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INTRODUCERE 

Cursul din anul acesta trebuie 
să aibă un alt caracter, deşi nu 
prea deosebit, de acela al cursu- 
rilor precedente, cu toate că şi 
acela era în legătură cu realita- 
tea vie: lucrurile de care sufe- 
rim, către care merge gândul 
nostru, de care se încălzește ini- 
ma, noastră. Bl trebuie deci să 
aibă această continuă preocupare 
de a lămuri pe ascultători asupra 
problemelor zilnice, asupra între- 
bărilor ce se presintă înaintea 
fiecăruia, şi fiecare este dator să 
aducă tot ce poate pentru ca ace- 
ste întrebări să fie lămurite, 

Anul acesta, întrebările ce se 
pun înaintea lumii întregi se re- 
solvă în chipul cel mai sălbatec, 
cu distrugerea existenței unui 
Stat, cu călcarea în picioare a 
populațiilor nenorocite, ca pe vre- 
mea năvălirilor celor mai grozave 
din secolele al IV-lea și al V-lea, 
In “momentul, când trei ţări au 
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dispărut, trei ţări care au fost 
sprijinite pe o basă naţională ce 
era socotită ca sacră, —și ce si- 
gur că ideia aceasta naţională 
este sacră pentru inima fiecăru:a 
dintre d-voastră, — în momentul 
când, dacă se supără cineva de 
undeva, S'ar putea ca orașe în- 
trepi să fie desființate prin arun- 
carea bombelor din avioane care 
zboară şi la șapte mii de metri 
de-asupra pământului, fiind in- 
visibile, — cel mai „viteaz“ mij- 
loe de a lupta, cum este şi.mijlo- 
cul de a distruge și o flotă întrea- 
gă cu vase care nu iese la supra- 
fâță şi se poate întâmpla să sca- 

pe după ce au săvârşit marea cri- 

mă, distrugând şi marile averi 
cuprinse în păreţii vaselor aces- 

tora—, în momentul când anume 
ameninţări s'au îndreptat şi asu- 

pră noastră, în sfârșit în momen-- 

tul când este vorba de refacerea 

unor State așa cum au fost îna- 

inte ds marele. războiu şi s'a pu- 

tut spune că e vorba de a se re- 

face Rusia dela 1914—şi s'a crezut 

că este o învoială în acest sens, 

" fiindcă altfel de la Berlin nu Sar: 
fi aruncat aceste cuvinte impru- 

dente, şi, dâcă unii vor situa- 
ţia de la, 1914, se pot ivi și alţii 

cari să vrea "același lucru, și; 

atunci, de ce Franța, să nu, ceară 

4 —



hotarele de ia 1814, deci moşte- 
nirea lui Napoleon I-iu, în mo- 
mentul când interesele Statelor 
naţionale şi ale naţiunilor, care 

au dreptul de a munci cinstit 
pe pământul :iocuit, apărat, îruc- 

tificat şi împodobit cu toate mi- 
nunile artei de dânsele sânt 
puse la îndoială, stând la dispo- 
siţia unui balaur politic şi mili- 
tar oarecare, în legătură cu ca- 
priciul unor individualităti. care, 
în vremea aceasta de încoronare 
a tuturor nepregătirilor, a tutu- 
ror inconștienţelor şi imoralită- 
ţilor, pot să influenţeze toată 
activitatea unui mare Stat şi să 
decidă de soarta lumii, eu cred 
că această catedră, ori este 
ceva mort, de pus în legătură cu 
atâtea alte lucruri moarte din so- 
cietatea contemporană, care cu- 
prinde însă și o mică parte de lu- 
cruri vii acum, de lucruri care 
deschid o perspectivă în viitor, pe 
lângă mulţimea de cenușă al ci- 
vilisaţiilor arse, din care a ră- 
mas numai această cenușă ce 
se poate sufla în vânt, din ceia 
ce odinioară a fost un element 
organic dinamic în viața omeni- 
rii, ori catedra aceasta trebuie 
așezată în această din urmă ca- 
tegorie. Se poate face forma și 
pentru mine și pentru d-voastră, 
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dar din toate acestea ţara n'ar 

trage niciun fel de folos, şi nici 

profesorul nu ar avea bucuria că 

a înfățișat adevărul, nici ascultă- 

torii mar pleca de aici cu bucu- 

ria că în anume chestiuni au pri-! 

mit lămuririle unui om care a ce- 

tit mai mult şi mai ales care a 

trăit mai mult și, cum se întâmplă 

în casul mieu particular, a fost 

amestecat în toate rosturile ţării. 

N'am fost ministru înainte de 

patruzeci de ani, n'am presidat o 

Cameră înainte de majoritatea 

politică, n'am fost aşa de. fericit 

în viaţă ca alţii, dar poate tocmai 

de aceia am avut norocul ca și 

răul și binele acestei ţări să fie 

necontenit aproape de inima mea, 
şi binele ei împletit puțintel cu 
ceia. ce am fost în stare să dau și 

eu, pe lângă atâţia alţii. Se poate, 

dar nu vreau să vă fac complici 

ai unor formalități goale de învă- 

țământ universitar. 

Aceasta este menirea adevărată 

a catedrei pe care 9 ocup — și, 
printr'o hotărire a Corpurilor Le- 

giuitoare, iscălită de Suveran, ho- 

tărîre care poate să facă neplă- 

cere multora, dar nu eu voiu cere 
să fie anulată, eu sunt profesor 

până 1a sfârșitul zilelor mele la 

această catedră, ceia ce înseamnă 

că necontenit vă voiu aduce mai 
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multă experienţă, mai mult lec- 
tură şi veți profita de pe urmă 
umor lecturi pe care, cu enciclo- 

pedia care vă ocupă potrivit cu 

regulamentul Facultăţii, d-voastră 
înşivă nu le puteți face. 

Eu cred deci că rostul acestei 
catedre este să vorbim de lucru- 
rile de acum, de îndrumările ce 
ni se impun, de suferinţi pe care 
n'am fi oameni dacă nu le-am îm- 
părtăși, de idealurile de dreptate 
pe care ne-am cobori dacă am 
fi  nesimţitori faţă de qânsele. 
Cred însă că nu este potrivit să 
vă arăt, ceia, ce se petrece, — și 
se petrec lucruri aşa de extraor- 
d;inare, schimbându-se din zi în 
zi, încât nu este nimeni pe lume 
să le înţeleagă, de exemplu 
atunei când se spune că sunt „ar- 
me secrete“ care, atunci când vor 
ieși ia iveală, în zădar va îi toată 
vitejia, toaţă pregătirea, pentru 
că de ajuns să se fi găsit arma 
secretă pentru ca stăpânitorul ei 
pentru moment să fie şi domina- 
torul lumii, bine înţeles pănă ce 
arma secretă se va, descoperi şi, 

de altă parte, va veni altcineva 
cu o armă, secretă mai recentă şi 
tot aşa până nu va mai rămânea 
ţipenie de om civilisat, urmă de 
monument istorie, fărâmă de în. 
trupare a artei şi frumuseţei şi 
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> vom merita soarta de a fi cuce- 
riți de către un număr de negri 
sănătoși, cari cred în ceva și sânt 
simţitori la o dreptate, în care 
atâţia oameni prea civilisați sau 
rău civilisaţi au ajuns să nu mai 
creadă, Prin urmare eu n'am I0- 
tul de cronicar al războiului şi, pe 
lângă aceasta, ţara noastră este 
neutră, din causa hotarelor ce are 
şi vecinilor pe cari ni i-a dat 
Dumnezeu. Evident că și ca pro- 
fesor, dar şi în situaţia pe care 
m'am cerut-o, dar fără îndoială 
că trebuie să fiu mândru de dân- 
sa şi să-i corespund şi ca atitu- 
dine politică, în această dublă 
calitate nu sunt chemat să vă 
presint buletinul critic al opera- 
țiilor ce se desvoltă pe frontul de 
Apus, care este singurul pentru 
moment, dar nu se ştie câte îron- 
turi pot să răsară mâne. 

La Academia Română, după 
ședință, generalul Rosetti ni 
spune nouă lucruri care nu se 
pot spune nici acalo în şedinţă * 
publică, ceia ce nu înseamnă a 
vă invita pe d-voastră să aplecaţi 

urechea la gaura cheii. 
Dar eu pot face altceva, care 

nu este nici contra neutralității, 
nici contra îndoitei calități pe 
care am âjuns s'o am şi pe care 

mam intenţia de a o părăsi, nici 
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pe una, nici pe alta, pentru că 
una mă pune în legătură cu tine- 
retul ţării, iar cealaltă mă face 
să asist la sfaturile celorlalţi, în 
mâna căzora stă soarta Româ- 
niei, şi, acolo, se poate spune din 
când în când un cuvânt, care, 
dacă ar lipsi, poate că unele ho- . 
tăriri nu s'ar lua, ori sar lua alt- 
fel; ceia ce pot eu face potrivit și 

cu aceste două calităţi ale mele 
este să arăt originea ideilor care 
în momentul de față fac nenoro- 
rea omenirii. 

Ştiţi că, în aparenţă, este îoar- 
te uşor ca un spirit superficial 
să-şi lămurească  neașteptatele, 
neobișnuitele și fatalele lucruri 
care trec înaintea noastră și care 

ne dor fără îndoială în fiecare 
moment. N'are decât să considere 
situaţia politică din anumită 
țară, să vadă, acolo, ce revoluție 
s'a petrecut la o anumită dată și, 

poate, dacă vrea să se coboare pu- 
ţintel în trecut, să vadă cine a 
fost plagiat prin revoluția care 

s'a petrecut în această anumită 
țară, fiindcă un anume impe- 
rialism, supt care geme atâta lu- 
me care este încă vie, şi supt care 
este îngropată atâta lume care 
nu mai este vie, nu' vine de acolo, 
ci. de aiurea, .dintr'o. lume mult 
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> mai cuminte decât lumea de din- 

colo, dintr'o lume care a aruncat 

ide:a Statului totalitar, dar a știut 

ce să facă dintr'insul, Statul to- 

talitar, în care eu nu cred de loc, 

Statul acesta totalitar poate îi în- 

trebuinţat un moment pentru o 

anume nevoie a unei societăţi, 

Gar o societate nu poate să fie 

sacrificată unei forme trecătoare, 

cum este forma Statului totalitar, 

căci în câte forme nu trăiesc pe 

rând popoarele! Da, cu o privire 

superficială şi distrată a omului 

mulţămit cu puţin în ce priveşte , 

gândirea. este uşor a se spune: în 

cutare loc sa produs o revoluție, 

sa instaurat o nouă ordine 'de 

lucruri şi, în ordinea aceasta, de 

lucruri, sa ajuns ca toată lumea 

să asculte de persoane pe care 

nu ne permitem să le judecăm,— 

fiecare popor își alege conducă- 

torii pe cari îi vrea și este o nor- 

mă internaţională de a respecta 

pe conducătorii de pretutindeni. 

Se poate zice, în legătură cu anu- 

mite lecturi, mai multe sau mai 

puţine, cu o înţelegere mai ade- 

vărată sau mai greşită a luctu- 

rilor ce s'au cetit, că s'a format o 

doctrină şi doctrina aceasta, care 

a fost înfăţişată poate şi într'o 

carte, îndeamnă una din cele mai 

puternice și mai vrednice naţiuni 
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din Europa, cu un trecut glorios 

în toate domeniile, pe o cale care 
este a imperialismului. O concep- 
ţie ca oricare alta. A existat şi în 
alte vremuri. Veţi zice, nu este 
criticabilă ? Poate fi şi criticabilă, 
dar nu este rostul acestei catedre 
neutre într'o ţară de neutralitate 
s'0 facă. 

Sunt anumite afirmări imperia- 

liste care vin şi de la Francesi. 

Gobineau era om de mare talent, 
dar puţintel într'o parte, care 
credea în superiorități de rasă a- 
leasă, în legătură cu nişte opi- 

niuni care se află, pe la 1840, și 
la Augustin Thierry, istoric foar- 

ţe admirat odată, care spunea că 
în Franța este continua luptă în- 
tre clasa dominatoare și o clasă 
supusă. Unii şi alţii trăgeau din 
această situaţie închipuită moti- 
ve de mânârie. Dar de fapt na 

fost niciodată în Franţa aşa ceva. 

Poporul frances este făcut din fu- 

siunea, încetul cu încetul, a unei 

clase superioare, care nu era peste 

măsură de dârză şi mândră de 

isprăvile sale, căutând şi aiurea 0 

legitimaţie pe: care nu credea că 

i-0 poate da numai cucerirea, și 

dintre mulțimea găsită și supusă. 

Părerea aceasta a mers mai de- 

parte. Şi astfel Gobineau se sim- 

ţia pur sânge normand din vre- 
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* mea ' cuceritorilor şi credea tă 
-liptă pentru ascendenţa sa. 

Sunt deci rase care nu ar avea 

„pe lume o altă misiune decât 
“aceasta: să aştepte ceasul fatal în 

care vor îngenunchia, vor robi o 

bucată de vreme și, când vor că- 

> ea pe ogorul ce l-au lucrat, încă 

vor fi bune 1a ceva, pentru că în- 

graşă ogorul. Şi noi am face 

parte din producătorii de gunoiu 

“pentru sămănăturile pe care le 

vor mânca alții, după o anumită 

doctrină.. Doctrina aceasta zice 

aşa: rasele inferioare, care sunt 

toate celelalte afară de una, sunt 

menite să robească, dar ele tre- 

'Duie să aibă un conducător, fiind 

incapabile de a se conduce prin 

sine, şi, atunci, dacă ar exista, în 
mijlocul a zece milioane de robi 

născuţi, un signur om care ar 
aparţinea rasei menite să guver- 

neze, acela, organisează şi mână 

la plug și car milioanele acelea 

care trebuie să-şi facă dătoria 

față de o teribilă doctrină cum 

“ma cunoscut, niciodată, cugetarea 

umană una mai aspră și mai Cru- 

dă. Această rasă inferioară, evi- 

dent, degenerează, şi, în măsura 

aceasta, pregătește terenul pen- 

tru desvoltarea cât mai înaltă a 

rasei privilegiate. La noi ar fi des- 

tule elemente pentru a ne Con- 
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“duce, vre-o trel sute de mii unde- 
va, vre-o două sute de mii aiu- 
rea și, apoi, în cutare sau în cu- 
“tare parte, așa că ar face opt sute 
de mii de oameni, opt sute de mii 
de stăpâni Ia patrusprezece.e:nci- 
sprezece milioane de robi, ceia ce 
ar ajunge destul de bine, mai ales 
dacă li se dă o educaţie capora- 
ustică suficientă, 

Se spune deci: am înţeles: s'a 
produs o revoluție, cineva stăpâ._ 
neşte un mare popor, o: carte 

cuprinde sâmburele doctrinei; de 
aici, o puternică pregătire de 
războiu. Usina ta este mai slabă 
decât a mea, aceasta, înseamnă că 
eu sunt stăpânul ţău pe un nu- 
măr de ani, penă vei face tu o 
usină mai puternică și, la sfărșit, 
va veni nevrocrația de care am 
vorbit aiurea, Vedeţi ce lucruri 
fer.cite și vrednice de admiraţia 
tuturor și cât trebuie să -ne pre- 
gătim ca să omorim şi noi pe ci- 
neva, îndeplinindu-ni astfel ros- 
tul în această umanitate al cării 
scop de căpetenie e acesta! - 

Aşa judecă felul uşor de a în- 
țelege lucrurile, - - 

- Dar catedra mea are scopul de 
a arăta, pe cât este cu putinţă, 
originea, cât de- depărtată, a lu- 
cerurilor care sunt. în -present. A- 
ceasta este admis. Nimic din ne- 
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utralitatea noastră nu se opune 
la o astfel de cercetare, pentru 
care avem unele texte: cărţi, 

mărturisiri ale oamenilor cari au 
condus istoria de ia începutul se- 
colului al XIX-lea. Să nu se crea- 
dă, deci, că sunt cu desăvârșire 
noi asemenea idei şi asemenea 
procedee, dar odinioară omenirea 
le suporta mai uşor, pentru că nu 

existau  teribilele mijloace de 
aplicare pe care le avem astăzi. 

M'am hotărît deci, ca peniru se- 
colul al XIX-lea să urmăresc ideia 
imperialismului în ce priveşte iz- 
voarele de unde pleacă. 

Veţi vedea că aici putem fi în- 
tr'adevăr foarte neutrali, fiindcă 
mulţi au păcătuit şi păcatele au 
trecut de la unii la alţii și, pe 
lângă cei vinovaţi, sunt mulţi cari 
au făcut păcate, dar fără a fi vi- 
novaţi, pentru că şi-au luat in- 
sp:rația din atmosfera în care 
trăiau, iar, în atmosfera, aceasta, 
sunt cugetători cari nu s'au gân- 
dit că gândirea lor poate avea 

efect. Şi astfel ne vom găsi într'o 

lume de înţelegere umană, într'o 

lume de iertare, fiindcă orice în- 
țelegere deplină aduce şi un ele- 
ment de iertare, pe care nu tre- 

buie însă să-l exagerăm. . 
“Lucrurile acestea le vom ul- 
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mări pe basa mărturiilor contem- 
porane. 

Voiu pleca însă, în cursul a- 
> cestui an, de la starea de spirit a 
secolului al XVIII-lea. Fiindcă 
originea este acolo. Siarea de spi- 
rit se manifestă acum, la începu- 
tu secolului al XX-lea, dar obir- 
șia, acestor idei, se găsește în tre_- 
cut, în secolul al XVIII-lea, și 
chiar, dacă ar fi să înţelegem mai 
deplin, ar trebui să ne coborim 

„mai departe, de şi margenile 
cursului, trase de mine, mă îm- 
piedecă de a merge prea mult în- 
run trecut mai depărtat, la care 
se va face apel numai atunci 
când lucrurile dela 1800 şi ceva, 
pregăţina lucrurile din secolul al 
XIX-ea şi lucrurile din secolul al 
XX-lea, n'ar putea fi înțelese 
fără acest apel la alte epoci din 
istoria omenirii. Am putea aduce 
înainte imperialismul sacru al 
anţichităţii celei mai depărtate, 
cu singura Monarhie a Orientu- 

„sui, care sa mutat din Egipt în 

Haldeia, din Haldeiă în Asiria, 
din Asiria în Media, in Media în 
Persia, 3poi în epoca lui Alexan- 
ru cel Mare. Acesta, este fără în- 

_ doială un început mal ideii impe” 
rialiste, care era în legătură cu 
un întreg aparat de credinţă, cu 
altă socoteală între zei şi oameni 
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decât aceia pe care o putem 
face în timpurile noastre, când 
Dumnezeu este acolo pentru. ca 
să i se tragă clopotele, de câţe 

„Ori a mai fost asasinată o na- 
ţiune şi, de Sigur, concepţia acea- 
sta nu este cea mai înaltă, . 

Aș îi putut foarte bine să vă 
arăt imitaţia de-a lungul secole- 
ior a lui Alexandru cei Mare, lu- 
cru pe care l-am făcut şi pentru 
istoria Romanilor și pentru 'isto- 
ria Cartaginezilor. Am arătaţ că 
Hannibal nu este decât copia lui 
Alexandru, imperialist în înțele- 
sul cel mai deplin și mai evoluat 
al ideii. Alexandru represinţă 
Macedonia, 0 ţară de care a ră- 
mas totdeauna legat, el repre- 
sintă anumite amintţiri grecești : 
„războiul Troii, saerificând la mor. 
„mântul lui Achille, trimeterea, de 
buleține ale victoriei la cetăţile 
greceşti de acasă, pe când Han- 
nibal este Cartaginezul care a ui- 
tat Cartaginea lui: a intrat în 
Spania, a trecut în Italia și, de la 
o bucată de vreme, este şeful 
unei armate care-i aparţine lui: 
el nu mai ascultă de Senatul din 
Cartaginea. Gândiţi-vă un șef de 
Stat în Europa căruia i sar în- 
tâmpla, să nu-i meargă bine afa- 
cerile, a'ar mai asculta de do- 
„Tința poporului său, ci ar spune: 
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nu-mi pasă de nicio formă po- 

litică, atunci când am armata 
mea în jurul mieu şi merg 
înainte, şi va, merge înainte până 
la un sfârşit care este ca sfâr- 
șitul lui Hannibal, care a trebuit 
să se refugieze şi să moară în 
condițiile cele mai umilitoare şi 
mai dureroase pentru el. Dar evi- 
-dent că Iuliu Cesar și Pompeiu 
au mers pe urmele lui Alexandru 
cel Mare. Fantoma lui Alexanaru, 
această strălucitoare și ispiţi- 
toare fantomă, a cutreierat ne. 
contenit lumea şi, cum veţi ve- 
dea, atunci când voiu lua deose- 
bitele izvoare de inspiraţie ale 
imperialismului, arătându-l în 
scrisele contemporane şi în deo- 
sebitele manifestări ale persona- 
lităţilor conducătoare, Napoleon 
I-iu este de neînțeles, dacă în ur. 
mă-i nu se găsește Iuliu Cesar, 
și la capăt Alexandru cel Mare. 

'Cum vedeți, rădăcinile acestea 
ale imperialismului sunț multe, 
adânci şi depărtate, dar, în pre- 
sintarea unei desvoltări istorice, 
care trebuie să se facă într'un 
anumit cadru, de t:mp, de loc, de . 
mediu, trebuie să se introducă o 
astfe! de atmosferă. Plecând dela 
o anumită dată, veţi vedea cât 
de multipl L0ph. izvoarele de      
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unde .pleacă o anumită stare de 
spirit contemporană, care nu: este 
numai la unii: la aceia este în 
stare de voluptate continuă a căl- 
cării pe creștetul învinșilor, dar 
ia alții dăinuește în stare latentă. 

Iarăşi nu vreau să spun nume. 
şi nu vreau să mă, ating de nicio 
nenorocire, de niciuna din neno- 
rocirile umane, dorină din toată 
inima noastră ca acei cari acum 
nu mai au un Stat şi cu cari am 
avut atâtea bune legături de 
prietenie să ajungă din nou la 
stăpânirea Statului lor naţional, 
în margenile sănătoase ale natțio- 
nalității, care acelea sunt. cele 
mai bune, afară de elementele de 
infiltraţie care nu se pot satțis- 
face, pentru că sar ajunge la cea 
mai bizară hartă a Europei. Dar 
eu îmi aduc aminte de două lu- 
cruri: de o cerere de colonii care 
a plecat, din Polonia și de dorinţa 
unei flote de războiu pe Mare. 
Cum am obiceiul de a manifesta 
liber părerile rnele, totdeauna am 
fost împotriva unor astfel de 
aspirații. Coloniile se sprijină pe 
multe greșeli și vor aduce cândva 
foarte grele situaţii, pe care nu- 
mai cine cetește anumite reviste 
şi cărţi le vede pregătindu-se. Nu 
există pe lume nic:o singură Co- 
lonie care să fie într'adevăr liniş- 
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tită în momentul de față, nu este 
una singură în care să nu se ma- 
nifeste îăţiş sau pe ascuns do- 
rinţa unei vieţi naționale proprii. 
Bram preşedinte de Consiliu când 
am întâlnit un om a cărui me- 
morie este venerată pe dreptate 
de poporul polon și de care noi 

ni aducem aminte cu admiraţie 
pentru rolul pe care l-a avut în 

creaţia acestui Stat; este vorba 
de mareșalul Pilşudski. Când ma- 
reșalul Pilsudski a venit, de două 
ori, aici, în România, în legătură 
cu un anumit plan, care cuprin- 
dea legătura tuturor popoarelor 
dela Finlanda până la Bosfor, supt 
negemon:a Statului polon, nu era 

vorba numai de 0 ligă de apărare, 

ci de mai mult, şi eu a trebuit să 
resist când a fost vorba de iscă- 
lirea unui pact asigurător cu So- 
vietele. Ba, întrun rând, am chel- 
tuit “toate anecdotele pe care ie 
știam ca să ocup pe mareșalul 
Pilsudski, până în momentul când 
a trebuit să mă cobor din tren 
fără să discut această chestiune. 
Şi, altă dată, când mi s'a cerut să 
iscălese, iar în vederea marelui 
plan, — şi marile planuri sunt 

nenorocirea şi a marilor naţiuni, 
—, acest pact, am întrebat: pe 

ce basă? Noi am fost presintat o: 
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“formă şi a fost refusată, Soviete- 
le ni-au fost presintaţ alta, Fran- 
ţa și Polonia, care ne invitau să 
semnăm, n'au presintat nicio 
formă de pact. — Atunci, noi nu 
ne supărăm ; orice pact aţi în. 
cheia, noi rămânem prieteni, dar, 
fiindcă se cere să iscălese un 
pact, daţi-mi voie să-l iscălese — 
în aier. 

