. Unii deputați refusară jură- 

miîntul. Jules Favre caracterisa aspru politica, lui Napoleon faţă 

de Italia, Din nou elementele muncitoreşti, asupra cărora se 

exercita, din Germania lui Karl Marx, o nouă propagandă doc- 

trinară, se agitau. În frunte erau însă oameni noi sau oameni 

dea doua mînă: Thiers colaborase la opera legislativă a Impe- 

iului, - Louis Blanc sa afla în străinătate, “Barbts era închis, ca 

şi Ledru-Roltin. | ii | 
Discuţia, adresei în 1861 fa deosebit de violentă, in legătură 

şi cu atitudinea Franciei faţă de noua Italia şi de Sfintul Scaun. 

Principalul auxiliar al Impăratuloi, fratele. său bastard, după .. 
mamă, ducele: de Morny, trebui să facă:un apel sentimental la 

inimile” deputaţilor. 'Se releva disposiţia lui Napoleon de a reda 

terii. o parte din libertăţile de odinioară,—şi se cerea cu vehe- 

„menţă, aceia 'a.presei. Nenorocita expediţie - a Mexicului, -care 

dusa pe tronul unei republice sălbatece pe Maximilian, fratela - 
lui Francisc-Iosit, pentru a-l părăsi răsbunării „necruţătoate a 

insurgenților (el a fost împuşcat la Queretaro), stîrni şi raai mari 

patimi, în anul. următor. . Planul unui nou congres la Paris, 
în 1863, căzu înnaintea oposiţiei lui. Palmerston, şi ocasia de a 

sa reface prestigiul unui Guvern de o bucată de vreme Deno- . 

“rocit în inițiativele sale exterioare dispăru astfel. În schimb re- 

gele Prusiei se întîlnise (1860): cu Francisc-losif şi cu Para! în 

Varşovia, reabilitîndu-se şi astfel situaţia mondială a învinsului 

din războiul Crimeii. | 

: YV, mai ales Taxile Delord, Histoire illustrăe du second Empire, ed. a a. a, 

1, P. 117 și urm. - .
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„În 1863 lupta electorală se duce, în numele : «libertăţii şi. 

progresului», de «Uniunea, liberală». Cu. toată sălbateca - presi- 

une,'oraşale se declarară. pentru. un. regim de libertate. -Minis- 

trul însărcinat cu falsificarea votulii, favoritul de -Persigny, - 

trebui să demisioneze după înîrîngerea din Paris, în care Thiers, - 

„aspru combătut, reuşise, cu. toată lista oposiţiei. Candidaturi 

- muncitoreşti apăruseră, şi se cereau sindicate de clasă, alese prin 

_ sutragiul universal.-O Internaţională se fundase în 1864, şi în- 

-tăiul Congres se ţinu la Londra, în: Septermbre „al anului urmă-: 

tor, cu o însemnată frecvenţă; prolstariatul fu proclamat acolo. i 

ca o categorie ireductibilă de manuali, cu excluderea intelec- . 

t+aalilor. Lui. Proudhon îi. făcură o “înmormîntare măreaţă. 

Ss încercă un nou sistem cu energicul Roaher, care :deţinu 

cîţiva ani puterea. Se căuta să se represinte biruința. <gîndurilor 

Jiberale> ca aceia a Guvernului însuşi, care le împărtășește. - 

“Thiers presinta lista tuturor libertăţilor şi asigura că ţara, care 

-.1e doreşte azi,le va pretinde mini. Moartea ducelui de Morny lăsa . 

Imperiul fără ua sfetnic experient şi foarte curagios. Şi alege- 

rile comunale se întoarseră contra Guvernului, contra regimului 

- însoşi. În 1865 Împăratul recomanda, prin mesagiu: <opunerea ia 

+tendinţile exagerate ale celor cari provoacă schimbări cu singu- 

„xul'scop de a săpa ce am fundat noi». Supt conducerea lui 

Thiers şi .Jules Favre începuse oposiţia sistematică pe basa 

“programului libertăţilor integrale. La 1866 Napoleon declara că 

“ „în mijlocul populațiilor laborioase de la ţară se găseşte ade- 

Xăratul geniu al Franciei, E 

"-. EL însuşi proclamase că. tratatele. de la 1815 nu mai oxistă, . 

Printr'an războiu .victorios Prusia o spuse Austriei, şi Italia pro- 

fită de ocasi6 pentru ca alături: de Prusieni. să-şi întregească 

+eritoriul național. Silit a primi noua stare de lucruri, amenin-, 

“ţătoare, şi incapabil şi data aceasta de a aduna un nou. Con- 

gres la el acasă, Împăratal Francesilor trebui să-şi afle mulță- 

mirea în cedarea prin intermediarul său a Veneţiei către Victor 

Emanuel. Prestigiul hegemoniei: europene” dispărea, şi' Imperiul 

avea; în fața lui, în. interior, nu grija burghesiei de a-şi găsi o 

garanţie în afară de diînsa însăşi, ci „siguranța că ' domnia ei 

însăşi poate înc&pe, în margenile libertăţii politice şi pe basa 

,
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dominaţiei sociale. Îndată se luară măsuri pentru 2 a  îngreuia. 
modificările Constituţiei. | 

Încă de atunci limile Ollivier, desfăcîndu.se- din oposiţie; cre- 
dea, că a găsit mijlocul de a; uni causa. libertăţii Si interesat - 

“dinastiei. Influenţa lui era să crească odată cu “progresele unui 
liberalism amenințător, care vorbia tot mai limpede de necesi-- 
tatea schimbării formelor constituţionale. Împăratul, îmbătrinit, . 
fără sfatul acelor cari-l ajutaseră, în opera lui şi supus sugges- 
-tiunilor Împărătesei, de un îngust spirit clerical și de o grijă. 
exclusivă pentru soarta fiului ei, crezu că lucral esenţial” este 
să încerce a, cîştiga o burghesie - asigurată faţă, de instinctele. 
"populare şi ireductibilă în oposiţia ei principală, şi nu întărirea. 
elementului rural, credincios şi modest, şi creşterea rolului po- 
litic ps care-l avea. Astfel, cînd, faţă de cele vre-o 2.000.000 de 
voturi dușmane din ultimele alegeri, acelea din 1869 dădură peste. 