Vedeţi că imperialismul este în. 
multe părți, şi composiţia Statu- 
lui Polon n'a fost străină ea în- 
săși de un anumit imperialism. In 
multe locuri este imperialismul 
acesta, și otrăveşte pretutindeni 
unde este, pregătind catastrofa 
mai depărtată sau mai apropiată. 

Veţi zice : în sine imperialismul 
este rău ? Eu cunosc un imperia- 
lism admirabil, care consistă în a 
crea o civilisaţie, care, prin carac. 
terul e: desăvârșit şi înalt, să stă. 
pânească minţile tuturor oameni- 
lor, creând în aceste minți feno- 
mene de cugetare și simţire na- 
țională care să î:e în legătură cu 
principiul de viaţă ce a venit dela 
națiunea nobil imperialistă. A- 
ceasta, da. Omul, de bună 'voie re- 
cunoaște frumuseța ideilor, no- 
bleţa sentimentelor pe care le 
răspândești, puritatea morală pe 

" care o produci, şi atunci ești stă- 
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pân pe sufletul lui, bucuros că a 
primit această influență, pentru 
că îl ajută să desăvârșească pro- 
priul său suflet, pentru că ai a- 
dus în locul unui triumf brutal al 
mașinilor, puse la disposiție de 
hasard, frumosul, inteligența şi 
morala. | > 
„Iată care este sensul acestui 

studiu, pe care am intenţia să-l 
cuprind, de alminteri, la sfârșit, 
într'o carte. Trebuie ca oricine 
socoate că națiunea sa umblă pe 
drumuri drepte să aibă încredin- 
ţarea că, mai curând sau mai târ- 
z:u, drumurile acestea drepte vor 
“duce la biruinţă. Să culegem din 
Biblia de trei ori tradusă acum în 
urmă și slab tradusă în toate 
trei formele, aceste cuvinte fru- 
moase : „Am trăit atâția ani și 
„n'am văzut dreptui rătăcind şi 
copiii dreptului murind de foa- 
me“. O învăţătură care vine din 
fundul vremurilor şi care mâm- 
gâie şi înalţă sufletele noastre. 
Vom vedea cum se formează 

fiara care crește, monstrul care 

se umflă din ce în ce mai mult, 
spre nenorocirea omenirii, și veţi 

mântui, cred, cu credința tare, pe 
care ni-o arată experiența .seco- 
ielor, a mileniilor, eă pe brutali- 
tate şi pe nedreptate nu se poa- 
te crea nimic statornic, 
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Lecţia I-a 

IMPERIALISMUL EVULUI 
MEDIU 

Vin, în cea d'intâiu lecție, la 
una din originile mai apropiate 
ale imperialismului. Evident că 
imperialismul acesta are o legă- 
tură cu imperialismul evului 
mediu, de care în lecţia prece= 
dentă nu vam vorbit, ci atunci 
am vorbit de un imperialism 
mult mai vechiu, de acela care 
pleacă dela Monarhia Orientală 
şi de acolo se transmite, prin A- 
lexandru cel Mare, şi Romei, dar 
acesta -are un caracter religios 
şi din causa aceasta și unul mai 
scusabil de cât oricare altă for= 
mă de imperialism din timpurile 
noastre. Atunci când se spune 
că, în lupta dintre zei, zeii că- 
rora li se închină cutare naţiu- 
ne au fost mai dătători de bi- 
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ruinţă decât zeii naţiunii învin= 
se, plecarea aceasta către voința 
zeilor este mult mai uşor de ac= 
ceptat, precum, în timpurile 
noastre, într'un duel, când este 
vorba numai de îndemânarea la 
floretă, la sabie, la pistol, dacă 
resultatul este împotriva celui 
care are dreptatea, acela simte 
ub sentiment de revoltă, dar odi.- 
nioară, când duelul era socotit 
ca o judecată a lui Dumnezeu, 
învinsul își zicea: Cine ştie ce - 
păcate am făcut eu pentru ca, 
în legătură cu toată viața mea, 
Dumnezeu să se fi pronunţat 
împotriva mea ! 

Dar imperialismul de care este 
vorba astăzi ca origine a celui 
modern nu este așa de îndepăr- 
tat; el își are rădăcinile în evul 
mediu. 

Deci trebuie să se arăţe ce 
este imperialismul din evul me= 
diu, pe ce se sprijină, cum se ma- 
nifestă şi cum este acceptat. 
Alături de dânsul, epoca moder- 
nă va aşeza o tendinţă de con- 
tinuă cucerire, de întindere unde 
se poate, fără a ţinea samă de 
ce oameni sînt acolo, de ce tre- 

— 23



cut au, de ce limbă vorbesc, de 
ce aspirații au înainte. Dacă 
este intenţia aceasta, dacă ai 
anumite mijloace materiale și 
ai voi să te întinzi oriunde, nici 
o conștiință activă a lumii nu 
este pentru a te judecat. Prin 
urmare  imperialismulu, când 
este o conștiință a lumii pe care 
o jignește este un lueru, pe când, 
cel fără, conştiinţa lumii, nu zic 
că este acceptabil în sens mo= 
ral, dar se sufere mai ușor de- 
cât atunci când  bruschează 
ceia ce este mai sfânt în con- 
știința lumii întregi. 

După aceia, nu în lecţia a- 
ceasta, ci în lecţii viitoare, voiu 
vorbi de „imperialismul de glo= 
rie“. Imperialismul de glorie 

„este în esență același ca și im- 
perialismul celalt, prin aceia 
că trece peste margenile de Stat, 
aeosebirile dintre naţiuni și“ 
consideraţiile de dreptate, ca și 
peste tot ce pleacă dintr'un 
anumit trecut, însă „imperialis- 
mul de glorie“ este şi altceva, Va, 
trebui într'o lecţie viitoare să 
definim „gloria“ și o să vedeţi 

că urmărirea gloriei este un fe- 
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nomen sufletesc care există nu- 
mai întrun anume moment, 
supt influenţa unor anumite 
motive de cugetare. Nu vreau să 
impietez asupra acelei lecţii, 
dar nu este nimic mai greșit, 

mai absurd, decât să se creadă, 
de exemplu, că Traian a urmă- 
rit ideia de „glorie** cum o înțe= 
legem noi și să se puie alături 
de Frederic al II-lea al Prusiei. 
Traian ar sări până în Olimp 
de indignare, atunci când i s'ar 
așeza alături păpuşa aceasta 
fără ideal, fără credinţă și fără 
moralitate a secolului al XVIII- 
lea; chiar pe un Iosef al II-lea, 

așa de nobil, nu poate să-l aşe- 
ze cineva lângă Marcu-Aureliu, 
de şi în ultimele momente pri= 
mul spunea că şi-a îndeplinit 
datoria ca un împărat Roman. 

Dar să vedem ce este impe- 
rialismul medieval. Să ne gân= 
dim pentru. aceasta la cea d'in- 
tăiu mare personalitate a evu- 
lui mediu: Carol=cel-Mare. Ca= 
rol=cel-Mare, care a îost de atâ- 
tea ori tratat de oameni cari au. 
cunoscut îoarte bine toate iz. 
voarele şi au avut destulă pre= 

— 25



gătire istorică spre a se folosi de 
dânsele, şi de d. Kleinklausz 
într'una din cele mai bune cărți 
ale lui, mai bună chiar decât 
cărțile germane corespunzătoa- 
re, a fost de obiceiu rău înţe= 
les. Și, dacă ni dăm osteneala 
să-l înțelegem pe acela care a 
înviat imperialismul în ziua de 
Crăciun a anului 800, după ce 
Imperiul dispăruse mai mult ca 
realitate decât ca tendință, de- 
cât ca îndemn către putere, el 
o să ni arăte, pentru întâia par- 
te a evului mediu, ce înseamnă 
imperialismul, şi atunci nu se 
pot pune alături Carol-cel-Mare 
şi Wilhelm al II-lea, stăpânitori 
de esențe așa de deosebite. 

S'a discutat dacă în Carol- 
cel-Mare trebuie să recunoaștem 
un Frances sau un German. In- 

trebarea este una din acelea 
fără rost pe care le întâlnește 
cineva necontenit în domeniul 
Istoriei. Greșeala vine din lipsa 
experienţei politice personale. 

S'a spus foarte dese ori istori- 
cilor să nu se amestece în po= 

litică, fiindcă n'o înțeleg; se: 

poate întâmpla, dacă este vorba 
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de politică practică şi de un as 
> numit mediu imoral, ca isto- 

ricul să înţeleagă, dar să nu 

vrea să se plece la anumite ca- 
pitulări, însă un lucru este ade- 
văraţ: că, atunci când istoricul 

tratează lucruri politice fără să 
fi făcut el însuși politică, e la- 
mentabii. In domeniul acesta, în 
care oamenii du să judece per- 
sonalităţile :cele mai complexe 
şi mai viclene din lume, dacă 
mare cineva cine știe ce geniu 
care se poate lipsi de experien- 
ță, aceasta duce la resultate ca- 
ricaturale. Am cetit acuma în 
urmă două cărţi de istorie: una 
este în curs de cetire, pe cea- 
laltă am terminat-o; întâiu me- 
moriile lui Lloyd George, care a 
fost preşedinte a! Consiliului | 
Britanic la stârşitul războiului 
celui mare. E cea mai luminoa- 
să carte de Istorie Contempo- 
rană care se poate închipui. Au- 
torul ei n'a fost niciodată isto- 
ric, nici n'a avut măcar această 
ambiție, pentru care nu.avea 
pregătirea, dar totuşi e uimitor 
ce vede și ce înţelege. In schimb, 
Istoria, universală a d-lui Bar- 
bagallo, Istoria Romană, cu Ce- 
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sar, cu August, nu face decât să 
repete ce se spunea de multă vre- 
me asupra subiectului. 

Revenind la judecarea lui Ca- 
rol-cel-Mare, a-l vedea ca Ger= 

man,' e mai rău decât a vedea 
pe Frederic II-lea însuși ca Ger= 
man. Frederic este imaginea în- 
săși a „franţuzismului“ super= 
ficial, falsificat, din secolul al 
XVIII-lea, și toată familia lui a 
fost aşa : nepotul lui se chema 
prințul „Louis“, sora acestuia a 
tipărit memorii în franțuzește, 
acea. princesă care era foarte 
mare iubitoare de Poloni și a 
luat în căsătorie pe prințul Rad= 
zivill. Ba un alt nepot al lui Fre- 
deric, prințul August, a fost 
amorezat de vestita Madame R6- 
camier care i-a făgăduit.- că va 
veni la el, în Germania, dar n'a 
venit ; el voia să o ieie în căsă- 
torie ; s'a întors la Berlin, s'a 
însurat, a fost general, dar cea 
mai mare mulțămire a lui era 
când venia în Franţa şi se în= 
vrednicia de o căutătură îndu- 
rătoare a doamnei R6camier, 
Acesta, cu astfel de nepoți și de 
nepoate, un naționalist ger= 
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man? Nu. Omul dela Sans Souci 
cultivând idealul naţiunii ger. 
mane ? Se poate lega o anumită 
direcţie de spirit actuală de Fre- 
derie al II-lea ? 

Și încă mai mult în ce pri- 
veşte pe Carol-cel-Mare. Legen- 
da spune că marele Impărat 
vorbia nemțeşte, dar de sigur 
vorbia, și latineşte, că se inte- 

-resa, de limba germană și a pus 
să se redacteze nu știu ce gra= 

__matică germană, Ce importan= 
ță pot avea asemenea lucruri ! 
Era o simplă curiositate pentru 
un om care trăia în vremea când 
nicio lege nu se putea redacta. 
în limba germană, ci toate s'au 
redactat în limba latină: Legea 
Francilor, Legea Bavaresilor, le- 
gea Alemanilor. Toate Universi- 
tăţile în tot evul mediu au în- 
trebuințat limba latini. Faţă 
de ilusia lui Carol-cel-Mare „na- 
ționalist german“, Francesii, 
cari din cântecele lor medievale 
au luat pe „Charlemagne“, îl 
reclamă pentru dânșii cu tot 
așa de puţină dreptate. Ce poa= 
te. însemna conștiința francesă 
la, anul 800? Este absurd ; ar 
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trebui să existe o limbă, o des- 
voltare istorică și o conștiință 
de hotare şi de legitimitate, toa- 
te lucruri care lipsiau. Murise 
Carol de multă vreme, și, când 

“Sau făcut jurămintele de la 
Strasbourg, ele, de şi fiecare în 

altă limbă, nu s'au făcut. din 
punctul de vedere naţional. Și 
se înșeală cineva și când crede 
că prin tratatul de la Verdun 
s'a împărţit moștenirea lui Ca- 
rol pe națiuni: aici națiunea 
germană pentru Ludovic Ger- 
manicul, aici națiunea francesă 
pentru Carol Pleşuvul, aici na-= 
țiunea italiană pentru Lotar. 
Moștenitorii făceau împărțirea 
pentru avantagiile lor, ca să 
aibă fiecare vie şi pădure, ca 
niște gospodari cari împart ave- 
rea agonisită de înaintașii lor. 
Este multă vreme de când sa 
arătat zădărnicia acestei păreri 
a unei împărțiri la trei naţiuni 
pe la anul 850. 

Deci nu se poate pune ches- 
tiunea rostului adevărat al lui 
Carol-cel-Mare pe basa deosebi=- 
rilor naţionale. Naționalismul 
este cu atât mai prețios, cu cât - 
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el recunoaşte că a venit mai 
târziu, şi de aceia trebuie să-i 
punem margenile fireşti, căci 
altfel ar însemna ca un erudit 
filolog să spună că a tradus pe 
Tacit la trei ani şi jumătate. 

Nu poate fi vorba de deose- 
biri naţionale într'o vreme când 
capitala lui Carol-cel-Mare stă- 
tea, tocmai în regiunea care era 
să devină astăzi, dacă Francesii 
păstrau și continuau înaintarea 
lor, o parte din teritoriul care 
nu este nici al unora, nici al al- 
tora, dela Sarrebrucke până la 
Trier-Treves şi până la Aachen- 
Aix la Chapelle. Capitala lui se 
găseşte în teritoriul acesta asu= 
pra căruia şi unii și alții din mo- 
ştenitori credeau că au dreptul; 
este partea din moştenire care, 
chiar dacă se atrihuia de soartă 
unora, ceilalți socotiau și mai 
departe că au dreptul s'o recla= 
me şi ei. Am pomenit de mai 
multe ori casul vulturului de la 
„palatul“ carolingian, — de 
unde vine și numele de Pa- 
latinat, Ptalz-palatium, şi atunci 
când  Carolingianul din Fran- 
ţa - înainta în regiunea Ri- 
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nului, întorcea vulturul cu plis- 
cul către țara lui de basă, iar, 
atunci când era altfel, Otto I-iu 
readucea pasărea cu pliscul la 
Răsărit. Dacă sar fi tăcut o 
deosebire între Nord şi Sud, evi- 
dend că pliscul ar fi căutat, cână 
către Miază-noapte, când către 
Miază=zi. Aceasta este icoana 
desăvârșită a  „internaţionalis- 
mului“* din acea vreme. 

Acum, în tot ce am scris des= 
pre Bizanţ — și-l adun acuma 
în două volume de Etudes by- 
zantines—, am arătat ca greşi: 
tă părerea că pe vremea lui 
Carol-cel-Mare ar fi existat 
două Imperii care sar fi înțe- 
les între dânsele, recunoscându= 
se unul pe celalt. Se invoacă 
faptul că stăpânirea lui Carol 
s'a întins numai până la o anu- 
mită margine încă occidentală. 
Sa întins numai atâta doar 
fiindcă nu s'a putut întinde mai 
departe. Dar Imperiul întrupat 
întrun om care poate sta ori- 
unde, Imperiul acesta n'are li- 

mită; el este un lucru ideal, ab- 
stract, capabil de necontenită 
desvoltare. De alminteri,. cu pri- 
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vire la Veneţia, la Istria, la Dal 
maţia, cu privire la stăpânirea 
asupra Mării, care era lucrul de 
cea mai mare importanţă, a 
fost todeauna discuţie între Ră- 
sărit şi Apus, cum a fost o dis= 
cuţie între Papă și Biserica ră= 
săriteană în ce priveşte IIi- 
ricul. Dimitrie Onciul a presintat 
această rivalitate într'unul din 
cele mai pătrunzătoare studii 
ale sale. Niciodată Bizanțul 
na recunoscut pe Carol=cel- 
Mare, indiferent de faptul că 
s'au presintat, într'un moment, 
la el niște trimeși bizantini, 
cari, după Analele Carolingie- 
ne, l-ar îi salutat cu titlul de 
basileus, Dar aceasta nu este în 
sama manautarilor, ci a celor 
cari veniseră și voiau să fie 
amabili, în vederea, poate, a 
cin știe ce avantagii, faţă de 
Suveranul apusean; se poate şi - 
aceia ca ei să nu fi spus, de 
fapt, nimic și așa să fi avut in- 
teres a înțelege cei de la Curtea 
lui Carol. Şi, cum niciodată Bi- 
zanțul nu s'a coborât până 
acoio, nici Carol n'a recunoscut 
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vre-odată întradevăr pe Impă» 
ratul din Constantinopol. 

Imperiul este unul singur. In= 
tr'un vechiu studiu al mieu pu- 
blicat în limba germană, pen- 
tru volumul care căuta să ono= 
reze pe Karl Lamprecht, am cl 
tat o formulă contemporană : 
„O singură Impărăţie, deosebită 
numai în ce priveşte cele două 
Scaune de cârmuire“, Imperium 
unum distinctis tantum sedibus. 
Imperiul, represintat prin doi 
oameni, cari participă la ace- 
iaşi esență imperială, vine din 
fundul antichităţii de trei-patru 
ori milenară și nu se poate 
împărți în nici un chip. Şi ideia 
aceia curioasă că a vrut Carol: 
cel-Mare să ia în căsătorie pe 
împărăteasa Irina ! Este într'a= 
devăr un izvor bizantin, târziu, 
o simplă compilație, în care se 
spune că, în legătură cu intri= 
gile unui ministru al ei, Aetiu, 
ar fi fost vorba de o astfel de 
legătură, dar aceasta este pre- 
sintat de izvor ca un lucru 
absurd. Și, cum am arătat 
aiurea, pe monede Irina nu se 
înfățișează ca femeie=basilissa, 
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ci  basileus-masculin: ea era 
„Impăratul“; sexul ei rămâne 
în domeniul vieţii private, dar 
în al vieţii politice era bărbatul= 
mamă care înlocuia pe bărba- 
tul-fiu ; aceasta e situaţia Iri- 
nei. Cum își închipuie cineva : 
Impăratul la Aachen, Impără= 
teasa la, Bizanţ, făcându-și ges- 
turi de iubire peste Europa în- 
treagă. Este de mirare cum unii 
istorici o mai spun, pănă la cea 
din urmă presintare pentru ma- 
rele public a istoriei bizantine. 

Ce înseamnă Imperiul lui Ca- 
rol-cel-Mare ? El nu înseamnă 
decât învierea lui Alexandru 
cel Mare în totalitatea esenței 
şi cu toate posibilităţile care se 
puteau ivi prin realisarea lui. 
Lângă el, în concepţia apusea- 
nă, ca și în cea răsăriteană, nu 

„poate fi altceva. Tot așa precum 
în vechiul Imperiu roman, când 
se spunea de un anume neam 
că sunt barbari, aceasta nu în- 
semna că totdeauna trebuie să 

“existe un  Romanicum şi un 
Barbaricum, care, acesta, însem= 
na numai un provisorat, pe când 

-- „Romanicum“ era lucrul de du-



> rată permanentă. Aurelian n'a 
„părăsit“ Dacia, ci a încredin- 
țat Goţilor, deveniți „,federaţi“, 
apărarea unor teritorii pe care 
Imperiul nu înțelegea să le ape- 
re mai departe pe sama Tesau- 
rului roman. Aceasta este așa- 
numita „părăsire“ a Daciei, dar 
un tratat între Roma şi între 
Goţi, sau între Roma și orice 
fel de barbari, este o imposibi- 
litate absolută. Roma putea tre- 
ce numai ca unui vicar, ca u- 
nui exarh, administraţia unui 
teritoriu, mare sau mic, dar sin- 
gura stăpână de drept rămânea 
Roma, indiferent dacă exercita 

autoritatea ei indirect. Acesta 
este Imperiul și așa a fost tot-> 
deauna. 

Dar, de la o bucaţă de vre= 
me, Biserica s'a adaptat Impe- 
riului în așa fel, încât nu mai 
este cu putință să despartă ci- 
neva, ce este al Bisericii și ce 
este al Imperiului. Biserica ne- 
fiind decât Civitas Dei, „Ceta= 
tea lui Dumnezeu“, deci Impe- 
riul Lui, are pretenţia să îniocu- 
iască în toate rosturile ceia, ce 
a fost pănă atunci Civitas Ro- 
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mana. Ea poate fi Imperiul și 
poate da Imperiul. Așa și Ludo- 
vic al XIV-lea, în tendinţile sale . 
de dominație europeană, se spri- 
jină şi pe regii din Biblie, pe 
Impăraţii cari sau succedat pe 
urmă, dar el, catolicul, care, în 
momentul acela, faţă de decă- 
derea Spaniei, este cel ce ţine 
arca sfântă a Bisericii, el, şi în 
puterea, acestei Biserici, care pu- 
tea acorda delegaţie și în evul 
mediu și, oricum, și în timpul 
modern, se poate presinta în 
această calitate de aspirant la 
dominația universală, nu  nu= 
mai prin puterea pe care o are, 
dar printr'o legitimitate care 
vine, prin Biserică, de acolo, de 
Sus. 

Imperiul lui Carol-cel-Mare, 
odată realisat, are pretenții uni- 
versale și, în conștiința Impăra- 
ţilor, drepturi universale, dar, 
înainte de ceremonia de la Sfân- 
tul Petru din Roma, Biserica ea 
însăşi era represintanta ideii ro- 
mane în totalitatea ei. Şi, cum 
împăratul din Bizanţ, când nu 
putea domina Italia, punea Vi= 
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cari, îngăduind vicariatul lui 
Odocaru, pentru ca, pe ur- 
mă, Teodoric să fie delegat le-. 
gitim al Imperiului, tot aşa Bi- 

serica, aceasta, care înlocuise o 

bucată de vreme Imperiul Ro- 

man, deleagă dreptul de a o re- 
presinta și a îndeplini funcțiu- 
nea de căpetenie, care este creș- 

'tinarea, salvarea sufletelor bar- 

bare, lui Carol Francul. Este, ast- 

„fel Imperiul dintâiu, care e 

-a Bisericii, înlocuind vechea 

:Romă, o bucată de vreme, și, 

apoi, Imperiul de delegaţie, care 

este al lui Carol=cel-Mare. 
Prin legătura care este în 

imperialismul de delegaţie cu 

„caracter sacru, Carol are drep- 

tul să lupte cu oricine, să stă- 
„pânească orice teritorii cucerite, 

“dar prin acest drept sacru ca- 

re=i vine dela Biserica romană. 

Ungerea lui este asămănătoare 

“cu ceremonia pe care Samuil 
Profetul a făcut-o faţă de Saul, 

“ devenit rege fiindcă untdelem- 

nul acesta sacru, mirul, a căzut 

"pe fruntea lui: pe când până 

“ atunci el nu era decât un usur- 
“pator, un -biruitor barbar, din 
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momentul acesta e' omul-lui 
Dumnezeu, chemat să stăpi- 
nească „poporul lui Dumne- 
zeu“. Tot aşa, la începutul evu- 
lui mediu, toată lumea este 
„Biserica, lui Hristos. Hristos 
nevăzutul este Domn, și prin el 
Papa însuși, nu numai din causa 
rosturilor romane trecute asu- 
pra lui, ci din causa legendei că 
Petru a fost ales de Isus pen-= 
tru a cârmui Biserica Lui: Tu 
es Petrus et super hanc petram 
aedificabo ecclesiam meam, spu- 
ne Vulgata. 
Că Papa este acela care a fă- 

cut Impărat pe Carol, aceasta 
se înseamnă tocmai în cronica 
bizantină, citată, acolo unde se 
vorbeşte de presupusa intenţie 
de căsătorie a Irinei: „Carol pe 
care Papa l-a făcut Impărat“. 
Dar aceasta înseamnă că, pen- 
tru Bizantini, el nu este Impă- 
rat, pentru că Papa nu are ca- 
litatea de a face Impărați. El 
este Impăratul Papei, împărat 
pentru Papă care l-a; făcut. Ni- 
mie nu este mai interesant și 
pentru aceasta, decât să se ob- 
serve monedele din evul mediu. 
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Se. poâte scrie pentru evul me- 
diu Istoria, prin monede, măr= 

turiile absolut contemporane, 

pe lângă povestirile, care sunt 
de cele mai multe ori necontem- 

porane ; studiate cu atenţie, ele 

desvăluesc tot fondul cugetării 

unei epoci. Carol cel Mare, Lu- 

dovic Pius și urmașii lor pără- 

sese vechiul obiceiu de a imita 

moneda bizantină, de multe ori 

chiar cu chipul Impăratului 

bizantin, ori cu regele barbar 

în atitudinea împăratului bi- 
zantin, cum, la Veneţia, a 

continuat până la 1400 obiceiul 

de a înfățișa pe doge închinân- 

du=se lui Isus. In moneda acea- 

sta nouă, revoluţia, căci este 

una, se vede în inscripția Eccle- 

sia Christi. Acesta este Impe- 

riul care nu înseamnă Carol 

cel Mare, ori Impăratul Frede- 

ric al II-lea, sau ori cine altul gu- 

vernând naţiunile. Răspingând 

deci orice echivalență între 

_ aparenţeis  deosebitelor” epoci, 

care trebuie să rămână numai 

aparențe, toţi Impăraţii medie= 

vali au fost în această situaţie. 

Câna a venit în Constantinopol 
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un rege germanic, încoronat sau 
ba, ca Impărat, în Italia, — 
fiindcă regele germanic este nu- 
mai rege până vine în Italia şi, 
acolo trebuie să fie Papa ca 
să-i repete asupra capului ge- 
stul asupra lui Carol cel Mare, 
așa încât rex nu e cineva de 
fapt pentru teritoriu, ci pentru 
banda, ostășească și el devine 
împărat când intră în ordi= 
nea romană prin binecuvânta- 
rea Bisericii—, când, deci, a mers 
Frederic Barbă-Roşie la Con» 
stantinopol, el este un străin, un 
„rege“ barbar pentru Impăratul 
din Bizanț, pe când Frederic 
îşi zice că, dacă va mântui cu 
bine cruziata, nu va mai fi în 
Constantinopol un Impărat, şi 
aceasta o spune mai ales fiul 

său, Henric al VI-lea, 

-Tată ce este Imperiul în evul 
mediu : o autoritate sacră ce nu 
are a, face nici cu valoarea per= 
sonală, nici cu mijloacele mili- 
tare ale unui om. 
Epoca modernă a trebuiţ să 

facă foarte mari sforțări pentru 
a ieşi din această ideie. Cel din 
urmă dare a represințat-o avea 
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înfăţişarea ridicolă a cuiva care 
-vrea să fie ceia ce nu mai 
poate fi: este vorba de Impăra- 
tul Sigismund, care a fost şi 
rege al Ungariei, a presidat con- 
cilii ca şi Constantin-cel-Mare 
şi a ţinut discursuri în limba 

latină despre chestiuni de teo- 
„logie ; el s'a dus la Paris, a vrut 
să împace pe regele Franciei cu 
al Angliei în ce privește preten- 
ţiile regelui engles în Franţa, 
dăr nu ca mediator, ci ca stă- 
pân de drept al tuturora. Așa 
înțelegea să apară la Paris a- 
cest coboritor al ducilor de Lu- 
xemburg, care avea stăpânirea 

Brandenburgului, Boemiei și, din 
causa soției sale, era rege în Un- 
garia. Avea exact aceleași preten- 
ţii ca şi Impăraţii bizantini. Ast- 
fel Manuil Comnenul, când mer- 
gea în Siria, unde erau State 
fiance, în Anţiohia, în tot cu- 

prinsul margenii  mediteranie- 
ne a Asiei de Apus, acolo unde 
era el, Impăratul, trebuia să în- 

ceteze orice altă „justiţie“, ori- 
ce alt drept de suveranitate. 
Tot așa, la Paris a fost o întrea- 
gă chestiune cum este a se pri 
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mi Impăratul acolo și n'a îndrăz- 
nit rege:e Franciei să spună, atâ- 
ta vreme cât se află Împăratul 
la Paris, că el, regele este în 
aceiași întregime stăpânul țării 
sale. O spune una din cronicile 
contemporane. 

De la o bucată de vreme însă, 
în noua atmosferă a Renaşterii 
mai ales, lucrurile s'au schim- 
bat. Regii s'au considerat, după 
teoria, legiștilor romani dela Bo- 
logna, ca, stăpâni ai teritoriului 
lor, ai tesaurului lor, ai oame- 
nilor lor. De aici şi conflictul 
lui Filip-cel-Frumos cu Bonifa- 
ciu al VIII-lea: „Nu dau banii 
miei, pentru că sunt numai ai 
miei“. De la începutul secolului 
al XIV-lea se observă deci acea. 
stă tendință. 

Dacă se uită cineva bine la 
schimbarea noțiunii regalității 
în cele d'intăiu timpuri ale epo=: 
cei moderne, observă un lucru. 
De ce regii aceștia se simt așa, 
dacă au un teritoriu mare 
sau mic, de ce nu îngăduie ni- 
mănui să se amestece înăun= 
tru? Fiindcă fiecare dintre 
dânșii e deţinătorul unui drept 
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câr€ nu mai este dreptul evului 

mediu, care făcea din regele 

Angliei, fiindcă era şi duce de 

Normandia, și conte de Anjou și 

duce de Aquitania, un vasal al 

regelui Franciei, care putea fi 

mai slab decât dânsul. Acuma, 

lucrurile acestea nu se mai per- 

mit ; ele au și dispărut, fiindcă 

toţi sunt străbătuţi de doctrina 

romană. Țările acestea sunt 0 

bucată de Romă, în care regele 

are şi stăpânirea, de fapt și, ca 

posibilitate de viitor, tot ce de- 

rivă din ideia romană.



Lecţia a III-a 

IMPERIU MEDIEVAL 
SI IMPERIU MODERN 

In lecţia aceasta merz mai 
Grnarte decât concepţia impe- 
rialistă a lui Carol cel Mare, 
continuată prin Ottonieni, şi 
din care a rămas ceva în tot ce 
evul mediu a cunoscut ca Ime 
păraţi și ca exerciţiu al puterii 
împărăteşti. Ca să înţeleagă 
bine cineva ce este Impărat şi 
putere împărătească în acest 
ev mediu, trecuie să plece de:a 
actul din Crăciun a! anului 800. 
Nu mai este nicio asămănare 
între ceia, ce s'a făcut atunci şi 
între ceia ce înseamnă impe= 
rialismul în timpurile noastre. 

Aici aş avea ceva de adăâugit 
în legătură cu interpretarea c: 
se dă încoronării lui Carol cel 

Z 
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Mare în cea mai recentă Isto- 
rie Universală, interesantă şi 

prin faptul că este făcută de 
unul singur. In cartea aceasta 
a d-lui Barbagalio, foarte fru- 
mos tipărită, foarte bine ilus- 
trată, cu o formă foarte plă- 
cută şi cu unele idei originale 
care rămân să fie acceptate sau 
răspinse, după cum judecă acela 
care ceteşte cartea sau se ocu- 
pă de dânsa, este o părere a- 
supra condiţiilor în care sa în- 
coronat Carol cel Mare. Se pune 
o întrebare, pe care şi-au pus-o 
mai mulţi, și d. Halphen, profe- 
sor la Sorbona, care, tratând în 
cercetările sale consacrate lui 
Carol cel Mare și încoronarea, 
ajunge la une!e conclusii care 
nu sânt şi ale mele în cea mai 
mare parte, dar peste concl1- 
siile trase până acum, — și d-lui 
Barbagallo nu-i este necunos= 
cută „Încercarea mea, de sinte= 

să“, — d-sa are în două privinţe 
păreri divergente, pe care este 
bine să vi le arăt. 

Pentru istoricul italian par- 
tea pe care a avut-o poporul 
roman la proclamarea şi Înco= 
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ronarea lui Carol cel Mare, cu 
o formulă care se întâlnește şi 
la Bizanţ, caracteristică pentru 
orice Impărat, e mult mai mică 
decât rolul jucat de Papă, şi, 
“prin urmare, avem a face cu o 
creație de caracter biblic, sa= 
cerdotai, care nu are în ea nimic 
democratic, cum se zice acum. 

“Pe când eu cred că acolo, în 
Roma, în orașul decăzut de 
muită vreme, devenit un târg 
pentru țăranii din împrejurimi 

“şi un loc de adăpost pentru o 
nobilime cu foarte mari preten- 
ţii, foarte violentă, căutând 
să-și impună totdeauna pute= 
rea, dar fără nimic din tradi= 

„bile cele mari, fie măcar şi din 
vremea unui Symmachus şi 
Boethius snpt Teodoric, instine= 
tul acestui popor s'a păstrat și 
că el credea cu tărie, fiind gata 
să manifeste această credinţă 
în orice ocasie, în dreptul său 
de a face pe Impărat, căci Im- 
păratul este lucru roman și deci 
Roma face pe Impărat. De atâ- 
tea ori, de altfel, Italia a încer- 
cat să facă un Impărat și Bi- 
zantinii calificau pe aceşti con- 
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curenţi la demnitatea imperia» 
lă, cari ar fi dorit, fireşte, să se 
așeze la Constantinopol, de „an- 

tarți“, adecă răsculați. Și eu am 
îndrăznit să ai:pese chiar de nu- 
mele lui Carol cel Mare califi- 
cativul acesta de „antart“. 

Prin urmare există şi ceva 
popular, există şi o voinţă ro- 
niană păstrată din secol in se= 
col, instinctiv, în această pro- 
clamare a lui Carol, 

Inainte de a fi Impărat el a 
fost creat de Papă „patriciu ro= 
ran“, şi nu numai €l, dar și 
tatăl lui, Pipin, a fost „patriciu 
roman“ prin voința Papei, iar 
aceasta însemna dreptul de a 
se amesteca în afacerile Romei, 
dreptul de a hotări în certele și 

tulburările din Roma; aceasta 

făcea dintrinsul un patron al 
Romei. Ideia Imperiului este as= 
cunsă în însuşi acest titlu de 

patriciu. Prin urmare ori Impă- 

ratul ori patriiul este tot una, 

„şi îndrăzneala stătea în faptul 

că Papa îşi permitea, întrun 
domeniu care nu era al lui, să 

creeze o dinastie în Franţa, în= 

locuind pe Merovingieni cu Ca- 
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rolingienii şi să acorde apoi a» 
cest titlu care însemna introdu= 
cerea la Roma a lui Pipin şi pe 
urmă a lui Carol. Papa, când a 
fost în Franța, era întovărăşit, 
în adevăr, și de un demnitar 
bizantin despre care d. Barba- 
gallo crede că iuca un rol ridicol. 
Dar Bizanțul n'a jucat niciodată 
un rol ridicol, pentru că nu s'a 
lăsat păcălit niciodată, şi, câna 
nu poți să stai în calea unui cu- 
rent, este bine să asişti măcar 
la el pentru a nu fi înșelat. Iată 
unul din lucrurile importante 
care sânt .duse în discuţie prin 
această carte recentă. 

Dar mai este adus în discuţie 
încă un lucru, anume : rolul lu, 

Carol-cel-Mare față de Biserică, 
Era el numai rolul lui Saul, pe 
care represintantul lui Dumne- 
zeu. pe pământ, profetul în ca- 
sul lui Israel, îl sfințește, sau 
ceva mai mult ? In privinţa a- 
creasta autorul italian crede în 
ceva mai mult, dar eu nu sânt 
chiar de această părere. După 
dânsul s'ar fi creat astfel o și 
mai mare autoritate religioasă, 
şi Carol cel Mare âăr fi devenit 
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_un supra=pontif. Se pare că d. 
Barbagallo a fost adus la acea- 
stă părere de un fapt pe care 
nu l-am observat până acum și 
care trebuie luat în considera- 
ție, anume că Ludovic Pius, fiul 
lui Carol, — Fius nu înseamnă 
pios, ci are ur sens mult mai 
complex-—, pe care noi ni-l înfă- 
țișăm ca un om slab pentru că 
n'a putut resista ambițiilor fii- 
lor lui şi s'a lăsat călugărit când 
i s'a cerut pentru a ieși din mâ- 
năstire când alţii i-au cerut-o, și 
pentru. că a ascultat de voința 
soției lui a doua, Iudita, că el 
a început foarte dur față de 
Scaunul roman și prin „Consti=- 
tuţia“ lui și-a atribuit față de 
Papă drepturi foarte întinse, a- 
nume de a-l numi pe Papă și 
de a-l supune judecății lui. Ar 

însemna că sensul impărăţiei 
lui Carol cel Mare este unul re- 

ligios mai presus de —, n'aș zice 

coroana apostolică, pentru că 

pe vremea aceea n'o purta Papa, 
dar mai presus de capul Papei. 

Şi d. Barbagallo are prudenţa 

“de a adăugi că Ludovic n'0 fă- 

„cea de la dânsul, ci sfătuit de 
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anumite elemente ' d'imprejur. 
Eu nu văd în această pretenţie 
de â hotări cine va fi Papa ceva 
care ar întrece drepturile vechi 
ale „patriciului“ chiar, căci în- 

tre a numi un Papă şi a-l con- 
firma atunci când este conte= 
stat de alţii, cum a făcut Carol 
înainte de anul 800, deosebirea 
nu este prea mare. Ţineam ca 
ideia pe care o puteţi avea, după 
ce se spune în acest curs despre: 
imperialismul lui  Carol=cel- 
Mare, să fie întreagă. 
Am spus că toţi Impăraţii de 

după Carol, Carolingieni, Otto- 
nieni, din Casa de Franconia, 
din cea de Saxonia, de Suabia, 
toți Impăraţii aceştia pănă la 
sfârșitul evului mediu au ace= 
iași noțiune despre Imperiu. 
Noțiunea imperială nu sa 
schimbat ; ea nu cuprinde nu- 
mai o autoritate religioasă, ca 
şi cum din partea Bisericii ro- 
mane s'ar fi dat singura misiu= 
ne de a aduce la Creștinătate, 
şi la un anume tip de creștină- 
tate, singurul care este recu- 
noscut în Roma, pe acei cari 
mau crezut în Hristos ori n'au 
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crezut cum trebuie, ci autorita= 
tea aceasta imperială înseamnă 
un drept, fie și foarte rare ori 

„exercitat şi într'o formă foarte 
sfioasă, de a spune regilor celor- 
lalţi: sunteţi numai părţi din 
autoritatea supremă, părţi în 
ordinea materială din autorita= 
tea supremă, pe care în ordinea 
ideală o ţin întreagă. 

Acesta este Impăratul din 
evul mediu. Dacă el încalcă a- 
numite teritorii, o face numai pe 
o chestiune de drept. De exem- 
plu Impăratul Henric a întrat 

în Franţa, nu cu gândul absurd: 

de a o anexa, căci el era rege 

german, iar, în calitate de In- 
părat, avea o autoritate de ca- 

racter general, și regele german 
nu putea fi în acelaş timp şi 

rege franc, de și Carol-ce:-Mare 
fusese rege al Francilor și al 
Longobarzilor, dar pentru că 

Papa era acela cere-l îndemnase 

în acest sens. Nu este nevoi€ să 

vă spun ce s'a întâmplat atunci 

în Franţa : regele Franciei avea 

un teritoriu foarte redus, un 

număr de vasali foarte mic, un 

tesaur aproape gol, dar el a fă- 
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cut âpel ia vasalii săi, şi, când 
s'a ridicat oriflama de la Saint= 
Denis, ei au venit, potrivit cu 
dreptul feudal nescris, să=şi în. 
deplinească datoria. Regele Hen.- 
rie s'a retras atunci, fără a fi 
dat bătălia, căci probabil va fi 
crezut că întrarea lui în Franța 
va face ca acei vasali ai regelui 
Franciei cari-i fuseseră până a- 
tunci credincioși, se vor da de 

partea  Impăratului, întocmai 
așa cum, în luptele dintre fiii 
lui Ludovic Pius, se face acea» 

stă pescuire de vasali, de fideles, 
acei cari. credincioşi lui Ludo= 
vic pănă într'un moment, de- 
clară apoi, supt anumite sugge= 
stii şi în prada unor anumite 
ispite, după anumite interese, 
că în conştiinţa lor nu se mai 
simt credincioşii lui şi trec de 
partea cealaltă. Prin urmare, în 
casul luptelor acestora pentru 
moștenirea lui Carol-cel-Mare, 
şi în casul pătrunderii lui Hen= 
ric în Franța, este vorba de ace- 
lași lucru, de același apel la lie 
bertatea de a se îndrepta într'o 
parte sau în alta a oamenilor 
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cari în momentul acela au te-. 
ritoriul și autoritatea. 

Nu-i putea trece în minte nici- 
unui Impărat medieval să intro= 
ducă anumite forme pe un :e- 
ritoriu pe care l-ar fi anexat. Ce 
să mai vorbim de desnaţionali- 
sările care se au în vedere în 
timpurile noastre ? Ideia acea- 
sta de a pune pe toţi Evreii în= 
trun Stat din Polonia, de -a 
strânge pe Poloni în anumite 
margeni, nu putea intra în min- 
tea unui Impărat din evul me- 
diu. Frederic Barbă-Roșie a fost 
atâta vreme cu oaste în Italia, 
dar oraşele italiene au rămas ce 
fuseseră înainte, iar, în casul 
când tăgăduiau anumite drep- 
turi ale Impăratului, atunci era 
o luptă, care a putut duce la 
distrugerea Milanului, dar pen= 
tru că el fusese rebel și atunci 
caroccio pe care fâlfâia, steagul 
Milanesilor, a trecut, plecân- 
du=se, înaintea Impăratului, ca 
semn de supunere desăvârșită. 
Un oraș se poate transforma deci, 
dar el nu se poate 'distruge, 
ci. rămâne credincios esenței 
sale. Și, în călătoriile acestea 1- 
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taliene ale Impăratului, merge 
la Frederic cine vrea şi-i rămâ= 
ne credincios atâta timp cât îi 
îngăduie conștiința şi-i cere in=- 
teresul, 

Vedeţi ce mare este deosebi- 
rea între imperialismul din se- 
colul al XX-lea, şi acest impe= 
rialism mai vechiu, de care noul 
imperialism ar voi să se lege. 
Frederic Barbă-Roșie a fost so» 
cotit 'fără dreptate ca un fel de 
erou naţional, de represintant al 
tendinţii poporului său către 
dominaţia lumii, pentru ca, de 
câte ori se desfăşura un anume 
steag de cucerire, să se spuie: 
e învierea epocei lui Barbă-Ro- 
şie. Şi, cum veţi vedea în altă 
lecţie, imperialismul din time 
purile noastre caută să se lege . 
şi de ceia ce a fost alt Frederic, : 
Frederic al 1-lea, regele Pru- 
siei, care nici el nu are a face: 
cu imperialismul de azi. Așa de 
adânci urme a lăsat însă impe= 
rialismul rău înțeles al evului 
mediu în mintea oamenilor, în= 
cât, acum câteva luni de zile, 
într'o revistă italiană foarte răs- 
pândită între fasciștii cei: mai 

— 55



entusiaști, cari nu se împacă 
întotdeauna și cu conclusiile is= 
toriei, un tânăr spunea că de 
fapt nu există o Germanie şi o 
Italie, ci numai o singură veche 
formaţie medievală, și, dacă I- 
talienii au -făcut parte din for= 
inația imperia:ă. pot îi foarte 
mândri de fapt. că au dat Im- 
periului soldaţi şi oameni de 
gândire. Nu văd cum s'ar putea 
lega mândra fascistă cu aceas- 
tă concepue pe care mi-am per- 
mis s'o combat într'o conferință 
1a Radio... Ci imperialismul evu- 
lui mediu era înainte de orice 
mijlocul de salvare în desacordu= 
rile ce puteau interveni între oa- 
m?ni, era deci și „Geneva“ şi 
„Curtea de Justiţie de la Haga“, 
fiind pragul către care se pu 

- +eau îndrepta toate  reclama- 
ţiile şi puterea care se socotia 
destul de mare, de și numai prin 
autoritate, nu şi prin mijloace 
riateriale, pentru a pune capăt, 
întru cât se poate, la un aseme- 
nea proces. Era, deci o necesitate 
politica imperială din evul me» 
diu, ceia ce nu se mai poate 

spune acum. 
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> 
- Tată ce era necesar să s6 spu= 
nă, foarie pe scurt, dar înde- 
stulător ca să se înțeleagă lu- 
crurile, cu privire la această 
îormă de imperialism care ră. 
mâne în esenţă aceia dela 800. 
Durează cinci secole, dar nu se 
îndepărtează de la un principiu 
fixat odată pentru totdeauna, 

decât doar întru atâta, întru 
cât între mandatar, care este 
Impăratul, și acela care i-a dat 
mandatul, Papa, supus apoi in- 
fluenţelor. doctrinei despărțirii 
de laici, predicată la Cluny, se 
ivesc, în ce priveşte dreptul de> 
2 cârmui lumea, anumite deo- 

sebiri care nu s'au împăcat nici- 

odată. 

Când cele două puteri în lup- 
tă au isprăvit de o potrivă de 
obosite, regii și-au atribuit pe 
teritoriul lor, în margenile Sta- 

tului lor, Stat fără semnificație 
naţională, toate drepturile im= 
periale ; regele Franciei, regele 
Ungariei, regele Poloniei bucu= 
rându-se de aceleaşi drepturi în 
cuprinsul hotarului lor. Și, pe 
de altă parte, erau, ceia ce fă- 
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cea să nu mai fie necesar apelul 
la autoritatea imperială, prin= 
cipiile de drept roman ieşite 
din şcoala, dela, Bologna, pe care 
şi le-au însușit monarhii mo- 
derni, și atunci reclamanţii de 
drept  neîndreptăţiţii, jigniţii 
puteau să se judece, nu înain- 
tea unui tribunal, ci înaintea 
unei instanţe juridice abstracte 
care exista în cugetarea tutu= 
ror popoarelor și se impunea 
tuturor şefilor acestor popoare. 

Voiu arăta pe urmă ce a fost 
noţiunea, de „glorie“ și întru cât 
noţiunea de „glorie“ poate să in- 
tre în acea desvoltare a impe.- 
rialismului pe care  deocam- 
dată înainte de secolul al XIX= 
lea o înfăţişez. 