„3.000.000 (Guvernul avind 4.664.000), cînd oposiţia ajunse, de 
la numărul de cinci membri pe cari-i avuse la început, la acela. 
de. o sută şaisprezece, cînd programul luptei fu libertatea des- 
baterilor şi responsabilitatea ministerială, el sacrifică pe Rouher, 
omul energiei, ca şi pe meritosul Hausmann, și recurse la, Ollivier, 

La 2 Ianuar 1370 acesta formă, un Ministeriu al stingii, aprobat. 
de Thiers, care trebuia, totuşi, peste puţin, să contribuie esenţial.. 
la dărîmarea regimului. O Constituţie liberală era proclamată- 
şi, cu toată împotrivireu învingătorilor, se recurse la un ple= 
biscit pentru -a o întări.. "Mijloacele obişnuite aduseră peste - 
7.000. 000 de glasuri în aprobarea ei, şi se crezu că.aceasta. 
înseamnă, supt noua formă, întărirea populară a Imperiului. 

Tot ce. se ciștigase astfel se dărimă însă peste citeva luni, 
E cînd războiul început cu încredere contra Prusiei se desemnă. 

ca.0o catastrofă .naţională căreia Monarhia de prestigiu nu-i 

putea, supraviețui. Aceiaşi oposiţie care mînase la. declaraţia, de 

războiu era gata să exploateze pentru Republică, tot mai i des. 

cerută în ultimul timp, nenorocirea înfringerii. 

În Anglia vecină, w higii, acum-supt: conducerea lui Gladstone, 
care sprijinia pe îmbătrinitul Russell, încercaseră, încă; din Fe-. 

bruar 1866 -a trece un nou bill. de reformă electorală, basată. 

pe rentă, care ar fi crescut simţitor numărul alegătorilor, Data. 

aceasta, un -Ministeriu conservator, al lui Derby, avind alături 
4
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pe talentatul Disraeli'și pe Stanley, cercă: să se aşeze cu ga-. 

ranţii de dăinuire. El făcu să treacă, pe basa contribuirii !l&- 

_ 4axa, săracilor, legea electorală încă din 1867. Dar îndată libe- 

ralii revin la putere, data aceasta avînd în frunte mai proas- 

păta, energie a lui Glastone însuşi. Concesii faţă de Irlanda, în- 

văţămînt primar obligatoriu, descentralisarea fară principiile de 

care se inspiră activitatea, acestui om căre represinta şi o cul- 

tură superioară şi o înnaltă valoare morală. 

Lă



„CAP. x 

Napoleonism german de Stat şi socialism 
revoluţionar. 

Wuhelm I-iu,. biraitorul lui Napoleon, începuse cîrmuirea, ca 
“"zegent, a, Prusiei chemiînd la putere pe un cliberal», prinţul Karl | 

Anton de Hohenzollern (1859),—aceasta în momentul chiar cînd, 

„Franţa pregătia, . -campapia.ei italiană. Peste doi ani, puindu si , 

la Knigsberg, după tradiţie, coroana regală pe frunte, regele 

afirma apăsat că „e cel d'intăiu care s'a suit “pe tron de cind 

- acesta e încunjurat de instituţii după spiritul timpului, dar. co- 
roana. lui vine. de la Dumnezeu“. Peste cîteva luni Parlamentul, 

îndreptat spre oposiţie, era disolvat şi Ministeriul liberai făcea 

loc celui al prinţului de Hobenlohe-lngelfingen, Şi,.cum acesta 

nu era în stare să sprijine fată de: noua oposiţie proiectele mi- 

litare care trebuiau realisate pentru & se ajunge de la Prusia 

dominată şi umilită de Austria la; Prusia biruitoare. în văile 

- Boemiei şi apoi pe Rin, fu. chemat să iea succesiunea acel aspru 

junl:er din Norâul germanic, fiu ds soldat al luptelor germane 

contra Revoluţiei şi neînduplecat adversar al ideilor care tin- 
deau' să slăbească în Germania, Rusia şi în Prusia, regele: din 

- graţia lui Dumnezeu, Otto von Bismarck. „În loc de a face o 
Constituţie“, spunea el, „vreau să fac o ţară“, şi-i plăcea să 

arăte ca singur. mijloc pentru aceasta fierul, 
El era atunci ambasador în Franţa. şi-la, plecare avu -0 au- 

"dienţă la Împăratul Napoleon. lată, ce a putut spune el însuși 

despre acssta;: „Împăratul mi-a, spus că lucrurile nu mai pot 

merge multă, vreme aşa, că va, fi o răscoală la Berlin şi 0 .re- 

voluție în toată ţara şi că regele va vedea că toată jumea, la, 

un plebiscit. va vota contra lui. I-am spus că oamenii în tara - 

noastră nu erau înălțători de: baricade și că în Prusia. revolu- 
țiile se tao numai de regi. Dacă regele ar 7 putea să ţie piept 

d—
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trei-patru ani, şi eu cred-că e în stare să, xesiste curentolui, şi 

“am recunoscut că era unul, el ar cîştiga de sigur partida. Dacă 

nu se osteneşte şi nu.mă lasă?n drum, eu' nu-i voia'lipsi. Dacă 3 

_am face apel la popor şi l-am pune să, voteze, regele ar avea 

şi acum nouă zecimi pentru el.“ Şi Bismarck pretinde că Na- 

poleon ar fi zis despre dînsul, după rostirea acestei păreri: „ce . * 

'mest pas un homme sârieux“. Iar prinţului de Coroană prtsian 

noul său ministru, începînd lupta cu Parlamentol, îi spunea: 

„Si ce e dacă m'ar spînzura,. numai cît, funia ce mi-ar pune-o 

la, git să lege această nouă Germanie de tronul vostra 21“. 