Primii regi ai epocei moder: 
ne, dacă o socotim începută în- 
că din a doua jumătate a, seco- 
lului al XV-lea, erau cu desăvâr- 
şire domni acasă la dânşii. Nu 
mai aveau nevoie să cruţe rose 
turile papale, mai ales după 
Marea Schismă, după scanda- 
lul, de aproape un secoi, pe care 
I-a represintat presența. unui 
Papă la Avignon, a altui Papă la 
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- Roma, unii ascultând de unul, 
alții de celălalt, pentru ca, pe 
urmă, să, se alerge la un al trei- 
lea Papă, și așa de mult se de- 

“ părtase papalitatea de' sensul ei 
adevărat, încât a trebuit să se 

„aleagă un (Papă tocmai pentru 
ca, era senior laic şi avea mij- 
locul material de a-și impune 
autoritatea; acel Amedeu de Sa- 

voia, care, de altfel, a trebuit să 
părăsească o situaţie în care se 
simția așa de jenat. Și faptul 
că Eugeniu al IV-lea a reușit să 
câştige pe Răsăriteni, şi nu nu- 
mai pe Bizantini, dar şi pe o 
„parte din ai noştri, pe lângă Ar- 
“meni și alți represintaţi la, si- 
nodul care sa ţinut întâiu la 
Ferrara şi pe urmă la Floren- 
ţa, că a putut căpăta actul 
de unire, iscălit şi de Damian, 
Mitropolit al nostru, și de un 

„Neagoe, trimes tot de la noi, nu 
înseamnă revenirea la imperia: 
lismul de concurență al Sfântu- 
lui Scaun. După acest mare suc= 

„ces Papa nu represinta decât un 
stăpânitor laic, împodobit cu 
coroana Apostolilor şi moşte- 

-_nind tradiţia de odinioară, dar 
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care în viaţa lui nu este decât 
om a] Renașterii, ca kugeniu, ta 
Nicolae al V-lea şi mai a:es 
Piu al II-lea, care, pe de o parte, 
predica războiul de cruciată, și: 
el a murit în momentul chiar 
când trebuia s'o înceapă, iar, 
pe de altă parte, era mai mân- 
dru decât de chiar coroana ce 
o purta, de cunoştințile univer- 
sale, în sensu! antichităţii, pe 
care şi le câștigase. Dacă sa a. 
mestecat mai târziu în afaceril+ 
Italiei şi regalității îrancese A- 
lexandru Borgia, un Catalan 
(Borja), el a jucat rolul său ca 

an prinț mirean de pe vremea 

aceia, călărind, luptându=se, 

petrecând, având legăturile salt 

cu femei, tolerând asasinate îi. 

mijlocul familiei sale ca în is 

prăvile lui Cesar Borgia. S'a is- 

prăvit cu Papii tradiţionali, car: 

niciodată nu vor putea, să învie. 
In ce priveşte Impăratul, în 

vremea aceasta el este cineva 

care acordă titluri dacă e plătit 

pentru aceasta, Frederic ai 

III-lea, a făgăduit astiel duce- 

lui de Burgundia că-i va face 

rege şi se pare că a încasat banii, 

pentru ca a doua zi de diminea= 
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ță, când s'a trezit ducele, Im- 
păratul să fi plecat. Candidat la 
coroana Ungariei, în conflict cu 
Mateiaş Corvinul și întrecut de 
acesta, care a murit la Viena, 
Frederic, însurat cu o princesă 
de Portugalia, — și un foarte 
îrumos tablou îl înfăţişează la 
această nuntă tânăr și mândru, 
pe când în anii din urmă avea 
o adevărată figură de zgripţor, 
— nu samănă cu omonimui 
Barbă-Roșie, cum e în legenda 
evului mediu, nu într'o realitate 
cu mult inferioară, 

Regii aceştia se simt deci stă: 
pâni acasă la dânşii, şi cutare 

„ambasador venețian, dintre a: 
ceia cari oriunde represintă cea 
mai pătrunzătoare analisă a si- 
tuațiilor politice cu cel mai mare 
talent de caracterisare, a putut 
spune : puterea regelui Franciei 
stă în aceia că el poate face din 
Francia ce vrea, poate lua câţi 
oameni și câţi bani îi sunt de 
nevoie. Aceasta fiind situaţia re. 
gilor, autoritatea imperială, deci 
şi imperialismul, e un lucru care 

„în secolul a' XV-lea nu există, 
Mai mulţi dintre ei au vrut să 
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fie Impărații doar pentru titlu. 
A vrut și Henric al VIII-lea, re: 
geic Angliei, dar vă puteţi în- 
chipui că, dacă s'ar fi ales Im. 
parat, el ar fi rămas în Anglia 
sa 1ege şi de acum înainte și a- 

„celași Engles, călătorind  doat! 
“pe Continent din când în câna 
“pentru ca să se arâte, Germa- 
nia, pănă atunci, fiindu-i cu- 
noscută numai prin faptul că 

"între multeie lui femei una s'a 
întâmplat că a fost de la Cleve 

"Şi oricare altul ar fi fost ales, 
ar fi făcut tot așa. Căci ei sânv 
oameni de acasă, rostul fiind 
un mijloc de prestigiu, pe lân- 
gă faptul că, 'în continua lor 
concurență, fiecare voia să a: 
jungă Impărat numai ca să nu 
fie altul. Este adevărat că îm: 

“potriva lui Francisc I-iu, în pro 
pagandă făcută de Carol al 

"Spaniei, câre l-a biruit, s'a adus 
înainte faptul că, odată ales, el 

va face în Germania ceia ce fă: 
cea în Franţa sa. E sigur însă 

“că niciodată Francisc, care erâ 

“cu mult prea inteligent şi prea 

omul vremii sale, n'ar fi încercat 
lucrul acesta. Pentru ca să, joa= 
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ce rolul pe care-l prevedeau ad= 
versarii lui, ar fi trebuit, să se 
ducă într'o capitală unde să gă- 
sească o administraţie, un te- 
saur, o armată. Care era însă, 
capitala, Germaniei la, începutul 
secolului al XVI-lea, care era 
armata ce-i stătea Ja disposiţie 
Impăratului, care erau venitu- 
rile ce mergeau către dânsul? 
Toți Impăraţii aceștia din Casa 
de Habsburg s'au folosit doar de 
tesaurul spaniol, de aurul Lu-= 
mii Noi descoperite atuncea, şi 
poporul spaniol s'a istovit, dână 
cea, mai bună infanterie de pe 
lume în toate războaiele Conti- . 
nentului, așa că un Castaldo 
spaniol a fost în Ardeal, a întrat 
în legătură cu Domnii noştri, a 
scris spaniolește ordine pe o 
vreme când deosebirile naţiona= 
le nu aveau niciun fel de im= 
portanță. Din parte-i, Francisc 
ar îi fost silit să aducă soldaţi 
din Franța sau să plătească tot 
felul de mercenari, așa-numiții 
reîtres, cari nu sunt decât rei- 
ter, sau lansquenets, landsknech- 
te ori Sviţeri, pe cari un cardi= 
nal elveţian îi furnisa ca o mar- 
fă foarte bună, dar care costa 
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scump și trebuia plătită. la ter- 
min. 

Biruitorul în această concu- 
rență, Carol al V-lea, nu este un 
„imperator imperans“. El pre- 
sidează dieta, căci acesta a- 
cum, mai ales, era rostul Impă- 

ratului, şi une ori mulțămia pe 
prinți şi orașe, alte ori nu, dar a- 
tunci trebuia să fugă din Ger- 
mania, unde se întorcea când e- - 
rau ocasii favorabile. Nici aurul 
Lumii Noi nu-i ajungea, şi, ast= 
fel, el a fost foarte mulțumit, 0- 

dată, când, primit de vestitul 
bancher dela Augsburg, Fugger, 

a văzut că oaspetele lui aprin- 

de lumânarea cu chitanţa bani- 
lor împramutați de Maiestatea 
Sa, Represintant al catolicis- 

mului, de şi rival, în unele mo- 
mente, al Papei, în Germania el 

trebuia, să alunece către prote= 
stanţi cu destulă dibăcie pentru 
a putea să revie în partea cea- 

laltă, atunci cână împrejurările 
i-au cerut-o. 

Aceasta este „Impărăţia“ lui 

Carol Quintul. 
In cartea nouă a unui învă- 

ţat. german de foarte mare pre= 
stigiu, care sa ocupat şi de Is- 
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toria Renașterii, Karl Brandi, 
în noua lui Istorie a lui Carol 
Quintul, icoana Impăratului a= 
pare şi altfel decât la preceae= 

„Sori, începând de la vechiul Ro= 
bertson. Este chiar foarte inte= 
resant să vadă cineva cum fi- 
gura lui Carol se schimbă după 
epocă, după naționalitatea şi 
după vendinţile aceluia care-l 
înfățișează. Unul este Carol 
Quintul al lui Robertson, care-l 
vede ca pe un Suveran din se- 
colul al XVIII-lea, altul Germa- 
nul Caro! al V-lea al lui Baum= 
garten, altul Spaniolul lui de 
Leyva şi altul, în fine, al d-lui 
Brandi. Din parte-mi, de câte 
ori a fost să vorbesc de dânsul, 
de când am tipărit cursu' mieu 
la Academ'a de Războiu despre 
„Chestia Rinuiui“, am căutat să 
fixez altfel caracterul acestui 
monarh. 

Carol al V-lea nu este un or 
modern ; poate trăi cineva intro 
vreme, dar aceasta nu înseamnă 
că aparţine acelei vremi. 

El e un om din evul mediu, de 
şi trăieşte în secolul al XVI-lea. 
E duce de Burgundia. Are mai 
multe titluri, dar aceasta nu în= 
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ssamhă: că aparţine în același 
grad la deosebitele realităţi care 
sânt cuprinse în aceste titluri. 
In el trăieşte Carol Cutezătorul, 
înaintaşul, bunicul. Fiul lui Fi- 
lip=cel-Frumos, născut din că- 
sătoria lui Maximilian de Aus» 
tria cu Maria de Burgundia. sa». 
mănă cu Maria, fiica lui: Carol 
Cutezătorul, care şi acesta. din 
mamă  portughesă, reproduce 
trăsăturile ei de caracter, şi ast- 
fel acela care a murit luptân=- 
du-se cavaierește în bătăia de la 
Nancy, cam pe vremea când se- 
lupta  Șiefan-cel-Mare lângă 
Vasiuiu împotriva Turcilor, e în- 
truparea însăși a, cavalerismului 
iberie medieval. 

Caro Quintul are în e! și. 
toată noblsta acelui mediu din 
rare vine. Dacă Francisc L-iu, 

prins în bătălia de !a Paris. în 
care ma spus că „a pierdut tot 
afară de onoare“, este şi el în 
mare parte om al evului mediu, 

frecat cu puţin italienism, bi» 
ruitorul îl trimete la Madrid. ca 
Eduard al Ill-lea de Anglia pe 
învinsul rece frances Ioan, „bu- 
nui“ cavaler, ps :un:vâs dintre 
cele mai frumoase: ale marinei 
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“spaniole, şi acolo este. ţinut; așa 
«de bine, încât, când se va în- 
toarce la Paris, va ridica un 
„castel de Madrid“, Francise -a 
Iigăduit anumite lucruri ca să 
scape și pe urmă și-a călcat cu- 
vântul, iar Carol,. cavaler me= 
dieval în sensul absolut al cu- 
vântului, trece peste lucrul a. 

"cesta. Cruciata -a - început-o el 
nu ca un mijloc ds a câştiga te- 
ritorii, ci el incearcă, la Tunis, 
o întreprindere care de la încâ- 
put era menită să nu izbuteas 
că, pentru că e datoria !ui de 
luptător pentru cruce. Dacă, 
apărând pe tratele său Ferdi. 
nand, în unele momente se poa- 
te înțelege şi cn Turcii într'o 
vreme când Francisc îi poftește 
ia Toulon, ceia ce arată cât de 
Puțin erau socotiți Turcii ca 
dușmani neîmpăcați ai Europei 
creștine, felul cum se presintă 
în expediția africană, — tapițe= 
ria dela Viena înfățișează lup= 
tătorii în mărire naturală —, 
arată pe omul doritor, înainte 
de toate, să dea mari lovituri de 
spadă, și ormul care nu organi- 
sează nimic pentru ansamblul 
Statelor sale, pe care nu le în- 
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țelege unite. In Burgundia e 
duce de Burgundia, în Castilia 
rege al Castiiiei, în Aragon rege 
ai Aragonului, iar în Imperiu 
Impărat, întru cât îi permiteau 
prinții și împrejurările. Dar oa= 
menii aceștia cu mai multe ro= 
sturi locale sunt caracteristici 
pentru evul mediu, din care el, 
Carol, n'a ieşit niciodată. Şi, în 

fond, el ținea aşa de puţțn la 
toate aceste stăpiniri, încât tâ.- 
năr încă a părăsit toate pute- 
rile sale: l-a pus pe fiul Filip 
în Spania, pe fratele, Ferdinand, 
rege al Ungariei, despre a cărui 
valoare nu-și putea face ilusii, 
în Germania, iar el s'a dus ca să 
aibă faţă de Dumnezeu, la San 
Yusto, exact aceiași atitudine pe 
care ar fi avuteo un rege tasti ian 
de'a 1900 sau de la 1100, cu ace- 
iași conștiință despre păcatele 
sale ca şi Ludovic Pius, cu o deo- 
sebire : că el le descoperise sin- 
gur. 

“La întrebarea: există impe= 
rialismul, aşa cum îl înţelegem, 
acolo, în secolul al XVI-lea, răs= 
punsul trebuie să fie, cu toată 
hotărîrea, de oricine are mijloa= 
ce directe de informaţie, nu. 
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Lecţia a IV-a 

FILIP AL II-lea, LUDOVIC 
AL XIV, FREDERIC AL II-lea 

ŞI IMPERIALISMUL 

După Carol Quintul, pe care 
am căutat să-l explic altfel 
decât de obiceiu, cred că s'a 
fixat convingerea că avem a face 
cu un om din evul mediu, care 
gândeşte aşa, care are în mâna 
sa un număr de State, dar, de- 
parte de a urmări gândul de a 
anexa aceste State, nu urmăreşte 
să schimbe nimic din vechile 

„ statute; statutul flamand pentru 
Flandra, tradiţia castiliană în 
Castilia, privilegiile cele vechi 
ale Cataloniei în Catalonia, unde 
sentimentul local este aproape 
un sentiment naţional, fiind şi 
altă rasă şi altă limbă, şi Ara- 
gonul era altceva. Dacă ar fi iz- 
butit să capete coasta de Nord 
a Africei, acolo ar fi trebuit să 
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> dea un alt statut, dar nu unul 
naţional, ci un statut de cruciată. 
Pentru că aceia ce formează basa 
imperialismului din timpurile 
noastre e o formă care se întinue 
asupra unui teritoriu, şi, dacă 
stăpânitorul cucereşte ceva, for- 
ma aceasta o mută aiurea, chiar 
dacă ea poate avea, ca la Napo- 
leon. I-iu, un caracter universal, 
inspirat de antichitatea romană, 
şi, în acelaşi timp, sau în aitfel 
de împrejurări, enţru alte pro- 
vincii, un caracter specific mo- 
dern. Indată ce un teritoriu se 
adaoge pe lângă teritoriul pe 
care stăpânitorul îl avea . mai 
înainte, el. primeşte această for- 
mă. La Carol Quintul .nu este 
nimic din toate aceste fenomene 
de un caracter modern foarte 
înaintat, mai mult contemporan. 

Inainte de a trece la regalita- 
tea de „glorie“ care poate să 
creeze şi un Stat mai întins, de 
mai multe naţiuni, cu teritorii 
de origini deosebite, spre care 
este îndreptat regele „gloriei“ 
numai din acest motiv al gloriei, 
cred că este bine.să vă vorbesc 
de un alţ fenomen. din Istoria 
Modernă care e iot în legătură 
:cu Carol Quintul, dar - care se 
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leagă, pe-de alţă parte: -cu ce va. 
fi în' vremea lui Ludovic . al - 
XIV-lea, Suveran de „glorie“, a- 
nume cu acel tip politic, de obi- 
ceiu rău înțeles, care se chiamă 
Filip al II-lea. , - 

Filip al II-lea a fost cercetat. 
din nou în timpuri mai apropia- 
te. Odinioară, acum o sută de 
ani, multă lume se lua, în' ce: 
priveşte această stăpânire 'spa- 
niolă în curs de mai multe ge- 
nerații, după cartea, care:se ce- 
teşte și acum cu o mare plăcere, 
a'unuj American. Prescott. care! 
a scris și despre Ferdinand şi I- 
sabela. Dar asupra acestei peri. : 
oade s'au. făcut cercetări noi. 
Prin opera d-lui Brandi s'a fă- 
cut o oarecare revisuire a lui Ca- 
To) Quintul: Filip al II-lea tre- 
buie revisuit şi el. 7 
"Harta stăpânirii şi influenței - 

regelui Filip e foarte largă. Rege 
în Spania și stăpânitor al ținu- 
turilor producătoare de aur din 
America, rege în Neapole, şi, o 
bucată de vreme, Portucalia a 
fost reunită cu coroana Snaniei, 

„ele. năpotul Impăratului Ferâi- * 
nand l-iu şi mai târziu vărul fiu. 

- lui acestuia. - Maximilian Se ştie “ 
ce măsuri aspre aluat e! împo-



triva rebelilor: supt raportul re- 
ligios în 'Țările de Jos. Armatele 
lui Filip au fost chemate la Pa- 
ris, unde au ţinut garnisoană, în 
legătură cu Liga Catolică, în- 
dreptată împotriva unor regi al 
căror catolicism era socotit ca 
suspect. pentrucă erau prea to- 
leranţi faţă de Hughenoţi, Cal- 
vinii din Franţa, şi ele au apărat 
Parisul împotriva întrării regelui 
Navarei, Henric, care era şeful 
acelor Hughenoţi pentru ca, la 
sfârşit, când Henric a putut să 
intre în capitala sa, el să ureze 
Spaniolilor drum bun, dar să nu 
se întoarcă niciodată înapoi. Fi- 
lip formase faţă de Franţa un 
mare plan; fata lui, Isabela, tre- 
buia să se mănte cu unul din 
membrii Casei de Guise, de Lo- 
rena, care stătea în fruntea miş- 

cării de oposiţie catolică și ast- 
fel ar fi fost Isabela regina Fran- 
ţei, lucru care nu ar fi fost de mi- 
rare; între soțiile lui Carol Quin- 
tul şi ale lui Filip al II-lea însuși. 

nu sunt numai princese din Casa 
de Habsburg, ci Isabela de Por- 

tugalia şi cutare princesă din 

Casa de Franţa, elementul dinas: 

tic jucând pe vremea aceia ro- 
lut cel mare. Măritată apoi cu



un arhiduce, ea aguvemat Țările 
de-Jos în așa tel, încât, a doua 
zi după execuțiile lui Egmont şi 
Horn, după scenele de sânge de 
pe vremea Ducelui de Alba, a 
împăcat spiritele şi cârmuirea a- 
ceasta a fost liniştită şi privită 
chiar cu multă simpatie. S'ar zice 
că omul care vrea să dispună de 
soarta Franciei şi să instaleze pe 
fiica lui, măritată cu un Frances, 
la Pariseun întrupător al impe- 
rialismului în sensul contempo- 
ran al cuvânțtului. Dar nu, el nu 
represintă aşa ceva. 
Cum nu este, de altfel, adevă- 

rată nici cealaltă părere, care 
face dintr'însul un suflet uscat 
şi aspru, aplecat către prigonire, 
fără milă pentru supușii săi, că- 
utând să li zdrobească sufletul. 
S'a spus de dânsul, întrupătorul 
catolicismului, că printr'un cato- 
licism, ce poate n'ar fi fost cu to- 
tul sincer, ar fi voit stăpânirea 
Europei: „demonul dela Miază 
zi“. Il vede cineva acolo ja Escu- 
vial, ascuns, pândind, trimeţând 
ordine care ar fi represintat acte 
de tăgăduiri brutale a drepturi- 
lor istorice şi drepturilor ome- 
neşti celor rai elementare. Dar 
nici în ce privește însuși tempe- 
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“amentul lui Filip. al 'II-lea,'el: nu 
„e:aşa; Sânt scrisori de-ale: lui -că- 
„bre Isabeia, de visător. romantic, 
“iubitor -al naturii, cu efusii senti- 

- mentate: ca înduioșarea pentru 
cântecul privighetorilor în gră- 
„dinile Escunalului. : . 

*: Nu mai verbese de tot ce 
este în legătură, supt influen- 
ţa tragediei lui Schiller, Don Car- 
los, cu. tatăl nemilostiv, care ar 
-îi procedat faţă de fiul său ca 

- Petru cel Mare faţă de. fiul său 
Aiexe, punându-l, în condiții de 
trebuia să moară. Avem destule 
izvoare ca să vedem ce era Don 

"Carlos, natură anormală, care îu 
putea domni: ca să facă în necaz 
tatălui său, vărsa apă pe plăcile 
-de piatră aie odăii până ce sa 
îmbolnăvit. 

Dar în afară de aceste con- 
statări, sprijinite - pe scrisori 

autentice, fisionomia politică a 
hului lui Carol Quintul tre- 
buie schimbată. Politica lui, 
după părerea mea, nu corespun- 
de cu legenda formată în jurul 
lui, cum nu corespunde nici ti- 
gura omului frumos, simpatic. 
Dar Filip al II-lea este.fără în- 
doială un catolic convins, care 

doria să vadă. pretutindeni „res- 
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tabilită „credința cea adevăra: 
tă“; Auteranismul şi calvinismul 
i se păreau nişte păcate faţă ae 
Dumnezeu şi un mijloc Ge a ne- 
noroci oamenii: ca şi cai din evul 
mediu, el se gândia la salvarea 
umanităţii din ghiarele demonu-: 
lui care pusese stăpânire pe atâ- 
tea suflete. Dar nu s'a gândit să 
întrebuințeze această credinţă 
catolică şi dorinţa lui de a o ve- 
dea biruitoare ca un miiloc de 
a stăpâni lumea. In Ţările-de- 
Jos era, şi el. tot un stăpânitor 
în sensul medieval, dator să ţină 
samă de anumite privilegii, car 
numai de acelea. In timpuri'e 
noastre, şi, când zic timpurile 
noastre înteleg pe cele! înainte 
de devalorisarea tuturor valori- 
lor. în timpurile noastre nâi cre- 
dem că un Suveran are anumite 
datorii umane faţă de supnsii «ăi 
ca “oameni. In epoca lui Filip al 
II-lea nu e aşa: e! este dator să 
observe anumite privilegii: noate 
fi convins” că aceste privilesii 
sânt nedrepte, stricătoare, ruină- 
toare. el nu se poate îndepărta 
dela dânsele, 'ci totul se face pe 
basa lor. 
"“Cână Ludovic a! XIV-lea a în- 

ceput războiul cu Filip al IV-lea; 
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ruda sa de aproape, pentru că 
soţia lui Ludovic, Maria-Teresa, 
era princesă de Spania, el a re- 
clamat Flandra pe basa „drep- 
tului de devoluție“, şi acesta în- 
seamnă că, murind un moşteni- 
tor al Flandrei care lasă copii din 
prima şi a doua căsătorie, dar 
dacă din întâia căsătorie este 
măcar o fiică, ea moşteneşte 
Flandra şi nu fiul din a doua că- 
sătorie. Ludovic al XIV-lea pro- 
-cedează întocmai aşa cum procs- 
dase şi Filip al II-lea. 

In ce priveşte mijloacele care 
au fost întrebuințate de Filip, am 
putea spune că sufletele mai 
blânde ale epocei noastre sar 
revolta împotriva unor procedări 
care nu ţin samă de respectul 
vieţii omeneşti şi de mila față de 
suferinţă, dar ceia ce se întâm- 
plă de o bucată de vreme ne 
face să înțelegem şi lucrurile 
cele mai crude din trecutul cel 
mai depărtat al umanităţii. Tre- 
buie să se ob-erve însă că, în 
Franţa, armatele lui Filip al II- 
lea intervin pentru că au fost 
chemate. Nu: ele au trezit lup: 
tele religioase din Franța Acolo 
stau faţă în faţă două tabere. şi 
se: poate întâmpla să nu fi. fost 
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numai motivul religios, şi în ta- 
băra unora şi în aceia a altora, 
ci, mai mult reminiscenţa  răz- 
boaielor care încetaseră. Dar se 
putea face un apel la Filip al 
Il-lea în numele catolicismului, 
iar el să refuse? Dacă s'a ames- 
tecat în Germania, unde a tri- 
mes buna infanterie spaniolă, 
care  printr'un Castaldo s'a în- 
tins şi până în Ardeal, niciodată 
n'a urmărit el. ceia ce i-ar fi fost 
oarecum îngăduit faţă de slăbi- 
ciunea unchiului şi a vărului său, 
o reunire a celor două coroane 
habsburgice, ca să fie în acelaș 
timp şi stăpânitor în Imperiu. 
Na urmărit gândul acesta în 
nici o formă și nu-l putea ur- 
mări, pentru că Imperiul îns=am- 
nă un lucru, un drept. o tradiţie 
politică, iar ceia ce avea el, 1u 

în întregimea Statelor sale, dar 
pentru fiecare din bucăţile din 
care se compuneau Statele aces- 
tea. înseamnă alt drept altă tra- 
diţie, care aveau valoare acolo, 
dar nu aveau valoare nicăiri 
aiurea. Bine privit şi înţeles cum 
trebuie, şi el e un continuator 
al feiului de a gândi şi a lucra al 
evului. mediu, sprijinit pe viața: 
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locală și. privilegiile care domină 
această viaţă locală. 
„Dacă este ceva modern în- 

trînsul, este altceva, şi adaug 
că, în timpul din urmă, am avut 
în mână o foarte interesantă carte 
despre regimul lui Primo de Ri: 
vera. carte, spaniolă tradusă în 
franțuzeşte :. „Primo de Rivera 
et la dictature en Espagne“. Au- 
torul acestei cărti, care. se- chia- 
mă Jose Pemartin. face o foar- 
te interesantă comparatie între 
Franţa celor din urmă Valois şi 
între Sania lui Filip al II-lea. 
EI arată şi caracterul dualist al 
Spaniei, care s'a păstrat tote au 
na, şi s'a întrupat. spune el. 
cele două figuri din Don Gui. 
hote; ..asa suntem noi: pe o parte 
Don Quihote însuși pe altă la- 
ture Sancho Panga“.. Dar în 
Franța regalitatea are o influ-! 
ență  şubredă şi trecătoare; 
se formează acolo o oposiţie 
înarmată împotriva politicii re- 
gelui, în războaiele de reii- 
pie, Liga Catolică împotriva lui 
Henric al Ill-lea opunându-se 
suirii pe tron a lui Henric al 
IV-lea; 'atâta timo pierdut, atâta” 
sânge vărsat. un haos indescifra- 
bil. Pe când, în Spania, ordine: 
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„ perfectă; stăpânire sigură, sacri- 
. ficiu al tuturor „puterilor şi al în- 
„tregului timp al monarhului. Pe 
când orbecăiau în politica.lor 
regii Franciei, Filip al II-lea a- 
colo, la Escurial, stă toată noap- 
tea de scrie ordinele sale, trimese 
în toate părţiie vastelor şi varia- 
telor lui posesiuni; el „își înro- 
şeşte ochii“ la lumina slabă a 
unei făclii. Acesta este Suvera- 
nul modern, guvernând ca un 
Impărat roman, ca un Marcu- 
Aureliu, indiferent dacă este mai 
multă sau mai puţină virtute la 
Suveranul iberic faţă de Impă- 3 
ratul roman de odinioară. 