„ Între liberali, cari nu voiau proiectele militare, se -vorbia de 

" Straffordul Bismarck şi de un rege care ar putea să aibă soarta 

“ Jui Carol'l-iu al Angliei. Se guvernă deci patru ani fără, bud- 

getul pe care nunaai Camera-l putea acorda legal. Frantaşii in- 

telectualităţii germane, ca Virchow, profesorul de drept Gneist, | 

istoricul. von Sybel, susținuți de Moştenitor, se străduiră. în 

»zădar contra omului care înţelegea, să facă în Prusia ce făcuse 

în Franţa Ludovic-Napoleon, dar fără forme şi fără / ipocrizie, . . 

" făţig, cu deosebirea: că el'nu'se gindia la o prosperitate paş-.: 

nică, ci la -stîrnirea,- şi conducerea războaielor ce i se -păreau 
e 

_' necesare pentru acea unitate: a Germaniei care era pentru 

dînsul prusianisarea ei. :Măsuri aspre se: luară contra „presei - 

Dar masivul apărător al regalității proprietare pe Prusia nu.se. 

lăsă: intimidat nici de discursuri, nici de tentative de. asasinat. 

Numai victoria asupra Austriei puse capăt, în 1866, conflictului: 

mai mulţi liberali moderați decit progresiști intransigenți. .  : : 

Marele resultat al războiului era constituirea Confederaţiei 

Germaniei-de-Nord, compusă din douăzeci şi două de State cu 

_ Saxonia şi orașele hanseatice, şi în Februar 1867 îşi deschidea 

ședinţile întăia ei Adunare. Pentru acest. supra-Stat germanic 

trebuia o Constituţie. Votată în April, ea cuprindea, pe lingă 

un Bundesrath, de. delegaţi. ai: elementelor constitutive,” un 

Reichstag, ales de o largă parte a naţiei germane. “Puterea -. 

"executivă supremă o avea regele Prusiei, şef al armatei. Co- | 

mune şi al diplomaţiei Confederaţiei. : Cancelarul fără miniştri ? 

"era organul lui, Un “Parlament vama! arătă puţină viată. 

Charles Lowe, Prince Bismarck, I, pp. 284, 290-1. 
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O majoritate conservatoare de 99 se opunea celor 79 de li-. - 
„berali şi' 19 progresiști. „Centrul“ se formă cu 97 de deputați. 
“ŞI îndată după crearea Imperiului Bennigsen Hannoverianul se 
unia cu Evreul Lasker şi crea partidul naţionalliberal, a cărui 

legătură, cu conservatorii nu putea să zăbovească, dînd o basă - 

politicei războinice a cării garanţie: era Bismarck. Peste cîtva 
timp conservatorii se despărţiră însă de politica lui. Liberalii | 
“otuşi cereau Ministeriul responsabil. Încă odată o mare lovitură, 
de politică externă şi cel mâi mare succes militar, zârobirea 
Franciei napoleoniene, aducind o imensă popularitate regimului 

„ bismarokian, care era să creeze cl, prin mijloacele lui, imperivl, 
" căutat pe căi. democratice .de adversari, potolia oposiţia, rămasă - 

„în opinia publică: fără alt sprijin decît al socialisnualui, care era 
orientat, acesta, în altă direcţie. 

". Cum se vede, în scop ca și în mijloace, în forme ca şi în 
spirit, politica bismarckiană nu e decît repetiţia -în Germania a 
politicei napoleoniene, cu deosebirea că aici .rolul “conducător, 
„imperial“, îl joacă, nu omul tradiţiei şi dreptului moştenit, pur- . 
“tătorul numelui făcător de minuni, ci auxiliarul ministerial atot- 
puternic, care vorbeşte, sprijinit, nu pe legitimitatea altuia, ci pe 
puterea geniului său. Ă 

Şi organisarea imperialistă, dînd Statului, oricine şi ori. 
"cum l-ar represinta, puteri discreţionare asupra individului, 
ciuda, individualismulti liberal şi a, teoriilor lui, mai. mult sau 
mai puţin derivate din doctrina Revoluţiei francese, se vădeşte 
Şi în activitatea, mai. mult paralelă decit opusă, a partidelor .. 

- sociale. În Germania, aceasta. a lui Wilhelm l-iu, de îngenun- i 
chere a fiecăruia, faţă de marile scopuri comune, Lassalle, ma- 
rele agitator, care în acelaş timp era, cu toată modesta lui 
origine evreiască, şi un strălucit om de salon după tiparul celor : 
cari dominau societatea francesă a Imperiului al doilea, îndemna. ' 

„la, soluţia chestiei muncitorești printr'o ierarhie de asociaţii nu 
fără legătură, cu Statul şi cu organisaţia lui actuală: astfel s'ar 
frînge mult acusata „lege de fier a salariilor“ care da munci- 
torului aproximativ ce trebuia, pentru a trăi şi atita. Bismarck | 
privia pa Lassalle ca pe-un om care „s8 trudia,. să realiseze 
„idealul Imperiul german“, şi agitatorul. însuşi considera Statul 
„ca întăiul foc vestai al civilisației, pe care vrea să-l apare :
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contra acelor barbari moderni cari nrăsc Statul“ +, În cealaltă 

propagandă, simultană, a lui Karl Marx, se cere, începînd de la 

manifestul din 1847, de la Londra, al comuniştilor germani, pe 

iîngă exproprierea capitalului şi deshinţarea proprietăţii inqi- 

viduale — cum 0 carea Proudhon în Franţa, şi croitorul Weitlinu 

în Elveţia-—, crearea unei bănci naţionale a Statului dominînd 

întreaga producţie, organisarea de Stat'a agriculturii, " atelie- 

rele năţionaie, cu care peste citeva luni, era să se lucă la Paris 

o aşa de tristă experiență. | 

Din potrivă, în Anglia- „chartismul, de origine mencitorească, 

din 1835, dăcu.în aşa-numitele Trades-Unions asociaţii munci-. 

“toreşti cu: totul libere, luorînd alături de Stat şi fără să se 

preocups de actiunea lui, prin grevele regulatoare de salarii. 

Antagonismele, de acest fel, la care trebuie să se adauge crea- 

xea, contra, direcţiei Lassalle (1879), a «partidului muncitoresc 

-social-democrat> în 1869, âe Bebel, a comunismului slav, repre- 

sintat de veşnic exelusul Bacunin, împiedecară stabilirea unei 

trainice base comuns „pantru internaţionalismul: muncitoresc 

care-şi ţinea asisele» cînd într'o capitală, cînd în alta. Că. 

aceste noi tendinţe nu cereau pretutindeni revoluţia, conside- 

“rată totuşi ca mijloc principal şi esenţial, o dovedeşte. declara- 

“ţia din 1872 a lui Marx: «ştim. că trebuie să tinem samă 'de 

- instituțiile, obiceiurile, tradiţiile deosebitelor țeri, și nu tăgăduim 

că, sînt țari ca America, Anglia, și, dacă-i cunosc bine institu- 

“țiile, Olanda, în care muncitorii pot ajunge 13, scopul lor prin 

mijloace paşnice». Şi el însuşi era în această operă de trans- 

“formare, pe 0. cale sau pe alta, suveranul Internaționalei pe 

-care o crease. S'a putut scrie despre dinsul ceia. ce urmează: 

«Prinţul Bismarck exercită în Imperiu şi în Reichstag o mare 

putere, nu pentru că Constituţia, Imperiului îi dă aşa de multe 

mijloac& de putere, ci“ pentru că el e der Bismarcl:, precum si 

ştie lumea. Aşa e şi cu Marx ?. > A 

Biruinţa germană dăduse prilej liberalismului burghes, opus 

oricărui imper: «sm, politic, militar. şi social, intelectual chiar 

—căci” Şi 7 ia îi poate, —, de a.da în Franţa, indignată de în- 

> TI tu 436-7. 

ae aa tmancipations-Ratnpf des vierten Standes i in Deulseh- d 

i eş p..67. i aa _ . . 
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frîngerea, la care fusese dusă, lovitura. de mult pregătită contra. 

dinastiei napoleoniene şi a sistemului care dăduse faliment la. 

Sedan, cu capitularea; Suveranuiui „usurpatoră. | 

Declaraţia de războin din Ialie fusese primită cu entusiasm, 

“nu numai de naţia întreagă. pe care succesele militare repetate 

ca, şi noile succese diplomatice ale Prusiei o umiliau, dar şi: de 

ambele Corpuri Legiuitoare, ale căror adrese sint foarte căldu- 

“ voase, contrastind cu tonul măsurat şi rece al răspunsurilor im- : 

periale, Veştile celor dintăiu înfrîngeri şi ale întrării trupelor 

dușmane pe teritoriul frances fură primite fără, enervare. Totuși 
Împărăteasa-regentă comise marea greşală de.a chema Came- 

rele (August). «A tulbura ordinea ar îi a conspira cu duşmanii 

noştri», spunea ea către Franţa îngrijorată. La proclamarea, 
stării de asediu.se. adăugia altă greşeală: chemarea gardei na- 

ionale pentru apărarea Capitalei. Îndată apăreau: pe străzile 

Parisului bande. cerînd să li se dez arme şi atacînă forța pu- 
» blică şi armăta (8 August): deputaţii stingii se adunau ca s'o 

ceară. În Cameră, a dona zi chiar, Cabinetul Olivier, al celui 
cu „inima ușoară“, cădea, şi Jules Favre nu se sfia, să, ceară 

„decăderea“ (dtchtance) Împăratului şi un guvern provisoriu, pe 
care-l numia „comitet da guvern“. Deocamdată, cu noul Minis- 

teriu, al generalului de Palikao, se inau măsori de apărare a a 
ţerii. -<Am fost neprevăzători înnaintea pericolulni>, scria Paul. 
de Cassagnac, „trebuie să fim eroici în înfrîngere.“ Regimul dura, 

„încă; în ciuda ştirilor, desolante. La 3 Septembre însă, venia una 

care întrecea orice putere ds. îndurare: Consiliul de miniştri . 

anunţînd capitularea de la Sedan, <mârea nenorocire : care a 

lovit patria», adăugia că. „Împăratul a fost prins în luptă“: (de 

fapt .el depusese, spada)... . 

Mai putea el fi şeful Statalui francs, era 0  înizehare pe care 

"mu şi-o puneau numai deputaţii de oposiţie. Fără, lungi desba- 

- teri Camera, ridică şedinţa şi, ţinind samă de faptul că resul- 
tatul războiului nepregătit, „a,. desfăcut naţia' francesă de legă- 

turile care o alipiau (Vaitachaient): la Imperiul restabilit prin , 

plebiscitele de la 21: Novembre 1852 şi 8 Maiu 1870“, naţia, 

<reîntrînd în deplinul exerciţiu al. suveranităţii. sale», fară ca - 

"ea să poată fi consultată, restituia, “Republica p8. asa Consti.,. 

* 

tuţiei din 4 Novembre 1848. Proclamaţia, se făcea, după traditie, oa 
la Hotei de ville. Împărăteasa Eugenia se strecura spre Anciia, . 

N 

..



— 9 

Din :guvernul «capărării naţionale» făceau parte vechii şefi 

ai oposiţiei, comandantul Parisului, generalul Trocha, devenit, 

oa, odată Cavaignac, șet provisoriu al .puterii execative, şi 

-îndrăzneţul,. popularul - şef. al 'burghesiei“radicale tinere, Lon 

_ Gambetta, care lua Internele. Provincia nu opuse nicio resis- 

„_tenţă, Imediat “Statele Unite, apoi Elveţia, Italia, Spania, Por- 

  

        

tugalia recunoșteau. noul guvern, care “încerca . deşperat, gi cu 

ajutorul socialiștilor, apelind la fraţii lor. germani din” Înterna- . 