Dar este ceva modern şi în alt. 
-ceva, de un caracter particular, 
individual, la Filip al II-lea. Spa- 

„nia înainte de dânsul nu avea 
capitală, şi lui nu-i trebuia capi- 
tală pentru Spania: dacă ar fi 
fost în Castilia, protesta Arago- 
nul, dacă ar fi fost în Aragon, 
ar îi dorit poate Catalanii să aibă 
în mijlocul lor pe Suveran. Dar 
capitala care-i trebuie lui e punc- 
tul central de unde să dea ordine 
în toate direcţiile, la Răsărit, la 
Nord, la Sud. De aceia el nu se 
gândeşte la niciunul din orașele 

„istorice ale Spaniei; când se des- 
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voltă drama spaniolă din vremea 
aceasta, drama lui Guillen de 
Castro şi Lope de Vega, ea nu 

-se .represintă la Madrid. Ce în- 
semna Madridul ? Un oraş cu 
climă imposibilă, cu vânt tăios 
iarna şi secetă vara. Că Madridul 
este de dată recentă, aceasta se 
poate vedea şi după caracterul 
bisericilor sale, nefiind nicio bi- 
serică medievală în Madrid. Dar 
Madridul e așezat în mijloc, şi, 
într'o guvernare de caracter ab- 
stract, cum era a lui Filip al II- 
lea. se impunea alegerea unui 
astfel de centru Dar el nu vrea 
să stea nici în Maorid, pentru că, 
Snveran spaniol, în ce priveşte 
dreptul, dar nu Spaniol în ce 
priveşte inima, cu un orizont u- 
niversal, îi trebuie un loc care să 
fie numai al lui, care să fie nu- 
mai casa lui, de unde să poată 
porunci oriunde, şi atunci se 
Alege în regiunea pietroasă de 
lângă Madrid, într'o vecinătate 
rare este aproximativă, un psi- 
sâgiu în care nu era nimic îna- 
inte. Acolo piantează copaci, 
ridică marea biserică a lui 
Dumnezeu şi alături își face cui- 
huşorul de rege în câteva odăi, 
dormind  într'o  înfundătură a 
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păretului, apărat numai printr'o 
perdea de lumea care trece acolo 
unde lucrează. Un loc unde odi- 
nioară fuseseră mine şi, rămăse- 
seră zgurile, de unde şi numele 
de Escuriai, „locul de zgură“. 

Dacă îl vede cineva pe Filip 
al II-lea supt acest aspect mul- 
tiplu, atunci de sigur nu-l poate 
lega ” nici pe dânsul, cum nu-l 
poate lega nici pe Caroi (quintul, 
de anumite direcţii politice din 
timpuriie noastre, care acestea 

” au a se îndreptăţi cu motivele 
lor proprii, fără să caute în tre- 
cut un sgrijin care nu există. 

În faţa lui Filip al II-lea cel 
ascuns este Ludovic al XIV-iea. 
Ludovic este cei dintâi căutător 
de „glorie“. Dela e: a plecat apoi 
celalt  căutător de „glorie“ din 
Germania, care esta Frederic al 
I-a. In faţa acestuia, Maria-Te- 
resa trăia cu conştiinţa medievală 
a drepturilor «ei în deosebitele 
provincii; erau numai anumite 
Consilii pentru toate provinciile 
ei: Austria-de-Sus,  Austria-de- 
Jos, Tiroul, fiecare o bucată de 
ev mediu care rămânea în rostu- 
rile ei; numai Consiliile acestea şi 
persoana Suveranei formau legă- 
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«tura. S'a întâmplat că pe vremea 
- Mariei-Teresei să se facă o în- 
tindere a Statului acestuia aus- 
criac, pe care noi îl num;m așa, 

- de şi nu era şi pentru contempo- 
rani, dar ea a aprobat înaintarea 
„vulturilor“ numai fiindcă era 
îndemnată, silită să meargă în- 

“4ro anumită direcţie. Să nu se 
uite un lucru: că în secolul al 
X VIII-lea este încă dogma echi- 
librului european, fixat prin tra- 

„tatele din Vestfalia: dacă vecinul. 
-vrea ceva, ai datoria să vrei tot 
-aşa de mult, fără îndreptăţire. 
In timpurile noastre poate ocupa 
Rusia: Sovietică un anume tari- 

„toriu polon, dacă se razimă pe 
faptul că acolo se găsesc Ruși 

„Albi sau Ruteni; nu se referă la 
: echilibrul european ca în secolul 
al XVIil-lea. Dar Maria-Teresa 
“nu ştia ce este gloria, şi eu n'a 
umblat după dânsa. Tar, în ce pri- 
'veşte pe soţul ei, impăratul F'ran- 
cisc, — pentru că ea era regină, 
în Ungaria și Boemia. iar Impă- 
răteasă numai prin faptul că 
Francisc fusese ales. la Frank- 

furt, Împărat, — acesta nu avea 
nicio noţiune politică; era mare 
stăpân în gospodăria lui, mare 
adunător de bani, făcând contra- 
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bandă pentru Frederic al II-!ea 
în momentul când acesta era în 
luptă cu ea, cu Maria-Teresa. 
Ecaterina a II-a, da, ea este to- 
varășa în urmărirea „gloriei“: a 
lui Frederic al II-lea 

Să fixăm puţin mai de aproa- 
pe pe Ludovic al XIV-lea Isto- 
ricii francesi cari nu cunosc des- 
tu] Istoria Universală l-ar vedea 
supt un îndoit aspect care este: 
fals. Ca rege frances, ca rege 
într'adevăr frances şi, pe de altă 
parte. şi ca figură istorică ori- 
ginală. Nu este nici una, nici 
alta. Cineva care cunoaşte Istoria 
Franciei aşa de bine, s'ar putea. 
zice mai mult decât alţii cari au 
scris-o mai pe larg, fostul mieu 
profesor de la Sorbonna. care din 
fericire este încă în viaţă, d. Sei-- 
gnobos, a spus cândva, nu într'o' 
carte, ci într'o discuție la Socie- 
tatea de Istorie Modernă, că Lu- 
dovic al XIV-lea este cel mai: 
puţin frances dintre toţi regii 
Franciei : „le moins francais de 
nos rois*. Şi avea dreptate, nu 
numai în ce priveşte eticheta, 
care nu avea a face cu regalita-- 

tea francesă. Şi nepopularitatea' 
dela sfârşit era pentru că ieşise- 
din tradiţia Franciei, işi, dacă Lu- - 
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dovic al XIV-lea n'ar fi ieşit din 
tradiţia regilor Franciei, cari 
erau fcarte populari, dacă Lu- 
covic al XV-a nu sar fi închis în 
„micile apartamente“ dela Ver- 
sai!les, ba chiar şi dacă Versail- 
les însuşi n'ar fi fost făcut de 
Ludovic al XIV-lea, Ludovic al 
XVI-lea nu s'ar fi ivit total de- 
sorientat în mijlocul acestei tra- 
diții străine, în care el însuşi 
nu-şi găsia drum, şi n'ar fi fost 
Revoluţia îrancesă. 

Ludovic al XIV-lea n'a fost 
crescut într'un mediu frances: el 
a fost crescut de Ana de Austria, 
care era o princesă spaniniă. deşi 

venită în Franţa foarte tânără, 
dar înconjurată de acele doamne 
spaniole, femei de oarecare 
vârstă, care păzesc virtutea ce- 
lorlalte, duenas. Cutare regi- 
nă a Spaniei, princesă france= 
să. soția lui Carol al II-lea, a mu- 
rit de pe urma acestui regim, 
pentru ca pe urmă sotul să plân- 
gă necontenit la mormântul «ei. 
Ana de Austria cu greu a scăpat 
prin stăruinţiie soțului ei Ce a- 
ceastă supraveghere spaniolă. 
Marea ei evlavie, hiserica pe care 
o clăii. Val.de-srâce, trimet în 

altă lume. Ludovic şi fratele 
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său : Gaston au fost crescuţi 
spaniol, şi spaniol au trăit în- 
tru toate, afară de un lucru 
care la Madrid nu se pomenia 
succesiunea de metrese cu un 
caracter aproape oficial care s'a 
desfăşurat în cursul domniei lui, 
tatăl însuşi ducând asemenea 
legături în afară de căsătorie. 

In politica sa, Ludovic al XIV- 
lea a cerut înapoi locurile care 
i se cuveniau: Flandra prin 
„dreptul de devoluţie“, Franche- 
Comte, Cerdagne şi Roussillon, 
provincii care fuseseră aie Fran- 
ciei şi trecuseră la Spanioli. In 
afară de aceasta, şi deci nu este 
originalitate la dânsul, el n'a fă- 
cut decât să continue ce făcuseră 
Francisc I-iu şi Henric al II-lea: 
lupta cu Casa de Austria. E lup- 
ta între două dinastii. nu între 
două naţii. Prin anexarea dela 
Rin,  întrarea în Strasburg, cu 
acea Jegitimaţie pe care o cunoaş- 
te toat ălumea, că altfel întră cei- 
lalţi, el a trezit toi felul de duş- 
mănii, chiar de asociaţii. Apoi 
alianţa cu Turcii, relaţiile în re- 
giunile acestea ale Europei ră- 
săritene. Acestea nu-l arată mâ- 
nat de dorința de a căuta anu- 
mite întinderi care nu erau spri- 

— 85.



jinite pe drepturi naţionale, ci 
represintă numai. antagonismul 
faţă de Casa de Austria, care pă- 

rea că voiește să domine, din mij- 
locul acesta al Europei,  Con- 
tinentul întreg. 

Dar, afară de aceasta, Ludo- 
vic este împins şi de altceva: de 
acea dorinţă de „glorie“. De unde 
a plecat dorința de giorie, care 
nu este numai decât în legătură 
cu anexarea unei provincii ? El 

face un războiu şi îl pierde, dar 
pierderea unui războiu nu însem- 
nă prăbuşirea Statului. Intre 
monarhi era un fel de cruţare 
reciprocă, şi, cum nu erau po- 
poarele la spatele or, nu era pa- 
tima cumplită a naţiunilor aţă-: 

tate. Ceia ce.] interesa era o bă- 
tălie frumoasă şi în această bă- 
tălie să aibă un rol potrivit, pen- 

tru ca la Versailles să se zusră-, 
vească pe plafoane sau să se 
țeasă în tapiţeriile ge pe ziduri. 
persoana sa invingătoare în 
fruntea unei armate care se a- 
runcă. vitează asupra duşmanu-. 
lui. Statuia lui de la Paris îl în- 

făţişează călare pe calul ridicat: 
în două picioare într'un -avânt: 
cumplit, ea şi cum, când va lăsa- 
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copitele. în jos, ar fi să .strivea- 
„scă o armată întreagă. . 

„Acesta este regele „glorios“, 
„regele soare“, după o terming- 
log:e cam banală, de pus în legă- 
tură cu o medalie și cu un ba.et, 
căci niciodată el na reclamat 
permanent acest titlu şi nu se 
vede întru cât l-ar fi dorit şi ar 
fi fost încântat de dânsul. 

De unde vine această „glorie“? 
Vine din învățământul. iesuit. 
Spiritul Renaşterii a trecut în a- 
cest învățământ ai clericilor cari 
au format toate generaţiile de la 
„începutul secolu:ui al XVII-lea. 
-In acest învățământ este vorba 
_de Grecia, de Roma şi de voința 
lui Dumnezeu întrupată în soar- 
ta „poporului ales, a poporului 
evreies?; dăr în acelaşi timp este 
și Grecia văzută în personalităţi 
ca a lui Miltiade, Temistocle, E- 
paminonda şi Pelopida, şi sînt 
Romanii din vremea Republicii, 
din vremea Imperiului, presin- 

-taţi ca nişte setoşi de această 
-glorie-a armelor. O anumită li- 
teratură şi o anumită şcoală au 
pus sncietatea aceasta pe o linie 
care este linia „gloriei“ Dar re- 
galitatea de „glorie“. nu trebuie 

„să fie confundată . cu un impe-



rialism cuceritor. Imperialismul 
cuceritor nu întrebuinţează tot- . 
deauna soarta unei bătălii câști- 
gate; el poate câştiga foarte uşor 
un Stat prin aceia că în el se 
găsesc un număr de oameni am=- 
biţioşi cari-şi trădează ţara și o 
pun la dispoziţia  cuceritoruiui. 
Se pot întrebuința astfel metode 
paşnice prin care nu sacrifică ci- 
neva nimic și îşi întregeşte foar- 
te larg hotaiele. 

Intr'o altă lecţie am observat 
un lucru: Frederic al Il-ieaa 

„moştenit o mulţime de provincii 
răzieţe: el avea un teritoriu la 
Rinul-de-Jos, la Cleve, un te- 
ritoriu central care era Marca de 
Rrandenburg, şi Ludovic al XV- 
lea îi spunea în batjocură lui 
Frederic al II-lea: ,„„Monsieur le 
Marquis de Brandebourg“, iar, pe 
lângă această basă a ţărilor lui, 
moştenirea lu Albrecht de Ho- 
henzollern, fost Mare Maestru 
al Cavalerilor Teutoni. trecut la 
religia protestantă, Prusia acea- 
sta, care nu era legată de Bran- 
denburg; el avea drepturi asu- 
pra Silesiei. Un imperialism cu- 
ceritor înseamnă însă întâiu a 
consolida aceste  sfărâmături şi 
pe urmă, pe baza acestui Stat 

38 —



consolidat şi cu o armată care să 
fie scoasă de acolo, să se înceapă 
un războiu în dhrecţia în care se 
presintă posibilitatea unei întin- 
eri. Așa face Frederic al II-lea? 
Nu. Este adevărat că a reclamat 
întâiu numai trei teritorii în Si- 
lesia-de-Sus, şi pe urmă a luat 
şi altele, anexând şi Silesia-de- 
dos, dar cu superioritatea evi- 
dentă a armatelor sale se putea 
merge mai departe. Toluşi în 
Germania n'a urmărit astfel de 
cuceriri pentru a forma marele 
Stat german. 

Ce era pentru Frederic al II- 
lea Frederic Barbă-Roşie, toată 
tradiţia mare a imperialismului 
german din evul mediu? E] a 
scris doar Istoria Casei de Bran- 
denburg. E un Hohenzollern care 
a căpătat pământuri şi este gata 
să mai ia şi aitele, dar fără a 
risca prea mult, iar, în ce priveste 
armata lui, ea este făcută cin 
soldaţi de pretutindeni, în legă- 
tură cu aşa-numiţii „Lungi“ ai 
tatălui său, Frederic-Wiihelm I. 
Erau o mulţime de Francesi în 
această armată ; armata era co- 
mandată de oameni formaţi în 
Franţa. Francesi din Franţa, 
Yrancesi formaţi în teritoriul



  

ptusian şi cari se deprinseseră cu: 
ţara. - 

Regalitatea de ..slorie“ este 
ceva peste realitate. şi Fre-. 
deric însuşi dă definiția acestei 
regalităţi de glorie. el care curte. 
neşte pe un om de un caracter 
aşa de inferior cum era Voltaire, 
capabil de toată nerecunaştinta 
chiar faţă. de acela pe lângă care 
fusese şambelan. ventru că a- 
cesta era un distrihuitor literar : 
de „slorie“, Reputația lui era aşa 
de hine pregătită, încât acea: 
doamnă francesă spunea: dacă 
ar veni Frederic al II-lea la Pa- 
ris.'să văd si eu un erou! / 

Cu aceasta am aiuns la mar-” 
genea epocei moderne şi ne a- - 
propiem de începutul vremii 
contemoorane, asunra căreia tre- - 

buie să se întindă o expunere 
mult mai amănuntită a tuturor: 
elementelor presttitoare rentru 
a' înțelese imoerialismul din zi-: 
lele noastre. şi atunci vom avea 
în tectia viitoare 'natianalismul 
față de noţiunea imperialistă. 

 



Lec'ia a V-a 

RAȚIONALISMUL IZVOR 
AL IMPERIALISMULUI 

Aţi văzut de unde a venit im- 
perialismul lui Ludovic al XIV- 

iea, că această așa de inte- 
resantă personalitate istorică d-- 
toreşte tendinţile sale de a în- 
tinde  margenie teritoriului 
frances; nu unei singure cauze, 
ci mai multora: am încercat 
să stabilesc o legătură între 
Monarhia spaniolă a lui Filip a! 
Il-lea și între Monarhia frân- 
cesă a lui Ludovic al XIV-lea, şi 

cred că vam dovedit că, tocmai 
d.n causa acestei legături cu re- 
gele' Spaniei, Ludovic al XIV-lea 
nu este pe linia regilor francesi. 
Linia aceasta avea alt caract:r, 
și nu numai că ea este în:re- 

“ ruptă prin Ludovic al XIV-lea, 
dar ea nu va mai fi ninivdavă 
reluată. Nu mai vorbesc de regi 
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francesi moderni, cari vin din 
altceva şi în cari intră totuşi 
ceva din spiritul Revo'uţiei 
francese, ci de cei doi urmași 

până la Revoluţie, cel din urmă 
fiină martor al ei, Ludovic al 
XVI-lea şi Ludovic al XV-lea, 
cari sânt pe linia deviată, de- 
raiată a regalității francese. 
Tendinţile acestea către o do- 
minatie europeană nu se in'âl- 
nesc la dânşii ; ele au încetat cu 
Ludovic al XIV-lea, poate toe- 

mai din causă că influența spa- 
niolă, care îndeamnă către un a- 
nume imperia.ism, dacă se exer- 
cită asupra lui Ludovic ai 
XVI-lea, nu poate continua să 
se exercite asupra ce:orialţi. 

Monarhia francesă este ames.. 
tecată de acum într'o mulțime 
de războaie, care sânt mai mult 
de echilibru european. Echiii- 
brul european nu putuse să do- 
mine politica lui Ludovic al 
XIV-lea, dar de la el înaințe 
regii Franciti, ca și ceilalii su- 
verani contemporani, se refe:ă 
cu mai multă sau mai puţină 
sinceritate, la această d:ctrină, 
după care toate Statele așezite 
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în anume hotare la 1643 trebuie 
să se păstreze în proporţiile 
fixate atunci. 

Atunci, se pune întrebarea: 
dacă Ludovic al XV-lsa, din lip- 
să de energ-e, din despreţ față 
de ceia ce peniru alții putea să 
fie un obiect de ambiţie, aacă 
Ludovie al XVI-lea, din causa 
dificultăţilor pe care le oferă 
epoca sa de reforme, ca si din 
causa tragediei care l-a prins 
aşa de răpede şi l-a dus la eşa- 
fod, nu represintă tendința 
imperialistă în secolul al XVIII- 
lea, acest secol are sau ba în el 
însuşi elemente care să poată 
servi pe urmă ia forma specială 
de imperialism care se întâlne- 
şte de la o vreme în epoca R=- 
voiuţ.zi francese și care se în- 
trupează !a capătul Revoluţiei 
în continuatorul şi întregitorul, 
consolidatorul operei, care estz>  » 
Napoleon I-iu ? 

Trebuie să răspundem că ten- 
dinț le imperialis:ie n'au lipsit 
secolului XVIII-lea, dar ele p'ea- 
că de aiurea. Nu vin din imita- 
ţia imperialismului habsburgie, 
dn Spania ca şi din Imyeriu, 
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din tradiția creată de Carol 
Quintul şi care a trecut la Lu- 
dovic al XIV-lea, ci dintr'un 
motiv de caracter general, ce se 

„leagă de starea de spirit specia- 
lă creată în Franţa și din Fran- 
ta întinsă în Europa, chiar cu a 
doua jumătate a secciului al 

„XVII-lea. Raționalismul, care 

ajunge a pune stăpânire pe spi- 
rite în această vreme, este ace!a 

care, prin anumite consecinţi 
ale lui, deiermină n:putința dz 

-a se păstra în hotare'e proprii a 
atâtora din suveranii Europei, 
în acest secol al „filosofiei“. Dar 
filosofia recomandă în rândul 
-întâiu reforme „binefăcătoare” 
claselor furidamentale ale sozie- 
tăţii, întemeiarea unui nou re- 
gim care să nu aibă nimic isto- 
Tic şi nimic religios; ea îndeamnă 
la prefaceri care erau de carac- 
ter material, pentru că este şi 
un astfel de materialism în se- 
colul al XVIII-lea. 

ȘI, atunci, o altă întrebare se 
poate pune ::cum totuși există 
tendinţile acestea de întindere 
peste hotare, de anexare a pro- 
vinciilor străine, într'un secol 

i 
4 
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care avea atâta. de tucru în: ce. 
priveşte noua orânduire. spriji-: 
nită pe motive materiale şi do- 
minată de concepția raţioaalistă 
care este caracteristică acestui 
timp ? Pentru aceasta, raţiona- 
lismul trebuie urmărit de la în- 
ceput, ca să vedem ce este în el 
însuși și ce piedeci întâinește în 
calea, sa. 

Raționalismul pleacă dela: 
Descartes, dela „Discursul a- 
supra Metodei“, care a avut o 
influenţă așa de mare asupra 
jumătăţii a doua a secolului al 
XVII-lea. Descartes nu este un 
scriitor frances, e: este Frances 
ca spirit în ce priveşte partea 
aceia esenţială din spiritul po- 
porului frances care cuprinde. 
logica, consecvenţa, urmărirea 
unor idei şi continuarea unor 
acţiuni pe o anumită linie ; este 
ceva din burghesul frances în- 
ir'însul, deși el nu făcea parte 
din burghesie, ci dintr'o nobi- 
lime mai medestă de provincie, . 
dar tipul poporului frances în 
epoca modernă este burghesul. - 
Francesul se poate recunoaşte 
într'insul, cum se. poate. recu-: 
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noaşte în aiversarul lui mu't su- 
perior, al cărui gând  merp-a 
mult mai sus, care vedea multi- 
lateral şi era însufleţit de puter- 
nice sent'mente religioase, Pas- 
cal, spirit matematic cum o 2ra- 
tă şi invențiile lui în domenil 
științific, dar tocmai prin spi i- 
tul matematic este legătura în- 
tre Pascal şi Descartes, cu de_- 
sebirea că Pascal, peste metoda 

matematică, vede în lumea carz : 
o întrece ceia ce este dincolo 
de ţinta ultimă a acestei activi- 
tăţi logice, fiind pentru e! mult 
mai important decât ceia ce a 
găsit în cale. Dar și unul şi al- 
tul sunt represintanți tipici ai 
spiritului frances, care, char 
când este vorba de un escalada- 
tor de ceruri cum a fost Pascal, 

de un căutător de mistere inso- 
lubile, rămâne legat de nota 
fundamentală a rasei. 