țională, să oprească mersul spre: Paris al armatelor :germane. 

_ Jules Favre se ducea la Bismarck pentru a convorbi“, şi aces- 

ta-i obiecta că Guvernul ar putea fi răsturnat de mulţime (po- 

pulace):si ar: putea fi desaprobat, de Adunarea, ce trebuia să se 

aleagă în. Octombre. Tot-odată el presinta cereri care nu Cu- 

prindeău numai Alsacia şi Lorena, dar teritoriul ixances pănă 

- la” Château-Salins şi Soissons. Dacă Adunarea trebuie să-şi ţie 

gedinţile 14, Paris, el care unul din forturi ca garanţie. În ase- 

_menea. condiţii armistițiul era, imposibil, şi lupta continuă. Aşe- 

diul Capitalei, care resista eroic, începu, ca: toate aparențele 

unei solidarităţi naționale perfecte. Ei 

Ea:fu ruptă, înnainte ds alegerile” pentru Adunare. La 8.0c- 

tombre sa auzia, strigătul de Vive la" Commtne şi sa cerea-un 

-“<guvern-provisoriu>; «cartierele bogate» tratau pe aceşti despe- 

raţi ai miseriei, agitaţi de anarhiști indigeni şi de refugiaţi po- * 

loni, italieni,. americani, ruşi, drept .ejupuitori> şi ePrusieni». * 

La Patrie en danger, organul partidului, ataca pe. aceşti «<tyran- 

neaux» ai unei guvernări fără legitimitate.: Şi Rochefort, membru 

al: Guvernului pentru meritele sale de învierșunat pamfletar 

contra. imperiului, desaproba, fricoasa, zăbovire a alegerilor mu- 

nicipale. La. 31. Octombre, Metz capitulind şi le Bourget fiind 

părăsit, şi unităţi ale garâdei naţionale demonstrează „la: Hotel- 

„de-Ville,: cerînd <comuna» făcătoare de minuni, cu Ledru-Rollin, 

“ Louis" Blanc şi Victor Hugo alături de energumenii agitaţiei, Blan- 

„qai, Pyat, Flourens. Trupele bretone restabilesc ordinea, Comisia 

„de alegeri continua însă să întrunte Guvernul, care voiă să le . 

amine şi cerea în această -privinţă părerea. plebiscitară a ale. 

gătorilor. înşii. Se vorbia de o capitulare supt impresia, gtirii că . 

anume -Puteri. neutre; propun un armistițiu, şi <comunarzii» 

apelau :vehemant la “sentimentul naţional, -promiţind victoria, 

printr'o Jevte en masses,. Plebisoitul .fu favorabil Guvernului. În- 
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cercatda.de armistițiu a tai Thiezs căzuse însă ca si “a ui 
Jules Favră, | - 

La deschiderea Reichstagului. (Novembre) discursul în numele 
regelui Prusiei considera Guvernul! din Paris ca unul care „s'a 
așezat din propria lui autoritate“, deci ilegal. În acelaşi. timp 
se anuuţa că Hesa şi Baden se adaugă la Confederaţia Germa: 
niei-de Noră şi că Bavaria încheie un act asemenea, cu Wirt- 

| tembergul find încă numai'cun acord de vederi». La începutul 
anului 1871 «delegaţii celor douăzeci de. arondismente». din Paris 

cereau, pentru o mai bună apărare, „municipalitatea sau Icomuna“, 
-“Sfirgitul lui anuar văzu o mişcare armată pentru liberarea 
lui: Flourens; şi în Lyon se semnalau izbucniri ale. furiei popu- 
lare fără scop. Cum armatele care resistau în provincie nu-şi 

- mai puteau. îndeplini: misiunea, se ajunse'la, armistițiul, desa- 

probat, violent de Gambetta, care dădea Germanilor torturile, 
dar permitea: să se stringă la Bordeaux Adunarea Naţională: 
Bismarck: :ar fi voit fostul Corp Legislativ 

“În 'acel moment, la Versailles, în fata prinților germani: adu 
aţi, Marele Duce de Baden striga: «Trăiască Împăratul Wilhelm». 
Bismarck îl crease „Împărat german“ (Deutscher Kaiser), evitind 
astfel titlul. de:«Împărat al Germaniti» care putea, jigni pe co- 

"legii săi, tot aşa de deplin Suverani în Statele lor. În procla- 
- maţia, lui câtre «poporui german», Cesarul naţional, de imitație 
napoleoniană, sfinţit de victorie, lega situaţia sade a. vechilor 
Împărați. habsburgici şi făcea să se observe:că şi «Constitaţia, | 
Confeduraţiei gurmanice-a admis. această” restaurație», care nu . 
era deci: o întemeiere. Titlul, de altfel, nu va fi purtat decit «în 
relaţiile gi: afacerile Imperiului german». za 
"Cum. se vele. Imperiul nu e. creat prin vre-o participârs « a 

poporului însuşi, în orice formă, În fruntea, oștilor biruitoare stau 
prinții, la cari se adaugă, pentru formă, oraşele libere. Împăratul, 

„care acasă la el, la Curtea lui-e mai adesea intitulat „rege“ şi 
care n'a introâns nicio modificare în acea Prusia pa care sin- 
gură se razimă de fapt, nu. “datorește nimic democraţiei de care 
s'a, ferit totdeauna. Ca şi Napoleon Liu, e un fiu. al victoriei; nu- 
mai cit aici voinţa hotăritoare e a celui care;în :adevâr a pIo- 
vacat-o şi i-a asigurat toate condițiile neapărate, -..: - :.:. 

-
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- Poţin timp dapă aceasta, la 12 Febraar, se desrhideau- pedin- 

-4ila noii Adonări francese, Jules Favre dădea samă înnaintea 

ei de acţiunea: Guvernului apărării naţionale, şi îndată “Thiers 

era pus în fruntea; noului Ministeriu: el începea cu! declaraţia, 

că hotărîrea asupra, formei . de Stat trebuie zăbovită față “de 

greutăţile momentului. Adunarea, în care se opriseră formal.de 

a întra toţi aceia cari serviseră sau sprijiniseră,- de la'1851la 

Septembre 1870, regimul imperial, se învoi cu această: aminare, 

Da altfel: majoritatea, «de rurali>, era clericală şi: regâlistă şi 

"goi de preferință pe contele de Chambord, «Henric al V-lea», 

care nu-şi oterise, ca prinții de Orleans, sabia Francioi 'amenin- 

- ate; ea socotia însă că nu venise momentul pentru o atît de 

importantă hotărire. Numai „decăderea“: lui Napoleon 'al XII-lea 

fu proposă şi votată, pi se n. 

fixat, Parisul, ca răsplată a jertfelor lor “i ca ofensă pentru 

- sentimentul” naţional al unui: mure popor nenorocit,- care nu 

putea să uite uşor hegemonia, exercitată. atita timp asupra Eu- 

+ 

ropei intregi. Nemulţămirea populatiei trebuia să atragă noi, 

simpatii partidalui revoluționar, Se adăvgi aceia pe :care o'pro: 

dase desipnarea vechii -reşedinţi regale 'de la Versăilles--(se pro- 

puseso și. Fontainebleau) ca locul anâe se vor. ţinea şedinţile 

Adunării: 'Thiers'o ceruse pentru a evita presiunea. patimilor 

mulţitaii. Alegerile municipale fură din - nou ''zăbovite, contra . 

propunerii lui Clemenceau. Strigătele ' de «Trăiască: Repoblica> 

erau! primite cu: indignare -de dreapta monarhică. :'Tuiburările 

comuniste :se produseră ' imediat: - doi : generali: fură: împuşcaţi. 

Capitala Franciei: se considera ca un Stai, indepenient, dînd 

organisaţia sa ca model altor State comunale care ar voi să se 

întemeieze te 

--Era momentul cînd pacea. cu Germania se încheia, - nemiloasă, 

la Frankfurt, în ziua de 10 Maiu 1871. În aceiaşi “ună încă; Pa- 

zisul'ardea, şi armata de la Nersailles punea .ca zid cu: miile 

pe nevinovaţii crimelor. şi ai incendiului, fară ca'Thiers să fi 

avut nevoie-de un dictator militar 'pentiu a asigura -uiumtul 

burghesiei.: ri iN i ai ea Da 

s 

Constitaţia Imperiului se -fâcn în formă de tratat între regele 

Prusiei, de o parte, 10 numele confederației Germaniei-de- Nord,
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şi între Suveranii Bavariei, Wiirttembergului, Badenului gi Hesgi, 
-_creînd o „confederație“ şi „alianţă eternă“,. «supt numele :de 

Imperiu german“, cu cetăţeni comuni, plus o:':cuniune vamală, 

şi comercială». (afară e oraşele hanseatice), cu legi superioare 
celor din Statele deosebite, promulgate acele legi de către Îm- 
părat .ca' „preşedinte al Confederaţiei“ 'şi privind negoţul, căile 
de comunicaţie, posta şi telegraful, clegislaţia generală», armata. | 

„Ne extindea Consiliul federal pe vechea basă, de corp prepara- 
tor, cu un Cancelar ca preşedinte, cu un «Comitet de Afaceri 
Străine», presidat de Bavaria, Relaţiile cu . străinătatea le con= 
duce Împăratul, dar: războiul îl declară cu voia Consiliului fede- 
ral, afară de câsul. unui. atac contra teritoriului Imperiului. 
Reichstagul îşi păstra şi el caracterul, ales fiind: cu voţ, uni- 

versal şi secret, pe trei ani, dar fără iniţiativa regilor. “„Consi 
liul federal judecă neînțelegerile dintre State şi, contra . celor: 
care ar voi să rupă unirea se admite <execuţia militară»... 

Alegerile complementare din. Iulie dădură însă un însemnat 
contingent, de republicani. Yotuşi curentul conservator se men- 
ținea: gardele naţionale fură suprimate, o descentralisare timidă 
scădea, influenţa Parisalui. Thiers căpăta! în adevăr titlul de 

„presedinte al Republicei, dar - motivarea, legii. vorbia numai de 
„instituţii. provisorii“ şi președintele, numit pentru durata, lncră- 
rilor Adunării, nu putea yorbi în această Adunare, care se pIo- 
clamase Constituantă, decit cu voia preşedintelui ei, Greyy. Ei 
singur declara, în 'mesagiul său. din. Decembre, că se priveşte 
doar ca un «adminisirator delegat», un „lucrător fidel gi, su- 
pus», gata să abdice înnaintea Adunării suverane, si el mărtu- . 

risia că e «un vechiu discipol al monarhiei», .; cun .monarhist 
care practică republica pentru. două -moţive: pentru că sa în- 
datorit (engagt) și că, supt raportul practic, astăzi nu se poate | 
face altceva». Pretendentul spusese că. nu .va-părăsi „steagul 
lui Henric al IV-lea“, şi steagul alb se primbla, po.străzile Pa= 
zisului. Adunarea-şi reservă numirea membrilor: Consiliului de 
Stat, O nouă măsură din 1872 îngrenia putinţa, lui Thiers de a 
infoența Adunarea, prin cuvintările lui. Peste, citeva săptămîni, 
el era silit să plece: cupa, umilinţilor o băuse pănă la capăt, de 
şi lui i se datora liberarea teritoriului frances- de armata de 
ocupație. : . - a 

Mao-Mahon, unul din învingii e 1 1870, îi Ind 16cul, ce :sxoap
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regal-ptetident>; cu satoina do a juca rolul loi Monk restabilind 
po: Stuarţi. Dar încă odată «Henric al V-lea» refusă să primească 
ateagaul tricolor, ceia. ca ar fi însemnat-esacrificiul onoarei sale»: 
le .voiâ"„să: rămiia -întreg ce este“. Atunci, cum presidentul de- 
clara că nu rămîne în condiţii provisorii, i se dădu septenatul 