Dar, prin viaţa sa, Descartes, 
care a stat atâta vreme în 'Tă- 
rile de Jos, care a fost poitit de 
Cristina de Suedia şi şi-a ispră- 
vit zilele tocmai din causa ac:- 
stei călătorii obotitoare faţă d2 
vârsta şi starea sa de sănătate, » 

Y 
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este represintantul spiritului eu- 
ropean în ce priveşte o anumită 
tendință a lui în momentul 
când gândeşte, scrie şi exercită 
influența aşa de puternică asu- 
pra societăţii. El este un „mare 
European“ şi pregătirea lui la- 
t.nă, cunoştinţa limbii latine, 
întrebuințarea limbii latine sânt 
lucruri care arată că nu avem a 
face cu un gânditor aparţinând 
unei singure naţiuni și unui 
singur teritoriu, întrupând nu- 
mai acea naț.une şi fiind legat | 
exclusiv de acest teritoriu. Fran- 
ţa, pe care a servit-o ca ost>ş, 
este pentru dânsul punctul de 
plecare, desigur și ceia ce i-o fi 
încălzit inima, i-o fi stârnit de- 
votamentul, dar avem a face cu 
un om care cugetă pentru toată 
lumea, urmărind adevăruri ab- 
stracte care să aibă valoare pen- 
tru oricine, oriunde ar fi aşa- 
zat și oricării rase i-ar aparţi- 
nea şi, în afară de aceasta, el nu 
consideră raționalismul lui ca 
un punct de vedere şi un mijloc 
de exemplificare, de caracter nu- 
mai filosofic și în afară de rea- 
litate, ci înțelege, ca toţi oa- 
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menii timpului acelu'a, — Pascal 
“poate mai puţin decât aţi, din 
causa vieţii lui scurte, stării lui 
de sănătate, isolării lui voite din 
motive religioase în relaţie cu 
Port-Royal — să fie un mânui- 
tor de realități. Bl a trăit în 
lume, a, participat la viaţa lumii, 
a luptat alături de alţii, a cău- 
tat să influențeze anum.te per- 
sonalităţi conducătoare din a- 
ceastă vreme. De aici a ieşit nu 

numai „Discursul asupra Meto- 
dei“, dar o întreagă operă a că- 
rii influenţă a fost imensă. A- 
vem a face cu cineva care se 
gândeşte la. Om, care întrebuin- 
țează, mijloace ce sânt la înde- 
mâna oricărui om și ținte- 
şte către scopuri care să fie în 

legătură cu luminarea umani- 

tăţii în genere. Prin aceasta el 

Geschide un drum nou, care este 

în legătură şi cu șirul de idsi 

pe care le ui:mărim în cursul din 

acest an. 
În secolul al XVII-lea, în care 

a trăit şi a scris el, sunt două-. 

“trei tendinţi. Una ain ele e în 

legătură cu acea generalitate 
umană, cu acea gândire comu- 
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nă tuturor oamenilor, cu mij- 
loace care nu sânt.numai ale u- 
nora, ci ale tuturor, şi cu scopu- 
rie care, otată atinse, pot să 
ajute la ceia ce se considera pe 
atunci ca drumul lung al pro- 
greSului uman. Dar, pe lângă 
aceasta, mai sânt două alte ten- 
dinți, dintre care una va fi 
întreruptă o bucată de vrems, 
rămânând să învie mai târzu şi 
să exercite o înrâurire mult mai 
puternică asupra spiritelor, de 
cum o exercitase la început. In 
Ludovie al XIV-lea este, pe lân- 
gă imitatorul lui Filip al II-lea, 
care și el nu e decât cont:nuato- 
rul Impăraţilor bizantni pr.n- 
tr'o lungă transmisie care plea- 
că gin fundul evului mediu și 
chiaz din epoca romană, Suve- 
ranul după Biblie, acela care re- 
prezintă voința lui Dumnezzu, 

omul prin care lucrează Dum- 

nezeu, după ce Dumnezeu a Co- 

borît în sufletul lui anumite els- 

mente, care nu sânt în suf'etul 

aiter oameni. Regii de acest tip 

continuă pe vechii regi din Îu- 

deia şi Israel, fiind unşii Dom- 

nului, după teoria pe care o în- 
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> tâlnim în Bossuet, care cuprin= 
de, în „Discursul despre Isto- 

ria universală”, şi anumite e- 
lemente în legătură cu desvol- 
tarea ideilor imperialiste: Dum- 
nezeu lucrează asupra unzi e- 
poci, căci „omul se agită și 
Dumnezeu îl conduce“. Dar, 
pentru ca Dumnezeu să poată 
face dintr'o societate ceia ce 
vrea el, nu poate întrebuința pe 

toţi regii unui timp, ci trebuie 

să se oprească asupra unuia 

care întrupează mai mult voin- 
ţa divină. 

__ Marele realisator al voinţii di- 

vine din secolul al XVII- -lea este 

Ludovic al XIV-ica. Dacă el ia 

o provincie, fie şi pe basa unor 

anumite pergamente și a unei 

anumite transmisiuni de drept, 

cei cari sânt cuceriţi astfel pot 

să-l primească, pentru că est= 

voia lui Dumnezeu, ceia ce face 

el aparţine părţii rezervate Ce- 

sarului, numai cât: „Daţilui 

Dumnezeu ce este al lui Dum- 

nezeu și Cesarului ce este al Ce- 

sarului“, se transformă puţin: 

„Daţi Cesarului şi ceia ce dito- 

raţi lui Dumnezeu, pentru că



Dumnezeu w'are nevoie de par- 
tea care-i revine, decât numai 
atunci când ea se găseşte în 
mâna Cesarului voit de el. Dar 
tot odată mai este, la Ludo- 
vic al XIV-lea și ceva roman. 
Când e vorba de imperialism, de 
Sigur că în imperialismul da a- 
cum nu este nimic care să vie 
din Plutarh și din felul cum se 
înfățișa Istoria romană pe vre- 
mea lui Rollin, dar pe vremea 
aceia felul cum se înţelegea 
Roma a contribuit foarte mult 
la această imposibilitate de a 
se mărgeni un Suveran între 
hotarele moştenirii sale. Astfa] 
şi i2 Ludovic al XIV-lea, pe o 
vreme când Istoria romană era 
“în program, e o influenţă a Ce- 
sarilor de odinioară. August nu 
este pomenit, dese ori în scri- 
sul t:mpului, dar cu toate ace- 
stea și August era întrupat în 
personalitatea așa de cuprinză- 
toare a lui Ludovic al XIV-lea. 

Dar ceia ce domină e con- 
cepția universală, a Omului în 
sine și a Omului prin Om, care 
iese din raţionalism. Evul me- 
du a fost foarte dese ori atacat,



pângărit şi scăzut, considerat 
ca o epocă de ignoranță, şi toa- 
tă lumea ar fi trebuit să fie 
foarte bucuroasă când a văzut 
că se mântuie o vreme așa de 
fatală pentru închipuitul pro- 
gres al omenirii. Dar nu numai 
că acum se recunose meritele 
lui, ci,ici şi colo, meritele aczs- 

tea sânt şi recompensate. Evul 
med:u nu s'a oprit în secolul al 
XV-lea, chiar în ce priveşte 
Franța, iar în unele ţări el a 
trecut şi peste al XVIil-lea şi 
peste epoca Revoluţiei şi se con- 
tinuă până în timpurile noa- 
stre. 

Astăzi se vorbeşte de ţări to- 
taltare și de ţări democraties. 
Aşa-numitele ţări democratica, 

dacă se uită cineva foarte atent 
la dânsele, arată un important 
element care vine din evul me- 
diu. Anglia este o ţară medie- 
vală și până acum, în funia- 
mentele ei, în obișnuintile ei, și 
tocmai puterea Angliei vine din 
faptul că acest ev mediu, care 
avea mult mai multă vitalitate 
decât toate teoriile politice și 
sociale ale epocei noastre şi de-



cât toate formele de dept pe 
care pe urmă omenirea le-a îm- 
prumutat delia Romani, ba de- 
cât toate ilusi.le contemporans, 
însuilețeşte şi azi Anazlia într'o 
stăpânire mondială care nu are 
de loc caracter modern şi con- 
temporan. Legătura D>minioa- 
nelor cu Metropola sânt de un 
caracter care este cu totul ne- 
inteligibil pentru persoanele care 
rau făcut studii de ev mediu. 
Dacă trece cineva de Paris, care 

e dominat de ide.le Revoluțizi 
francese, de ideile napoleoniene, 
pe care şi adversarii regimului 
republican le au în fundul su- 
fletelor lor, dacă trece cineva 
dincolo de această formă şi da 
oraşul care o cuprinde şi ex- 
primă mai bine, pentru a se du- 
ce în provincie, provincia tră- 
iește şi astăzi cum t:ă:a pe la 
1539 și în obişnuinţile popu- 
laţiei de acolo întâlneşte lucruri 
foarte familiare istoricului care 

“a umblat prin cronicile şi do- 
cumentele medievale. Nu. este 
aici locul să vă înfățişez mai p= 
larg probele pe care se sprijnă 
felul acesta de a, vedea lucrurile. 
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Dar raționalismul este una și 
toate ob'şnuinţile acestea din: e- 
vul mediu, ca și toată autorita- 
tea care vine din Roma de oăi- 
nioară, ca şi toate binecuvântă- 

“rile resultând din ungerea cu 
mirul sfânt, așa cum fusese unşi 
odinioară Saul şi David, toate 

- sânt altesva. Raționalismul este 
în conflict cu ele toate; el tre- 
buie să se iupte cu ele, ca să ca- 
pete o biruinţă pe care şi-a că- 
pătat o şi de unde au resutat, 
în secolul.al XVIII-lea, anumite 
porniri către înlăturarea hota- 
relor, către constituirea unor 
State mai mari, fără să se în- 
trebe totdeauna mărturia docu- 
mentară şi criteriul de Drept, 
ci numai prin faptul că dispune 
cineva în acel moment de m'j- 

loacele militare trebuitoare pen- 

tru a pune stăpânire pe o ţară. 

Evul mediu cere probele scrise 

de care vam vorbit, şi, când 
Frederic al II-lea anexează Si- 

lesia, el începe prin a căuta d> 

cumente spre a se sprijini pe a- 

ceste documente, cum făcuse 

Ludovic al XIV-lea cână a că- 

pătat Flandra în puterea drep- 
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tului de devoluţiune. Partea 
documentară, necesitatea donu- 
mentării este fără îndoială un 
lucru moștenit din evul mediu, 
care e 0 epocă de pledoarii, de 
procese care nu-și capătă uneori 
nic:odată sfârşitul. Dar, afară 
de recursul acesta la probele de 
Drept care vin dintr'un trecut 
așa de îndepărtat, la muita din 
Statele acestea ale secolului al 
XVIII-lea nu simte cineva că 
se găsește la o epocă aşa de 
înaintată din desvoltarea ome- 
nirii. Ungasia a rămas totdeauna 
pe o basă de Drept medieval, și 
până astăzi Dreptul unzureze 
este în legătură cu culegerea de 
principii a lui Verbâczy, care e 
dela începutul secolului al 
XVI-lea și sânt feluri de a ar- 
gumenta ungurești pe care ci- 
neva de aiurea nu le poate în- 
țelege. Polonia a rămas supt 
foarte multe raporturi în legă- 
tură cu trecutul ei medieval, și 
multe neajunsuri ale Pcioniei 
vin din faptul acesta că acolo 
evul mediu nu este mori; arl- 
stocraţia polonă de toate cate- 
goriile este întipărită și până



astăzi de o conștiință care a- 

parține epocei regelui Ioan-Al- 

pert sau cutărui altuia din îna- 

intașii lui, cari au căutat să 

întindă prin anume legături 

feodale sfera de influenţă a re- 

gatului. 
Tot așa în Austria Mariei-Te- - 

resei sânt doar mai multe pro- 

vincii, care nu sânt legate prin 

altceva decât persoana aceleia 

care este regina Ungariei în 

Ungaria, regina, Boemiei în BY- 

mia, arhiducesă în Austria de 

sus și în Austria de jos, contesă 

în "Tirol, ete. Fiecare din pro- 

vinciile acestea are un trecut 

medieval deosebit și Suverana, 

sau Suveranul, trebuie să țină 

samă de toate aceste obişnuinte, 

şi ce se hotărește în Dietele 10- 

cale, aceasta are o valoare de 

Drept peste care nu se poate 

trece. Nu se găseşte nimic co- 

mun, afară de anumite Con- 

silii, afară de Curtea Mariei-Te- 

resei, care germanisa și austria 

cisa până şi pe cel din urmă 

nobil ungur din Ardeal, când a- 

jungea la Curtea Impărătesei, 

unde era operă italiană și unde



se vorbia frantuzeşte, unde arhi- 

tecţi şi pictori şi sculptori de 
pretutindeni erau chemaţi ca 
să facă locuinţile frumoase de 
la Belvedere şi de aiurea şi fie= 
care, ori de unde ar fi venit, 
ajungea să iasă din tipul tradi- 
țional al provinciei sale, pentru 
ca să se creeze ceia ce se poat= 
numi şi pe vremea aceia „omul 
austriac”. De sigur că Austria 
aceasta este un Stat mei'eval, 
medieval în forme deosebite 
după fiecare din provinciile care 
alcătuiesc acest Imperiu. Şi Ioi? 
al II-lea n'a reuşit în ce pri- 
veşte urmărirea scopurilor sale 
tocmai prin faptul că el gândia 
raţionalist, că la dânsul era 
luptă între cele doaă conczpții. 
Văzând înainte de toate Omul, 
pentru dânsul Unguru! nu era 
Ungurul care să aibă toate a- 
mintirile trecutului și aspira- 
ţiile ce se desfac din el, cu atât 
mai puţin putea să deosebea- 
scă Unguru! din Ungaria de jcs, 

Unguru! din Ungaria de sus, Un- 

gurul de la Buda sau Ungurul 

din Ardeal, care repres:nta şi, 

pe o basă etnică deosebită, altă 
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fisionomie ungurească ; pentru 
dânsul, Ungurul era un „om”, 
un „supus”, un unterthan, şi 
el nu face decât să cultive p2 
oameni şi pe unterthani. In 
ce priveşte mijloacele pe care le 
întrebuinta, miilcacele centra- 
liste şi întrebuintarea limbii ger- 

mane, nu trebuie să se creadă 

că el era nationalist german. 

Toată cultura lui era franreză; 

toată directia lui era „fiosofi- 

că”, tot spiritul lui era un'ver- 

sal, iar limba germană numai 

un instrument: pe lânsă eccal'a 
ortodoxă, unită. ungureasci din 

Ardeal, el venia cu şcoală de 

limbă germană. care, servia ca 

mijloc de legătură între deo- 

seb'tele elemente ce se găsiau 

în Statele sale. Dar toţi acestia 

cărora el vroia să li impună o 

anumită formă care pleca din 

raționatism, nu o voia. Dacă 

i-ar fi întrebat care formă li 

pare mai bună, în abstract ar 

fi recunoscut poate că este bine 

să se dest'inteze anumite privi- 

legii care folosesc .de multe ori 

unor oameni cari nu le merită, 

pentru că o generație nu este 
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ca și generaţia precedentă, ar 
fi recunoscut că decât munca 
silnică a ţăranului, care se ri- 
dică din când în când într'o 
cumplită rebeliune, e mai bine, 
după religia creștină, deși creş- 
tinii cei dintâiu au avut sc'avi 
și au recunoscut sclăvia, să se 
dea ţăranilor libertatea. Filosofii 
din Paris şi de aiurea îl aplau- 
dau pentru măsurile pe care le 
lua. Dar, orice ar fi răspuns oa- 
menii din Țările qe Jos şi din 
Ungaria, din alte părţi ale stă- 
pânirii sale, — cei mai zgomo- 
toși au fcst Ungurii şi viitorii 
Be:gieni, din Ţările de Jos —, ei 
ar fi adăugat: „O fi așa, dar ţi- 
nem la privilegiile noastre”. Un 
îel de a gândi care se întâlneşte 
şi astăzi în clasele populare din 
anumite regiuni. Nobilii din 'Ţă- 
rile de Jos spuneau: nouă ni 
trebuie Constituţia noastră me- 
dievală; prin urmare tot ceia ce 
Impăratul cu intenţii filantro- 
pice şi umanitare a introdus, e 
un păcat faţă de aceste aşeză- 
minte care erau menite să nu se 
clintească niciodată. Şi la Un- 
guri este același lucru. 
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Iată lupta dintre impsrialis- 
mul raționalist şi med:evalismul 
acesta care a trecut prin atâtea 
veacuri şi s'a lipit așa de strâns 
de sufletul omului. Căci ozmenii 
iubesc înainte de toate, nu lu- 
crurile care sânt bune prin ele 
înseși, ci lucrurile în care au ei 
o parte, chiar dacă partea aceas- 
ta ar fi o caricatură. 
Dacă Impăratul ma biruit 

pretutindeni, ca în 'Ţările-de- 
Jos, care au revenit la ve- 
chiul regim, ca în Unsaria, 
care s'a întors mai puţin la 
ceia ce fusese înainte, dir, din 
reformele lui Iosif al II-lea. mul- 
te i-au supravieţuit. Insă, dacă 
ar fi biruit pretutindeni evul 

- mediu, noi n'am avea nizio for- 
mă. de imperialism în secolul! al 
XIX-lea. Din două motive: fi- 
indcă evul mediu este local, el 
stă locului şi iubeşte locul unde 
stă și, al doilea motiv, pentru că 
evui mediu se conduce de auto- 
ritate. pe când raționalismul 
nu cunoaşte decât Omul care 
cugetă în aceiaşi fel, omul supus 
unei logice stricte, unei raţionări 
perfecte. Suveranul este stăpâ- > 
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nu: unui oarecare ţinut, pe care 
ținut nu-l mai vede în bucăți ca 
odinioară. Raționalismul ce-e să 
fie însă o formă raţională, care 
să se pcată explica, să se poată 
apăra logic. Revoluţia francesă 
a dărâmat atâta în calea ei, 
pentru ce? Pentru că lucrurile 
acestea de trecut nu puteau să 
aducă o îndreptăţire. Pentru a 
o face ar fi trebuit odinioară să 
se sroată nu știu câte documen- 
te, nu ştiu câte manuscrise, ca 
să arăte că esie cutare lucru 
fiindcă întrun anume moment 
sa produs un eveniment, o 
sch'mbare, și trăieşte cineva în 
resultatul acelui eveniment sau 
acelei schimbări. Dar, în concep- 
ţia raţionalistă, aceasta n'are 
valoare, ci trebuie să se afle ex- 
plicaţia plecând numai dela a- 
n:mite principii de caracter ge- 
neral, care în epoca noastră, 
prin altă psihologie, au ajuns să 
nu mai fie aşa de esenţiale. 

Ce fac deci acești Suverani cari 
sunt convinși cu toţii că ei pot 
guverna orice fel de oameni? 
Dacă au mijloacele materiale 
pentru a-și anexa o provincie, 
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pentru a-și căpăta un număr 
oarecare de ființe omeneşti, ei 
îşi simt o singură aatorie: aceia 
de a-i trata uman, de a ajuta 
înaintarea lor, desvoltarea lor 
materială, fericirea lor pe pă- 
mânt: să aibă mai mulţi boi, 
mai mulţi cai, mai multe oi, casa 
lor să capete mai multe fereş! i, 
etc. Maria-Teresa n'a fericit oare ” 

Ardealul, și Iosif al II-lea, după 
dânsa, în felul acesta ? Ce erau 
Românii aceștia ? Un număr de 
oameni înapoiaţi. Care era aa- 
toria Suveranului ? De a-i sili 
să-şi facă noi case de cărămijă 
care să nu fie acoperite cu stuf 
ca înainte, de a li planta un 
număr de copaci roditori, de a li 
vinde anumite produse de fa- 
brică pentru a înlocui cămășile 
şi celelalte veșminte care se fă- 
ceau până atunci în casă, dea li 
croi drumuri, de a li săpa canale, 
de a-i supune la forme adminis- 
trative - pregătite grometric, una 
din alta şi pe o linie de ierar- 
hie perfect sigură. 

Dar, dacă este așa, un Stat se 
poate întinde oriunde, în veci- 
nătaie, este un popor mai slab, 
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un Stat mai $ubred. Așa a și 
fost în anumite casuri din se- 
colul al XVIII-lea. Frederic a] 
II-.ea, pe iângă urmărirea „glo- 
riei“, pe lângă titlurile ce avea 
asupra unor teritorii din Silesia 
de Nord, se simţia un perfect 
crganisator și administrator, 
un fericitor de oameni. Silesia 
de sigur că a progresat foart= 
mult pe vremea lui. Inainte erau 
mai multe formaţii mărunte, 
răzlețe, într'o desordine absoiu- 
tă, ca nişie rămășițe de ev me- 
diu; a venit el și, de la o bucată 
de vreme, Silesienii, fiindcă 
nu se ivise încă adevărata con- 
ştiinţă națională, şi, de altfel, ei 
ştiau şi mai multe limbi, fiind 
foarte amestecați ca rasă, au 
fost foarte bucuroți că au un 
părinte cum este regele Prusiei. 
Tot așa, la sfârșitul -carierei lui 
Frederic, în războiul pentru mo- 
ştenirea Bavariei, disputată şi 
de Austria, pe Frederic nu-l in- 
teresa că Bavaria, este un terito- 
riu bine definit, că Bavaresii 
încă de pe vremea lui Tassilo, 
luptătorul contra lui Carol-ca- 
Mare, represintă o altă alcătuire 
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istorică, având şi o basă roma- 
nică, și că dinastia şi instituţ i'e 
pe care dinasiia le-a creat, le-a 
moștenit, le-a păstrat și desvol- 
tat, creiază o individualitate, A- 
cestea toate nu au nicio valcare 
în concepția curentă a „Omu- 
lui, 

Exact același lucru ca și, astăzi, 
în anexarea Austriei. Austria, e- 
vident că este o ţară de limbă 
germanică, dar, în ce priveşte ca- 
racterul populaţiei, e foarte ame- 
stecată, omul alpin fiind amss- 
tecat cu foarte multe elements 
venite din foarte multe. l-curi. 
Aici a fost, apoi, o altă dinastie, 
un catolicism fanatic; metropcla 
aceia vienesă e mai aprope dz 
Paris decât de un oraș din Eu- 
ropa centrală. Ce au a tace aces- 
tea, tot după concepţia raţien:- 
listă a szcolului XVIII-lea, dzcă 
străz.le sunt mai bine curăţite, 
dacă  felinarele se înmulţesc, 
dacă este mai multă ordine! As- 
tăzi ca şi pe la 1710... Numai cât 
mi se pare că nu este exact a- 
celași lucru, fiindcă fondul su- 
fletesc a evoluat. 