'întmo. ţară care nu -avea încă o: Constituţie. Cu miniştrii. orlea- 
nişti, el începn noua tasă a Guvernului său, făcînd să i se voteze 

reptal de a numi ps primari. Bonapartismul, care adopta acum . 
socialismul, părea că :s9 apropie de restauraţie; geful radicalilor, 

Gambstta, fu lovit în stradă pentru-'că-l insultase. În schimb le- 
gitimiștii făceau formal::propunerea de a,. restabili: pe <geful 
Casei din Franţa», Mac-Nahon devenind <locotenent- general al. 
Regatului». Contele de Chambora, oferindu-se din nou, înfiera, - 

„„«aosle gaverne de aventură care promit vrista de aur şi duc 

“la abusuri>.„ Paţă de aceste mişcări, . mareșalul-preşedinte ceru 

- desființarea scrutinului pe listă, dreptul de a disolva Camera „ou 
-sau fără concursul Camerei de sus“, în care ar avea facultatea 
de a' numi:0; „parte din, membri £. - 

“În :Janaar-Februar 1875 abia Republica, definitivă era: Totată” 
„cu un singur: glas;. 'asigurîndu-se alegerea pregedintelai. po șapte 
ani prin. Adonarea naţională a Camerei şi a Senatului. Acaiași 

" Adonars putea revisui legile constituţionale. Senatul coprindea 
pelingă, aleşii pe nouă ani. ai unui Colegiu special : deputaţi, 
„consilieri. generali: şi: de arondisinent, delegaţi'ai Consiliilor co- - 

munale, 75 'de inamovibili, numiţi: de Camera, deputaţilor, Pro- 
_xogarea pe o.lună a Adunărilor era acordată, preşedintelui. Ale--. ! 
gerile se. făceau cu sufragiul . universal şi scrutin uninominal. 
După ca alesese.un" Senat republican) Adunarea se disolvă în 
nltima, zi a anului, 
Şi după, căderea, lui Mac: „Mahon, - care nu- şi raplini septenatul | 
şi făcu loc : lui; Gr6vy, Republica era. să dureze.:Ea, trecu prin 
arisa, radicalismului: neputincios al lui Gambetta (1881-2) şi, zece 
ani după aceia, prin. ambiția cesariană a generalului crevanşist> 
Boulanger,. pentru a,.cărui înlătarare,. cu popularitatea, furioasă, 

- e8-şi ciştigase, trebuiră. inăsurile excepţionale ale ministrului. 
Constans; Ea era, să dovedească în-Marele Războin că e în stare 
Bă splveze Franţa atacată de. Germani si să restituie hegemonie 
fnancesă În: 'Enropa.. 
m e 

1 Gt, 0. Ranc, De Bor deama î Ver sein Parie, f. a,
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- Germania imperială, noua încorporare a napoleonismalui cone 
_servator şi militarist, n'avu însă la, început în faţa ei pe libe- 

rali, ci partidul catolic al Centrului, ale cărui ambiţii fuseseră 
stîrnite prin politica de. «infailibilitate». a Siintului Scaun şi jig- 
nite de instalarea la Roma, în ciuda Franciei învinse şi cu ac- 
ceptarea, Germanilor. învingători, a lui Victor Emanuel, îndată un 
aliat al noului Imperiu. Şeful partidului, un ireconciliabil Hano- 

“ veriaa, eră să stringă în jurul lui şi toate elementele naţionale 

nemulțămite cu silnica înglobare: în Imperiul cel nou. Contra 
- acestor elemente, dintre care Alsacienii şi Polonii erau pioşi 
catolici, făcînd din şcolile lor nişte fortărețe naţionale, începu 
deci: din: partea, lui . Bismarck o aprigă luptă, în care Roma stătu. 
de partea, celor prigoniţi. Piu al IX-lea refusă să primească pe 

+rimesul Împăratului şi vorbi de piatra care va distruge cindva 
-colosul. Se rupseră atunci legăturile cu Roma şi se făcu încer-. - 
carea -de a formă un cler catolic naţional şi patriotic („legile din 

Maiu“). Îndată Constituţia fu schimbată; supuindu-se Bisericile 
Statului; cardinalul polon Ledochowski fu închis pentru trădare; 
căsătoria, civilă se introduse; plăţile clerului rebel se opriră prin 
lege. Numai supt n noul Papă, Leon al XIII-lea, 58. e ajunge la o. 

- 3mpăcare,. 

N
 

- Această luptă, în care clerul interveni sontra a: face să so 
+ximeată cît -mai.maulţi deputaţi catolici, 'atrase regimului bis- 
marckian simpatiile celor mai mulţi dintre liberali. Din potrivă, 
socialismul dădea o luptă învierşunată celuilalt imperialism, şi 

_Bebel fa întemnițat cu tovarăşii săi: Most şi Hasenclever. La 
- 1877 socialiștii scoseseră în linie 500 000 de. alegători şi cuce- 

„ xiseră douăsprezece locuri în Reichstag; Hide! şi după el Nobiling 
„„brăseseră asupra bătrînului Împărat în numele . proletariatului. 

; Parlamentul care refusa măsuri “preventive iu disolvat, ca să 
facă loc nnuia cu tendinţi mai .conservatoare.: Şi liberalii, de şi 
nu progresiştii gi clericalii, votară legi contra întrunirilor si pre- 

„sei, cu “dreptul pentra Guvern de a izgoni pe'suspecţi din locul 
lor de reședință, dar expolsarea din Parlament. n'a putut fi 
căpătată, mica stare, do asediu fa proclamată în Berlin şi în 
mai: multe centre mari, Totuşi acest om şi acest Parlament 
dădură, în timpul cînd .burghesia francesă se 'ţinea într'o - 

_.. Situaţie da simplă negaţiune faţă de chestia muncitorească în- 

E a  
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“ tătele măsuri pentru Imbunătăţirea,” şi : asigurarea conăiților de 
viaţă ale acestei clase. a Iu 

“Am arătat aiurea căile greşite pe care. organisaţiile şi parti- 

_ dele_ muncitoreşti au îndreptat discuţia acestei chestiuni.: Aici 
vom spune numai citeva cuvinte despre concepţia conducătorilor 

mişcării marxiste în ce-Drivește posibilitatea unor aşezăminte 
originale. pentru: societatea novă pe care o voiesc. 

În cursul marelui războiu, care el însuşi e o expresie a impe: 
rialismalui economic, mai ales a celui germanic — de şi impe- 
rialismul nu lipse te' nici în scopurile acțiunii: politice englese 
şi, în torma cea mai înapoiată, de cras militarism, el era repre- 

„sintat de Statul Țarilor —, Rusia - rupse cu'tot trecutal ei de 
supunere înnaintea' despotismului indigen sau străin. şi, trecînd 
peste încercarea de monarhie constituţională a unui Lvov şi - 
Miliucov, se prefăcu în Republică. În republică 'socialistă, rămt- 
nînd să se hotărască intre oportuniștii minimalişti ai lui Che- 
renschi şi maximaliştii lui Lenin şi Troţchi. Aceştia biroiră prin 
mijloace de cinică sfidare a adversarilor, intimidaţi, - “şi, cu aju- 
torul desertorilor şi al muncitorilor fără ocupaţie, luară: puterez, 
în ciuda unei A1unări Naţionale, neprielnică lor, pe care o îm 

„ prăștiară, fără să, se gindească a o înlocui cu alta.: 
O Constituţie decretată luă locul 'vechilor :aşezăminte. Ea, se 

compune din . „declaraţia, poporului muncitoresc exploatat“ şi 
din actal constituţional propriu-zis. Se” începe cu ciudata mărtu- 
risire că Republica:e numai ca. sovietelor depotaţilor muncito- 
resti, soldăţeşti şi țerănegti», sprijinindu-se, supt raportul na- 
ional — în speranţa de a nu: pierde ' hotarele cuceririi  Ţari- 
lor—,. pe «uniunea liberă a, naţiilor libere», şi că are drept scop 
«victoria socialismului în toate ţerile». Şi, hotărînă, la un popor - 

„de ţerani, abia ieşiţi din comunitatea „miralui“, pe care .n'0 
voiau, că pămînturile vor fi «socialisate», „naţionalisate“, pe basa . 
«egalităţii de folosință», ea dădea: fireşte în fabrici putărea în 
miaile muncitorilor. „Exploatatorii“ ajungeau excluşi de.Ja putere. 
sŢeranii săraci“. erau cu îngrijire osebiţi de ceilalţi, „Onoarea“ 

» armatei revenia numai muncitorilor. Niciodată nu se proclamase 
„mai cinio antocraţia unei singure clase pentru singurul merit 
că face o muncă manuală pănă atunci exploatată“. - 
*  Sovietele, Sfaturile local, manicipale, decid în întăia instanţă, 

+  
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peste hotăstrile lor vine apoi a congreseior. de canton, Gu district, 

gubernie şi de provincie şi a „Congresului naţional al Soviete: 

or“ (mai e şi unul extraordinar), convocabil de două ori ps 

an, şi afacerile sînt pe mîna; „Consiliului naţional -central exe- - 

cutiv&, de măcar două sute de membri, care e ales de: Congresul 

naţional. Dar mai 'sus şi decit acesta e. „Consiliul. Comisarilor 

poporului“, de primă creaţiune revoluţionară, dar care după 

Constituţie trebuie să. . fie ales de precedentul:. ei. sînt .cei, opt- 

sprezece miniştri .atot puternici. În fiecare localitate sînt :comi- 

___tete exeoutive alese. Alegători sînt numai muncitorii cu braţele, . 

3 ceilalți sîat puşi alături de hoţi şi de nebuni.. ae 

“Dea fapt o tiranie mai. grozavă decit cea ţaristă 'ține toată 

inițiativa în mîinile unui grup de: usurpatori. iresponsabili care 

falşifică zilnic, supt pretextul că 'zegimul însuşi e în pericol. Con- 

stitaţie confusă şi plină de ură, pe care au impus-o .unui' întreg 

imens popor. nenorocit. gt 

„_. Niciodată o mai cumplită. strivire şi o' umilire :mai adîncă, 

“mam fost-îndurate: de o largă. parte. a omenirii.. Despotismele 

religioase şi naţionale au, pa lingă obişnuinţe tradiţionale, legi- 

timări mistice şi scuse superioare care lipsesc, cu totul. acestui 

| grosolan monopol de stăpînire sprijinită numai „pe felui ocu= E 

pajiei., Se dovedeşte astfel că şi în rnaterie de agezăminte -poli- 

tice şi sociale ura care nu-şi asociază. nimic pentru a 36! în- 

drepta o'infecunâă.: pa 

„ Dacă formsle de Stat. contemporane, :care tac. să derive totul 

de la concepţia abstractă şi anonimă a omuiui luat: numai. ca 

„om, fără a-i cÎntări. valoarea, şi a-i ţinea în samă. rolul, aportul 

„în societate, nu satistac decît. cerinţile unei logice „matematice _ 

care nu inai poate domina; organismul puternic. şi complex la 

care .a dus desvoltarea culturii superioare gi a fabricaţiei. eco- 

nomice, o.evident că.nu o astfel.de creaţiune străină de-orice 

spirit de 'umanitate o poate îniocui. Nămai: represintarea. inte= 

reselor. caracterisata ' şi legitime, fiecare după valoarea lui în. | 

mersul obştii naţionala, şi putinţa de: ase alege paterile; cele 

mai potrivite pentru conducerea ei pot; înlocui principii.pentru 

_ „a căror fromuseţă metafisică, omenirea nu-si. poate jertii bunu- 

rile căpătate cu. atita, muncă şi jertfă. Numai ..în;. aceste. prin- 

cipii nouă se pot găsi elementele viitoarelor, Conatituţii. pentru 

najiunile în. sfirgit. definitiv liberate ca . organisme capabile: de. . 

forme organice, „7 La pi pi 
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