Dar casul cel mai caracteri- 
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stic pentru imperialismul ve- 
nit din raționalism, îl oferă 
Polonia. Polonia era un teri- 
toriu, pe teritoriul acesta erau 
oameni. Această Polonie, supt 
vechiul regim al liberului veto 
și al adunării, în diete, a mii 
şi mii de nobili, cari petreceau 
supt corturi. mâncau, beau, fă- 
ceau politică, strigau şi se pă- 
teau între dânşii, Polonia, cu 
Confederații, Confederaţia de ia 
Bar și celelalte grupări disi- 
dente, cu lupta dintre protes- 
tanţi și catolici, cu duşmănia 
dintre diferitele provincii, supt 
reg mul, ultim, al lui Stanislas 
Poniatowski, om  intaligent și 
iubitor de cultură, care a dat 
Varșoviei un splendid palat şi 
l-a împodobit cu opere de artă, 
supt. regimul iui de Curte, imi- 
tat după cel dela Versailles, nu 
putea face fericirea provincii:or. 
Şi, atunci, care era datoria lui 
Frederic al II-lea, cel mai bun 
administrator din toată Europi, 
care era datoria Mariei-Teresei, 
“mamă pentru oricâţi copi, — nu 
mai vorbesc de Ecaterina a II-a, 
binefăcătoare prin reforme „filo- 
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sofice?” A împărți Polonia fără 
nici cel mai mic scrupul, doar 
Maria-Teresa, din punct de va- 
dere rel:gios, protestând, dar „a 
plâns şi a luat”. 
Același lucru care s'a făcut cu 

Polonia, era să se facă şi cu ţă- 
rile noastre. Ocupaţie rusească, 
ocupație austriacă, fel de fel de 
planuri de reforme. Oltenia a 
stat un șfert de veac supt stărâ- 
nirea austriacă, şi, când au ple- 
cat Austriecii, ei s'au mirat de 

ce Oltenii au fost foarte bucu- 
roşi să se întoarcă la Domnul 
sălbatec dela Bucureşti. Nu tre- 
buie să uităm însă că acest Con- 
stantin Mavrccordat înainte de 
era filosofiei a început cu refor- 
me de cea mai nobilă inspiraţie, 
dar, pentru oamenii dela Viena, 

el era un înapoiat, un repre- 
sintant al autorităţii tiranice a 
Sultanului. S'or fi mirat deci că 
Oltenii sânt. aşa de bucuroti să 
se întoarcă la „Domnul din Bu- 
curești“. Doar li sau făcut 
drumuri — la Arxavia, Via Ca- 
rol'na, după numele lui Carol al 
VI-lea, — s'a adus atâția coloni 
bulgari, așezați la Râmnicul 
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Vâlcii și în cutare sat, spre a în- 
mulți populaţia, s'au creat atâ- 
tea mijloace de progres mat=- 
Trial, toate datorie  nesfârşitei 
iubiri a Impăratului pentru oa- 
menii săi, pentru oricari repre- 
sintanţi ai umanităţii, cari se 
întâmpliau a se găsi în cutare 

>loc. Şi asupra pieii noastre sa 
exercitat deci imperialismul a- 
cesta  raționalist care nu face. 
deosebire între popcare, care ţi- 
ne samă numai de întinăerea te- 
ritoriului, pentru ca asupra lui 
să se desfășure o operă de refor- 
me mântuitoare pentru oricine.y 
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Lecţia a Vl-a 

STĂRI DE SPIRIT 
ÎN SOCIETATEA FRANCESĂ 

„A SECOLULUI AL XVIII-lea 
Inainte de a cerceta felul cum 

se considera doctrina care ar 
“putea fi asimilată cu imperialis- 
mul din timpurile noastre în 
epoca Revoluţiei francese şi a 
cunoaşte dacă Revoluţia, este 
un fenomen de caracter naţio- 
nal sau universal şi dacă, în 
acest cas, măsurile recomandate 
şi luate în Franţa erau de 
pus în aplicare la orice naţiune 
şi în orice ţară, putând deter- 
mina o politică de expansiune 
dincolo ds margenile vechii 
Frarcii, aș vrea să revin însă, 
nu prea mult, în urmă pentru a 
mai însemna un lucru: dacă în 
secolul al XVIII-lea, când s'au 
purtat atâtea războaie între 
Marile Puteri europene și une 
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> ori în dauna acelora care nu 
faceau parte dintr'iînsele, a fost 
o opinie publică prielnică unei 
astfel de întinderi. De la un 
timp în secolul al XIX-lea gu- 
vernele sânt împinse oarecum 
în direcţia aceasta a cuceririlor; 
se întâmplă chiar că un guvern, 
cura a fost al lui Napoleon I-iu, 
nu se poate menținea decât 
prin triumiuri cât ae dese. S'a 
„spus ce Ludovic-al XIV-lea, re- 
lativ la tapiţeriile dela Nâtre- 
Dare, că el trimetea, steagurile 

“ biruinţilor pentru a împodobi 
biserica. Napoleon a îndeplinit 
aceiași funcţiune: se aștepta ca 
el să facă minunea din fiecare 
zi. Dictatorii şi cuceritorii au 
totdeauna, această osândă asu- 
pra lor, că sânt qatori cu mi- 
runi în serie; se acceptă chiar 
mai curând o înfrângere făcută 
în împrejurări eroice decât o 
guvernare în condiţii obișnuite, 
pentru că în înfrângerea eroică 
este totuși elementul dramatic 
pe care lumea îl așteaptă, pe 
când viața obișnuită este consi- 
derată ca un lucru pe care-l 
poate face oricine și prin ur- 
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mare nu se plătește să aibă ci- 
neva un dictator şi să ridice pe 
scut un cuceritor. 

Deci în timpurile noastre se 
întâmplă că un anume spirit 
public, o sete de cucerire, un 
avânt necontenit către glorie, 
sileşte orice conducător de Stat, 
orice clasă guvernantă să facă 
o astfel de politică. Dar în seco= 
lul ai XVIli-lea se poate con- 
stata la orice popor, și mai ales 
la ţara care se găsește mai tot- 
deauna în fruntea marilor 
schimbări şi iniţiativelor însem= 
nate în această vreme, se întâl- 
neşte oare ia Francesi tendința 
de a se trece hotarele, de a pă= 
trunde în Spania, de a trece Ri- 
nul, de a ataca Ţările de Jos? 

Răspunsul la aceasta trebuie 
să fie că, în tot cursul secolului 
a! XVIII-lea, manifestații de 
opinie publică în acest sens nu 
se întâlnesc. Poporu! frances 
este ocupat de glumele zilnice, 
de manifestările, une ori spiritu- 
ale, alte ori violente, brutale, de 
nemulţămire cu deosebitele re- 
gimuri; se fac deci poesii glu- 
meţe, se atacă poliţia, se dă foc 
câte unei gherete, mult înainte. 
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de Revoluţia francesă, care s'a 

V
 

produs în mare parte pentru că 
lumea era obişnuită cu anarhia 
din fiecare moment. S= întâlne- 
ste o pornire instinctivă împo- 
triva oricării guvernări, chiar 
dacă guvernarea, aceasta era re- 
lativ bună, dar marele curent 
de opinie publică tinzând către 
expansiune, către stăpânirea al- 
tor popoare, nu se poate întâlni. 

De altminteri, când se vorbeş- 
te de națiune în acest secol, 
„națiunea“ are alt sens, decât 
acela în care o considerăm a- 
stăzi. „Națiune“, „popor“, în- 
seamnă tot ce este în afară de 
guvernare, înseamnă clasele gu- 

vernate, cărora ar trebui, după 
socotinţa gânditorilor, să li se 
recunoască anumite drepturi. 
Pentru ca să existe tendinţa de 
a trece un hotar, de a lua în stă- 
pânire o naţiune vecină, trebuie 
să existe însă un sens al naţiu= 
nii care dorește să se măreas- 
că, și cum nu există acest 

sens, nu poate exista nici ten- 
dința aceasta. N'are decât să 
cerceteze cineva cărțile de Is- 
torie din această vreme, pen- 
tru ca să vadă cât de mult 
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lipsește acest element. Vechile 
Istorii ale Franciei nu cuvrind 
altceva decât biografii regale, 
presintate într'o formă tradiţio- 
naiă, cu o mulţime de legende, 
frământate cu atâtea prejude- 
căţi. Aceste vechi Istorii ale 
Franciei sunt oarecum  intere- 
sante. și cea din urmă dintre 
dânsele, scrisă târziu în timpul 

Revoluţiei francese, de cineva 
care era la închisoare şi nu ştia 
care era soarta ce-l aștepta, 
uquetii, carte destul de răs- 

pândită şi cetită cu simpatie, 
ru cuprinde nimic din elemen= 
tu! activ, ațâţător, provocant,. 
care se întâlnește astăzi în căr- 
țiie acelea care produc cetitori= 
ior o pornire peste hotare şi pes- 
te drepturi e naţiunilor vecine. 

Istoria Universală a lui Vol» 
taire, care este fără îndoială o 
lucrare foarte interesantă, mai 
bine informată decât se crede, 
chiar cu uneie slemente de ori- 
ginalitate, căci este vorba de 
China, de India, căutând a in- 

-troduce elementul european 
care nu este frances şi fenome- 

nul asiatic, represintă lupta îm- 
potriva a ceia ca crede Voltaire 
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că este superstiție, pornirea, îm- 
potriva autorităţii care este so= 
cotită nedreaptă ; sânt critici 
mai mult sau mai puţin înie- 
meiate în această direcție, 
dar nu voroește un Frances, 
în numele poporului frances. 
Mai muit decât atâta, Voitiire, 
îndemnat de o princesă germa»= 
nă, sa apucat să scrie Istoria 
imperiului german, 3 Imperiu- 
iui, pentru că pe dânsul naţiu- 
nea germană nu-l interesează, 
cum nu i-a interesat nici na- 
iunea francesă. Omul care a 
stai totdeauna în Paris, care 

n'a avut legături cu provincia, 
acela căruia, cetirea cronicilor şi 
Gozumentelor i se va fi păzut 
lucru apăsător pentru o inteli- 
genţă vie, va vorbi, şi acolo, de 
diferite evenimente războinice, 
Ge tratatele de pace încheiate 
ia cutare vreme, va schiţa anu- 
me biografii, dar ceia ce este na- 
țiunea germană nu vede. Cum 
tot trecutul frances nu-l în- 
deamnă pe o anumită linie de 
ofensivă, e! nu se simte umilit 
de slăbiciunea militară a Fran- 
ciei pe vremea lui Ludovic al 
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XV-lea, de incapacitatea gene- 
ralilor cari se lasă bătuţi. EI, — 
și orice Frances de pe vremea 
aceia, — nu resimte ceia ce ar 
resimți cineva din timpurile 
noastre: un sentiment de gelo- 
sie pentru faptul că Frederic al 
II-lea este ceia ce este, că izbu- 
tește să câștige biruinţe și con- 
tra Francesilor; el nu crede că 
Francesii sânt micşoraţi prin 
astfel de înfrângeri, care pri- 
vesc pe generali, fiind datorite 
şi unui anumit moment, lucruri 
care se pot repara, și, dacă nu, 
nu e nici o scădere pentru onoa= 
rea națiunii. 

Este foarte interesant Voltai= 
re și în altă privinţă. El a pre- 
sintat în același timp și Viaţa, 
lui Petru cel Mare şi viaţa lui 
Carol al XII-lea. In timpurile 
noastre, când legăturile dintre 
națiuni sunt foarte strânse, noi 
:aportăm ceiace se petrece în 
străinătate către interesul no= 
stru național: fără să fie în joc 
poporul nostru, ne gândim la ce 
sa întâmplat în străinătate, 
căutând a ni da samă întru cât 
lucrul care s'a întâmplat poate 
fi favorabil sau nu intereselor 
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noastre. Sentimentul acesta 
Voltaire nu-l putea avea. Am 
spus că el nu este atâta Fran= 
ces, cât Parisian, dintr'un strat 
toarte restrâns, în care este cul= 
tul Omului în genere și prin ur- 
mare orice represintant al o= 
mului cu literă mare este inte- 
tesant din punctul de vedere 
al său personal, și poate fi apre- 
ciat după eroismul pe care-l re= 
presintă. Carol al XII-lea nu-l 
interesează pentru rostul. lui 
suedes, ci pentru că este un e- 
IOU, și am observat și în con- 
ierințile mele de Ia Paris despre - 
Frederic al II-lea cultul con- 
timporan al eroului, arătând că 
Prederic s'a bucurat de o aşa 
de largă popularitate, pentru că 
el avea continuu atitudinea e- 
roică, și ea nu venia la dânsul 
dintr'o pornire de tempera- 
ment, ci era un lucru precuge= 
tat: va fi erou în cutare mo- 
ment, și eroismul acesta s'a ma- 
nifestat la dânsul, într'o clipă 
ce înfrângere, prin aceia că se 
hotărise să se sinucidă: „vivre 
et mourir en roi“, în scrisoarea 
versiiicată trimeasă opiniei pu- 
blice prin Voitaire. 

4.



Voltaire ar fi fost poate mai 
bucuros, fiind Frances de in= 
stinct, dacă nu altfel, Gacă un 
rege al Franciei ar fi făcut aşa 
ceva, dar, cum nu s'a găsit unul 
atunci şi este un rege la Sue- 
diei, el își face datoria față de 
erou unde îl întâlneşte. 

Şi tot aşa faţă de Petru-cel= 
Mare, care și el este un erou, cu 
toată lepădarea de orice pompă 
exterioară a aceluia care se duce 
la Saardam .și ciocăneşte cu 
barda, urmărind supremul scop 
al vieţii sale: acela de a avea 

"o flotă, pe care ar îi fost mulţă- 
mit să și-o fi făcut singur. Când 
duce apoi lupta împotriva Tur= 
ciior şi e învins la Prut, aceasta 
mare a face: ajunge că a făcut 
actul eroic; faptul că l-au con- 
dus Turcii aproape ca pe un pri- 
sonier, aceasta nu scade eroul, 
cum Carol al XIl-lea-n'a fost 
scăzut prin  infrângerea dela 
Puliava și retragerea la Ben- 
ez, 

Nu e vorba la Voltaire de o 
naţiune, de un Stat, de un te- 
ritoriu, de un duşman care se 
presintă taţă de poporul îran= 
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> ces, ci de individualităţi eroice 
luate pe rând, așa cum au fost 
pe vremea Romei, Spartei, Te- 
bei, și a cării contrafacere Mo» 
dernă este luată ca o apariţie 
a unui şir nou de eroi, tot aşa 
de autentici ca şi eroii din anti- 
chitate. 

In astfel de condiţii popoarele 
nu cer nimic, Toată opera diplo- 
maţiei, toată isprava generali= 
lor este marea, lor distracţie ; nu 
e un fenomen legat de intere- 
sul unei ţări, de viitorul unei 

națiuni și de o ideologie pe care 
un popor n'o poate schimba u-> 
şor cu aitul. 

Așa fiind, de vreme ce am 
constatat această stare de spi- 
rit a unei societăţi care nu do- 
ria întindere, care nu căuta con. 
curență cu nimeni, care nu era 
bucuroasă de înfrângerea și de 
zdrobirea nimănui, pe Voltaire 
îl interesa mult mei mult ce 
făcea Ecaterina a II-a în răz= 
boaiele cu Turcii, — şi-i trime= 
tea complimente pentru că a 
izbutit să bată pe Suitani, dorind 
impărătesei lingușite să se in- 
staleze la Constantinopol, de și 
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în împrejurări pe care el nu le 
vedea îndată. Aceasta va, explica 
și cea, dintâiu atitudine a revo-- 
luţionarilor francesi. 

Revoluţia francesă este, în u- 
nele privinţi, prea mult cunos= 
cută, cunoscută cu prea multă 
abundență în ce privește deta= 
liile, incidentele de stradă şi 
spectacolele de eşafod, dar, pe 
de aită parte, este prea puțin 
cunoscută. Cunoaștem doar fe- 
nomene parisiene și în legătu- 
ră cu o anumită clasă din Pa- 
ris ; nici cu toată lumea parisia»= 
nă, cu atât mai puţin cu lumea. 
francesă. Erau mulți Francesi 
din Paris chiar, cari n'au fost 
niciodată în Piaţa Revoluţiei, 
devenită pe urmă Piaţa Concor= 
diei, ca să vadă funcţionând e= 
şaiodu: ; atâţia nu fuseseră nici- 
odată la un club. Cluburile și 
spectacolele sângeroase ale eșa- 
fodului erau pentru un anumit 
public: anumiţi bărbaţi şi anu- 
mite femsi, cari nu aveau altă o- 
cupație și se duceau acolo pen= 
tru a urla din tribune la Iaco= 
bini sau aiurea, fie și la cele 
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trei Adunări ale Revoluţiei. ori 
să aplaude la arătarea de călău 
a capetelor tăiate: totdeauna a.- 
ceiasi oameni. Şi, în ce priveşte 
pe deputaţi, mai ales la cele 
&'intâiu două Adunări. şi la Le- 
gislativă, deputaţii cari le frec= 
ventau erau reduşi la număr. 
După ce Adunarea Constituantă 

s'a mutat dela Versailles la Paris, 
multi nu mai veniau la şedin= 
e. fiindcă nu=i interesau, nu 
atât de frică sau pentru a nu 
se comwromite: discutia unor 
legi care treceau peste compe= 
tenta lor nu putea să-i reție. 
Când s'a hotărît soarta Jui Ludo- 
vic al XVI-lea, numărul absen- 
tilor era mare. Revoluţia fran= 
cesă a fost făcută de o minori» 
tate. si în cursul ei s'au săvâr- 
șit atâtea crime tocmai din cau- 
să că guvernantii își dădeau 
samă că sânt o minoritate si că 
o mare maioritate, regalistă în- 
tâiu, republicană, dar în alt 
sens, ne urmă, este împotriva 
lor, Nimic riu face pe om mai 
crud, maj turbat, decât frica, și 

oamenii au trăit o bucată de 
vreme  într'o teribilă frică per- 
manentă, și față de ameninţă=



rile din afară, şi față de ceia ce 
puteau aștepta, și meritau să 
aștepte, din interior. 

Revoluţia francesă să nu ni-o 
închipuim deci ca manifestaţia 
puternică a unui popor, care, 
însuflețit de un sentiment re- 
formist, dar pe o basă națională, 
ar fi urmărit îndeplinirea unei 
acţiuni bine chibzuite la înce- 
put și pe care lumea deplin con- 
ştientă era hotărită s'o ducă 
până la capăt. Ar fi o mare gre- 
şeală. Dacă ar fi fost un feno- 
men național, determinat de 
un prisos militar sau un prisos 
sufletesc la poporul frances, a= 
ceasta ar îi determinai îndată 
mari acțiuni cuceritoare, dar a- 
ceasta nu s'a întâmplat. Revo= 
lutia francesă a plecat de la a- 
numite cercuri, de la un număr 
foarte restrâns de oameni ; erau 
provincii întregi care, nu numai 
că nu urmăriau ideile Revolu= 
ţlei, dar manifestau în chipul 
cel mai hotărît că toată aface- 
rea aceasta nu interesează lu= 
mea de acolo. In cutare din a- 
ceste provincii, pe care Revo= 
lutia le-a suprimat apoi, după 
programul abatelui Sieyes, a»



nume clase nici n'au vrut să ia 
parte la vot. Și, când li s'a ce- 
lut să voteze pentru primele A= 
dunări, care n'au dat resultat, 
când au votat întâia oară, au 
făcut ceia ce erau obișnuiți să 
tacă, și, când, neizbutindu-se a se 
resolva. chestiunea financiară în 
această Adunare premergătoa- 
re, a trebuit să se ajungă la 
Statele generale, pe care regele 
voise să le evite, având conștiin= 
ţa primejdiei care putea ieşi de 
aici, au fost foarte mulți cari 
nu ştiau exact de ce este vorba, 
şi un număr foarte restrâns de 
meneurs, cari nu erau înţeleși 
între dânşii şi nu veniau dintr*o 
agitaţie generală, au provocat 
Revoluţia francesă, 
Cum se poate crede că Mon- 

tesquieu, biet magistrat de pro= 
vincie, care interzicea rudelor 
sale tinere să cetească „Lettres 
Persanes'* ale tinereței sale, un 
om așa de comod și simandi- 
cos, să fi fost un agitator revo= 
luţionar, sau uşuratecul Voltai-: 
re, pe care îl satisfăcea propria 
lui. ghidușie, să fi umblat cum 
umbla până ieri un agitator po= 
litie din loc în loc, scormonind
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“toate nemulțămirile, pentru o 
“acțiune subversivâ! Cel mai ne- 
norocit om din timpul Revolu» 
tei irancese ar fi fost Voltaire, 
dacă l-ar fi deranjat cineva din 
rosturile lui, prin urletul unei 

“străzi pe care a desprețuit=o tot- 
deauna și cu care n'a avut și nu 
putea să aibă niciun fel de con= 
tact. Sau Rousseau, un spirit 
așa de singular, urând pe toată 
lumea și veșnic nemulţâmit cu 
e] însuşi, pierdut într'o viaţă 
casnică umilitoare, asupra că- 
reia biografii filosofului păs- 
trează une ori tăcere, omul care 

“rămăsese sufletește totdeauna, 
în Geneva, al cării organism 
politic era un lucru cu totul 
particular, cum nici n'a mai 
existat, şi nu se va putea nici- 
odată reproduce în viitor, nu 
putea să aibă nici ambiția, nici 
mijloacele de â produce o schim- 

“bare de situaţii în ţară străină. 
Nu era principial revoluţionară 
nici atmosfera de la 1789 a unor 
aleşi, cari niciodată în viaţa lor 
r'au fost visat un astiel de rol 

şi cari nu aduceau de acasă da- 
„cât cereri de amănunte, în așa- 

 



- numitele caiete, cu un cuprins 
adesea contrazicător. 

Așa presintându=se lucrurile, 
asupra cărora am crezut de fo= 
los să mă întind, să uităm şi le- 
genda Revoluţiei francese în ea 
însăşi şi legenda Revoluţiei 
îrancese ca fenomen de ener- 
gie naţională, îndreptând so- 
cietatea  tfrancesă, "contempora- 
nă, către cucerirea Europei şi 
către subjugarea altor na- 
țiuni. Așa ceva nu există. Un 
foarte vechiu discurs la Aca- 
demia francesă al lui Mignet, 

„care a scris o bună Istorie a Re- 
voluţiei în linii generale, arată 
că a existat înainte de Aduna- 
rea Statelor Generale un singur 
program, al abatelui Sieyes. 'Tot 
ce s'a făcut, pănă și la împărţi- 
rea Franciei în departamente, 
pleacă de la acestălalt singura- 
tec, foarte priceput în materie 
de argumentaţii filosofice, dar şi 
el fără calități de agitator, vor= 
bind slab şi gata să se supere 
de câte ori nu se primia o pro- 
punere a lui, pentru ca mai mut 
timp să retuse de a participa la 
discuţii. Nici acesta, un raare 
revoluționar activ. Gesturile lui >



Mirabeau erau aduse de acasă, 
cum. discursurile îi erau pregă- 
tite adesea, de secretarul lui. 

Să nu creadă deci cineva că 
în această întâie fasă de dibuiri 
a putut Revoluţia francesă să 
aibă un program de politică ex- 
terioară. Nu se simțiau nici ve- 
cinii ameninţaţi prin aceia că 
s'a petrecut în Franţa o schim= 
baie de acestea, care-i da un ca= 
racter constituţional în locui 
vechii forme tradiţionale de 
până atunci. Războiul cu „Pu- 
terile“ a venit târziu, în 1792 
numai, și dintr'un anume mo- 
tiv. Nu opinia publică l-a cerut, 
când Ludovic al XVI-lea săre 
măanul a venit întrun costum 
special, de mare șef de șotire, 
pentru ca să anunțe Adunării 
legislative un lucru pe care nu-l 
voia de loc. Pornirea ofensivă, 
pleacă sau dintr'o anume filoso- 
fie politică pe care a ajuns a o 
cunoaște numai epoca noastră, 
sau dintr'o îalsă interpretare a 
Istoriei, şi nu existau nici una, 
nici alta ia 17189, | 

In ce priveşte clasa militară, 
ca iubia războiul, dar nu scopu- 
rile războiului, sensul. Era o



distracție pe care un om de 
bună familie se simţia dator să 
şi-o caute de câteva ori în viaţă. 
Nu e același lucru ca în timpul 
Marelui Războiu, când o întrea» 
gă castă militară, în special la 
Berlin, a vrut războiul, şi. l-a 
avut. Pe vremea aceia armata 
însemna altceva decâţ armatele 
europene la 1914. Războiul re= 
voluționar care a fost preconi. 
sai așa de târziu a venit din a- 
numite necesități de partid; cu- 
tare partid avea nevoie în mo= 
mentul acela de războiu ; răz= 
boiul întra în calculul făcut de 
acest partid pentru ca să se ser- 
vească interesele sale, și din ne- 

“ norocire pentru el, nu le-a Pu- 
tut servi. 
Numai în ideia raţionalistă a, 

Revoluţiei francese era ceva 
care putea să ducă la o lungă 
serie de războaie și la consecin» 
ţe pe care nimeni nu putea să, 
le prevadă.



Lecţia a VII-a 

CE ERA ÎN JURUL FRANCIEI 
REVOLUȚIONARE 

În lecţia aceasta o să fie vor- 
ba de cea d'intâiu atitudine a 
oamenilor Revoluţiei francese 
faţă, de întrebarea aceasta dacă 
“hotarele unui Stat sânt a se 
schimba sau nu sânt a se schim- - 
ba, și dacă îndreptăţirea acea-= 
sta trebuie căutată în domeniul 
juridic, în domeniul unor obiş- 
nuințe medievale din care fac 
parte şi aceste consideraţii juri» 

. dice speciale, sau dacă oamenii 
aceștia ai Revoluţiei francese în 
considerarea chestiunii hotare- 

lor se îndreaptă după altceva. 
Pentru a ajunge la cunoaşte= 

rea stărilor de spirit am între- 
buințat această metodă. Am 
luat pe vecinii Statului frances 
așa cum se presintă la 1189 și 

am căutat să văd dacă în apro- 
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pierea, hotarelor acestora ale ve= 
chii Francii existau oarecare 
tendinţi de schimbare, care să 
fi provocat intervenţia armate-= 
lor francese și, după aceia, con- 
secințile produse de armatele 
care intervin : ocupația mai în= 
delungată, anexarea, ceva asă- 
mănător cu ceia ce se petrece, 
din nenorocire, în momentul 
de față inaintea ochilor noştri 
între Rusia și Finlanda, în care 
se pare că se inventează lucruri 
ce nu sau petrecut, se caută 
a se crea o anumită stare de spi- 
rit bolnăvicioasă în mijlocul 
muncitorimii, pentru ca pe ur- 

mă să se spună că armatele ru- 
sești întră pe teritoriul finlan- 
des cu o misiune  liberatoare, 

clasele muncitorești apăsate aș- 
teptând ru nerăbdare apari- 
ţia armatei sovietice. Să ve- 
dem dacă la hotarele vechiului 
Slat frances se găsesc în forma- 
țiunile provinciale grupări uma»- 
ne care să aștepte cu nerăbdare 
o intervenţie liberatoare din 
partea armatelor regalității con- 
stituţionale, sau, de la 1792 îna= 
inte, a armatelor Republicii 
francese ieșite din Revoluţie. 

— 137



Pe urmă vom căuta, în altă 
lecţie, să vedem cari sânt agen- 
ţii pe cari i-a putut întrebuința 
Revoluţia francesă pentru ca 
prin ei, ca agitatori politici și ca 
șefi de armată, să se petreacă a- 
numite schimbări, care ar putea 
să, fie în legătură cu acele anu- 
mite stări de spirit şi tendinţi 
manifestate în teritoriile vecine. 

Să iuăm deci harta Franciei, 
pe singura lature importantă, 
care este cea de Est, pentru că 
laturea cealaltă este a Pirenei- 
lor, cari sânt un element isola- 
tor, de și Ludovic al XIV-lea a 
putut să spună nepotului său 
Filip, când acesta a luat coroa= 
na Spaniei, că de acum înainte 
numai sânt Pireneii, dar vorba a- 
ceasta a rămas zadarnică, căci, 
de fapt, supt Filip al V-lea, Spa- 
nia a păstrat tot vechile ei tra- 
diţii, și față de Franţa n'a avut 
altă atitudine decât a Habsbur= 
gilor odinioară. Iar, în ce prive- 
şte graniţa de Nord, acolo este 
Canalul Mânecii —, și dintre 
Englesi se apropie de ia început 
de Revoluţie doar acel Sir Sa- 
muel Romiliy, de care a vorbit 
la 1818 Benjamin Constant, a= 
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rătîndu-i legăturile cu însuși Mi= 
rabeau—, graniţa de Apus este 
Oceanul. 

Granița aceasta răsăriteană 
s'o luăm de !a Marea Nordului 
până la Alpi, ca să vedem ce 
formaţiuni politice erau acolo, 
care era starea de spirit în ace- 
ste formaţiuni politice, dacă a- 
colo se manifestă fenomene re- 
voluționare. Insă trebuie să pă- 
găm de samă ca, aceste fenome= 
ne revoluționare să fie în sensul 
Revoluţiei francese, să fie în e- 
sența lor potrivite cu Revoluţia 
francesă, pentru că revoluțiile 
sânt de multe feluri, şi sînt şi re- 
voluții conservatcare. 
Avem întâiu provinciile belgice 

ale Casei de Austria. Atunci când 
posesiile habsburgice s'au împăr- 
țit, aceste provincii belgice, aceste 
„Tări-de-Jos“, care erau odinioa- 
ră în legătură cu Spania, au 
trecut la Viena, fără să fie, în 
realitate, o legătură directă, ci 
numai anumite posibilităţi de 
trecere a trupelor, reglementate 

-prin cine ştie ce convenţii și 
obișnuinţe. De la Viena se gu- 
vernează, prin guvernatorii iri- 

— 139



meși de Impărat aceste 'Ţări-de- 
Jos. 

Ce sînt ele în apropierea anu- 
iui 1789? Cum am spus şi în- 
tr'o lecţie precedentă, acolo se 
păstrează, în cea mai mare part: 
așezămintele evului mediu, şi 
psihologia oamenilor cari se 
afiă acolo nu se deosebește de 
cea medievală. Este o nobilime 
care a rămas pănă în timpurile 
noastre foarte conservatoare. 
Statul belgian actual are deci 
un caracter curios: o înfățișare 
foarte democratică, cu organi- 
sații populare socialiste care au 
dominat în unele împrejurări 
situaţia, dar alături de tendin= 
țile acestea spre o democraţie 
foarte înaintată este o aristo- 
crație care s'a păstrat, şi influ- 
ența foarte adâncă a clerului. 
In timpul Marelui Războiu, con= 
știința naționa'ă a Belgiei, care 
nu putuse  răspinge cucerirea 
germană, de și se luptase cu cea 
mai mare îndărătnicie împotri= 
va străinului apăsător, conştiin- 
ţa aceasta se cuprinde în doi oa= 
meni, dintre cari unul este un 

șef socialist care a trăit până dă- 
unăzi, căci a murit acum câteva 
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> săptămâni, Van Der Velde, care 
a fost și la noi la Iași în timpul 
refugiului nostru şi a întărit 
credința noastră în biruinţa fi- 
nală, iar celălalț. un om admira- 
bil, Cardinalul Mercier, care a 
resistat, prin mijloacele presti- 
giului Bisericii catolice şi prin 
ale patriotismului său, impotri= 
va ocupaţiei. Când a fost tras 
la răspundere, el a invocat drep= 
turile sale în calitatea lui de are 
hiepiscop, de cardinali, şi, când 
oamenii ocupaţiei îi arătau că 
acțiunea lui este revoluţionară; 
aducea înainte texte, iar. dacă, 
nici textele nu parveniau să, 
convingă pe unii ofițeri ger- 
mani, observa: „nu este vina 
mea dacă d-stră nu ştiţi fran= 
țuzeşte“. Lupta poporului -bela 
gian a fost represintată deci de 
un șef socialist şi de un cardi- 
nal, si aceasta vă spune tot ros= 
tul Belgiei. Pe ce altă parte, nu 
poate exista un rege mai popu= 
lar, mai legat de toată populaţia 
de acolo, din toate stratele, de= 
cât, repele Belgiei, şi pe vremea 
regelui Albert şi pe vremea ac- 
tualului rege Leopold, dar, cu 
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toate acestea, Curtea cuprinde 
un număr de coboritori ai ma= 
rilor familii de odinioară, a că- 
ror întreagă atitudine arată cât 
de mult s'a păstrat până în mo- 
mentul de față sentimentul a- 
cesta al unei foarte vechi şi 
dârze aristocrații. Este apoi o 
burghesie care în Istorie a lăsat 
urme glorioase prin resistenţa 
față de regii Franciei, ca la 
Courtray şi Rosebecque. Şi, în 
sfârșit, o țărănime de o altă o- 

„rientare decât a nobilimii spri= 
jinite pe privilegiile de odinioa= 
ră. Este foarte greu ca într'o 
țară așa de mică să se găsească 
forme de viaţă așa de deosebite 
și antagonisme profunde care 
totuși nu primejduiesc ţara, pre- 
cum o primejduieşte în oarecare 
măsură antagonismul dintre e- 
lementul valon, de limbă fran= 
cesă, şi elementul flamand, care 
vorbește un dialect german. 

Pe la 1789, situaţia nu era ace- 
-aşi în deosebitele provincii, pen- 
tru că viitoarea Belgie era o co- 
lecție de provincii și fiecare din 
provinciile acestea, Brabantul, 
Hainaut, Flandra, Limbourg, a- 
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vea altă origine istorică, altă, 
desvoltare și altă tradiţie. şi, 
cum spuneam în altă lecţie, toa- 
te deosebitele teritorii pe care 
le stăpânia Casa de Austria își 
aveau zestrea lor ereditară deo- 
sebiţă. De zestrea aceasta a lor is- 
torică nu se poate atinge Suve- 
ranul. Iosif al II-lea a vrut să 
introducă anumite reforme, ca= 
re, din punctul de vedere al ra= 
ţiunii, al filantropiei, al avanta= 
giilor materiale, evident că se 
puteau aprecia, însă locuitorii 
Țărilor-de-Jos, indiferent de 
clasa lor, n'au vrut să primeas= 
că reformele lui, și împotrivirea 
aceasta față de reforme a mers 
așa de departe, încât s'au pro= 
dus fenomene revoluționare. In 
hunte au fost intelectualii a- 
parţinând clasei mijlocii. Cutare 
avocat, Van der Noot, pe care-l 
întâinește cineva apo. la Paris, 
a fost silit să fugă și a fost pri- 
mit în mediul revoluţionar. Dar 
avocatul acesta revoluţionar din 
Țările-de-Jos, care avuse un rol 
esenţial în ce privește lupta con- 
tra reformelor  Impăratului, 

- mare, sufleteşte, nimic a face cu 
oamenii Revoluţiei. Aceştia ple- 
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cau de “la un -crez raționalist : 
pentru dânșii trecutul n'are nici- 
O valoare, o indreptăţire istorică 
nu însemna, nimic, pe când re= 

„belii din 'Țările-ae-Jos presintau 
contrariui, privilegiile tind pen- 
iu ei lucrul de căpetenie, MoOş- 
tenirea, istorică, aceia ce trebuie 
să birue; raţiunea era liberă 
să judece cu logica, ei, dar acea- 
Sta nu angajează oameni cari 
sint deprinși să judece altfel şi 
al căror patriotism consistă in a 
se păstra formele vechi neatinse. 

Deci, în unele împrejurări, 
„Beigienii“ aceştia pot să folo= 
seasca Revoluţiei francese şi Re= 
voluția francesă poate să se to- 
losească împotriva Casei de Aus- 
tria de această nemulțămire şi 
de forma revoluţionară în care 
ea sa imbrăcat, dar aceasta nu 
înseamnă că locuitorii din 'Ță= 
Tile-de-Jos ar fi dorit interven- 
ţia revoluţionarilor trancesi, că, 
ar îi prevăzut o schimbare a, stă= 
rilor de lucruri care să tie deter- 
minată de ideile dominante în 
Pranța de la 1789 şi la 1792, 
când intrară Francesii acolo, să 
fi tins la o unitformisare a felu- 
lui de viață politic în aceste două 
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ţări, aşa de deosebite între dân» 
sele. 

Este, apoi, o altă ţară in pâr= 
țile acestea care a avut şi relaţii 
foarte rele cu Franţa, pe vremea 
lui Ludovic al XIvV-uea, când, ca : 
astăzi, Oianda a tost inundată 

pentru ca patrunderea armate= 
lor trancese să fie impiedecară, 
Şi dec. nu se poate zice că intre 
Oianda și Franţa ar fi tost tra» 
diţi istorice comune. Aceasta cu 
toate că și in Olanda a fost o 
mișcare revoluționară. Acolo era 
un curent pe care l-am putea 
numi democratic şi, pe lângă a- 
ceasta, tendinţa, tot mai „mo= 
narhică“, pe care de multă vreme 
me o manifesta stathuderul. 
Statnuderul era succesorul gu= 

vernatorului spaniol de pe vre- 
muri, pentru că şi Olanda, ca şi 
viitoarea Belgie, a tost candva - 
provincie spaniolă. In lupta a= 
ceasta a învins partidul sprijinit 
de Prusia pe acela care, de la 
Suirea pe tron a lui Wiem de 
Orange, se sprijină pe Anglia. 
Erau niște legături de familie 
prin căsatorie intre stathuderul 
de pe la 1780 și dinastia prusia- 
nă, și succesorul lui Frederic al 
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II-lea, Frederic Wilhelm al II- 
lea, a trimes deci armatele sale, 
supt conducerea ducelui de 
Braunschweig, care, față de sla= 
bele mijloace de apărare ale O- 
landesilor, a câștigat uşor  bi- 
ruința uneia dintre cele mai 
bune armate din lume. Exista 
deci acolo o revoluţie și acum 
rămăsese o stare de spirit post- 
revoluționară, ca oriunde a fost 
o revoluţie care n'a izbutit și o 
apăsare a căzut grea asupra . 
populației care nu mai poate 
armări scopurile ei. Dar și aici 
punctul de vedere al Olandesi- 
lor în revoluţia lor n'are nimic 
a face cu acel raţionalism al Re= 
voluţiei francese. 

Oiandesii sânt un popor foar- 
te conservativ și acum, și lu- 
crul are avantagii, cum şi desa- 
vantagii. Astiel, aceasta a pro= 
dus în timpurile noastre protes- 
tările violente, foarte interesan= 
te supt raportul literar, ale u- 
nuia dintre cei mai însemnați 
scriitori în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea; Multatuli, 
_(Dekker), care fusese întrebuin- 

* țat în guvernarea Indiilor olan= 
dese şi de acolo protestase îm- 
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potriva apăsării la care era su- 
pusă populația indigenă; o 
mare parte dintre Olandesi nu 
sau împăcat nici până acum cu 
gloria lui Multatuli. Vedeţi: 
dacă un om se ridică în lumea 
aceasta, olandesă, împotriva vie- 
ţii îndătinate, societatea îl răs- 
pinge. Chiar monarhismul O- 
landei, iubirea de care este în- 
cunjurată regina Wilhelmina, 
moștenitoarea Iuliana, copiii pe. 
cari îi are ea, arată, cu toată 
existența unui partid socialist, 
unui partid comunist și chiar 
unui partid catolic, în ţara care 
şi-a căpătat independenţa prin 
lupta calvinismului împotriva 
catolicismului impus 'Țărilor-de- 
jos, că Olanda, este o ţară con- 
servativă. 

Care este conclusia lucrurilor 
spuse până acum? La granița 
de Nord-Est a Franciei, în ade- 
văr sânt fenomene revoluţiona- 
re, care, de altfel, se transmit 
dela o ţară la alta, dar să nu 
credem câtuși de puţin că basa 
acestor mișcări revoluţionare e 
în sensul frances, că se dorește 
o schimbare de lucruri care să 
transforme totul, aşa cum tin-> 
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dea să se transforme Franţa, în 
acel moment. - ” 
„Dacă se coboară cineva mai 
Jos, va găsi în regiunea Rinului 
mijlociu o mulțime de mici for. 
maţiuni medievale. In Alsacia, 
autoritatea prinților din Impe- 
riul german era de un caracter 
foarte învechit și de sigur ne- 
plăcut pentru populaţie, întru 
cât poate fi ceva neplăcut a- 
tunci când te-ai obișnuit cu 
"dânsul. Şi unul din motivele 
pentru care Franţa revoluţio- 
nară a intrat în războiu cu Eu- 
ropa a fost chestiunea dreptu- 
rilor pe care le aveau prinții 
germani în Alsacia. Alsacia era 
provincie francesă încă din Răz- 
boiul de treizeci de ani, şi, când 
sau introdus reformele Revolu- 
ției, prinții aceștia au protestat 

'la organele de drept ale Confe- 
deraţiei germanice, iar de aici 
au ieșit anumite fricţiuni care 
au contribuit la începerea ostili- 
tăților. In regiunea aceasta erau 
și prinți eclesiastici, cari aveau 
venituri mari şi au desvoltat o 
activitate de civilisație foarte 
înaintată, cu construcţii arhi- 
tehtonice îndrăzneţe și costisi- 
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toare prin împodobirea acestor 
palate cu toate mijloacele“ pe 
care le putea da marea desvol= 
tare artistică a secolului al 
XVIII-lea. 

Veţi întreba: lumea aceasta 
era ea mulțămită sau nemulţă= 
mită, căuta ea să pătrundă la 
ei Francesii pentru a li aduce 
libertatea ? Răspunsul trebuie 
să fie că, în condiţiile acestea 
restrânse și modeste în care tră- 
iau, oamenii erau în genere foar= 
te mulțămiţi. Aceasta o putem 

- constata și întrun cas particular, 
pe care noi îl putem urmări cu 
mai multă atenţie și cu xvare= 
care simpatie pentru că este în 
legătură cu istoria Dinastiei 
noastre, și în ce priveşte pe Ho= 
henzollernii catolici de 1a Rin, și 
în ce priveşte familia de Wied, 
din care a venit regina Elisa- 
beța. Hohenzollernii aceştia de 
la Singmaringen erau foarte 
populari ; cu toate că asupra 
orășelului foarte modest se ridi- 
ca un castel imens, castelul nu 
era privit cu ochi răi de popu= 
laţie. 'Toţi  Hohenzollernii au 
fost încunjuraţi pănă în timpul 
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din urmă, de şi Casa aceasta, res 
nană a Hohenzollernilor şi-a sa 
crificat suveranitatea şi a trecut 
toate drepturile ei de stăpânire 
asupra, regelui Prusiei,. de sim»= 
patie, fiind consideraţi şi mai 
târziu ca, șeti naturali ai regiu- 
nii. De Casa de Wied m'am o- 
cupat în deosebi vorbind de regi- 
na Elisabeta, după cartea ei 
Mein Penatenwinkel. Evident că 
erau și foarte multe lucruri în- 
vechite, unele duioase, altele ri- 
dicole, pentru că lucrurile în= 
vechite se compun din ambele 
aceste elemente, era un fel de 
autoritate ca în fundul evului 
mediu. Ce viaţă tristă a dus vii- 
toarea Elisabeta -a României a= 
tunci când, acasă, era silită 
să înveţe o mulţime de lucruri 
care nu sânt în legătură cu for= 
marea unui suflet femeiesc! Era 
un adevărat supliciu pentru co- 
pii, într'o lume care samănă în- 
iru câtva, dar potrivit cu vre- 
mea, cu aceia. pe câre o găsim 
în memoriile marchisei de Bay= 
reuth, sora lui Frederic al II-lea, 

-aşa de rău tratată în familia so- 
țului ei. trebuind să intervină 
une ori pentru ca socrul să nu 
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ia la bătaie pe fiul său, iar, 
în ce privește sentimentele pe 
care le avea pentru dânsa fa- 
milia ei de la Berlin, ea le-a sim- 
țit pe urmă, când -o lăsau a- 
proape să moară de foame, de și 
era o femeie foarte simpatică, 
foarte inteligentă, care merita o 
altă soartă. Intre ce spune 
markgrafina și între ce mărtu- 
risește regina Elisabeta este de 
sigur o foarte mare asămănare. 
Dar cu toate acestea familia de 
Wied era iubită acolo: tatăl şi 
mama reginei Elisabeta, copiii” 
acestora, între cari Elisabeta în= 
săși. Aduc înainte, aici, lu- 
cruri care fac parte din secolul al 
XIX-lea mai înaintat, pentru că 
atunci avem mai multe lămu= 
tiri, dar cum era pe la 1850—60, 
pe vremea ştirilor acestora de=. 
spre familia de Wied, tot aşa era 
și cu o jumătate de secol îna- 
inte. 

Acolo erau şi orașe libere, ca 
Frankfurtul, şi putem cunoaşte 
foarte bine ce era la Frankfurt 
pe vremea aceasta prin multele 
lămuriri care s'au strâns în ju- 
rul familiei lui Goethe. Avem 
scrisorile lui Frau Aja, mama 
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poetului, care spune multe lu-= 
cruri cam alandala, dar câteva 
din dânsele interesante, ca de 
la o femeie foarte formalistă, pe 
de o parte, iar, pe de alta, trecând 
peste toate formele, cum era, in 
genere, burghesia din Frankturţ 
pe vremea aceia. Avem şi scriso= 

„rile tatălui lui Goethe, om de o 
inteligenţă mediocră. Avem, în 
sfârșit, și scrisorile toarte inte= 
tesantei surori a lui Goethe, 
Cornelia. Aici nu era spirit re- 
voluţionar de loc, la burghesii 

“aceștia pentru cari cea mai mare 
satisiacţie era doar Dieta impe= 
rială de alegere, la care veniau 
toți prinții cu caleșiile lor au- 
rite, aducând cu ei o cheltuială, 
de lux, și locuitorii doriau poate 
să tiăiască Impăratul cât mai 
Puțin, pentru ca să vie o nouă 
petrecere în localitate. Era 
acolo și o burghesie de origine 
francesă, foarte influentă o'bu= 
cată de vreme, care stătea . în 
fruntea societăţii de acolo, şi 
mai erau apoi mulţi Evrei: 
Rothschiizii vin de acolo. Pentru 
ca să, se ştie ce era Evreimea a» 
ceasta de acolo și din alte părţi, 
mare decât să ia cineva amin= 
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tirile lui Heine, cu Evreii lui bo- 
gaţi și Evreii săraci din cari fă= 
cea parte, zugrăviți cu un ames-= 
tec de duioşie și de ridicol. 

Goethe însuși a înfățișat mai 
târziu starea de spirit creată 
prin influenţa Revoluţiei fran= 
cese, când Revoluţia a fost a- 
proape, și oraşe ca Maiența fură 
ocupate. Ocupaţia francesă a 
fost primită. cu plăcere, dar nu 
din punctul de vedere revoluţio- 
rar. Francesii mai fuseseră pe 
acolo şi ei represintau încă, du» 
pă traditie. o oarecare eleganţă, 
așa încât în lumea femeiască 
erau foarte bine primiţi, lăsând 
şi arnintiri vii. 

Dacă se coboară cineva mai 
jos, în lumea elveţiană, care este 
în cea mai mare parte” germană, 
nefiind decât continuarea vieţii 
xenane între Strasbourg şi Basel, 
aici este un Spiesbuergerthum 
care se urmează şi până acum, 
cu oraşe liniștite ca Berna, cu 
casele vechi supt arcade, prăvă- 
lioare mărunte în care se vorbe- 
ște cu clienţii ca în familie și 
distracţia în jurul gropii urșilor 
de import. 

Geneva o lăsăm de o parte;



acolo există un spirit revoluțio- 
nar, dar nu în sens frances, ra= 
ționalist, căutând o nouă stare 
de lucruri perfect logică şi pro= 
vocând din partea întemeiatori- 
lor acestui regim revoluționar o 
tendință de expansiune. Geneva 
este în adevăr foarte interesan- 
tă. In încercarea, mea de Istorie 
Universală, în volumul care cu= 
prinde Revoluţia francesă, am 
arătat întâia oară, — cum cred 
că tot întâia oară s'au pus în 
legătură cu Revoluţia francesă 
fenomenele din 'Țările=de-Jos şi 
din Olanda, care, de altminteri, 

sânt pretutindeni presintate, dar 
fără legătură cu Revoluţia, ca 

în foarte buna veche Istorie a 
secolului al XVIII-lea, tradusă 
şi în franţuzeşte. de Schlosser,— 
ce este comun între fenomenul 
revoluționar general de atunci 
şi îutre Istoria specială a Gene= 
vei. Geneva calvină, în care tră- 
ieşte încă teribilu! stăpân abso- 
lut, necruţător pănă la trimete- 
rea la eşafod, care este Calvin, 
e cel mai conservativ oraş care 
se poate închipui. Aici e lupta 
îndărătnică a vechilor familii 
împotriva oricării încercări de



reformă ; toţi cei veniți de aiu= 
rea, în mare parte din Franța, 
nu erau admiși în viaţa publică. 
Rousseau, care este presintat de 
obiceiu ca fiind un cugetător ra= 
dical—în anume sens, în sensul 
raționalist, este revoluţionar —, 
iscălia : „cetățean al Genevei'. 
Dar aceasta, însemna privilegiul: 
el a părăsit Geneva, sa așezat, 
la Paris și. cu toate acestea, pă- 
stra, titlul acesta, precum poate 
ar îi făcut-o cu acelea de baron 
şi de conte. Tot planul revolu- 
ționar al lui Rousseau este făcut 
nu pentru o mare ţară de vre-o 
treizeci de milioane, ca, Franţa, 
ci pentru un mic oraş, cum era 
Geneva. A scoate pe Rousseau 
din genevismul lui originar, a- 
ceasta înseamnă a nu-l înţelege 
de loc. In Franţa, el a fost tot» 
deauna un străin, un străin cu= 
Tios și interesant, care nu şi-a 
găsit niciodată așezarea acolo, 
şi de aceia ușor i-a fost să 
treacă în Anglia, unde a stat o 
“bucată de vreme. Am putea, spu= 
ne chiar că el a fost totdeauna 
pe ducă în societatea francesă, 
unde nu și-a căpătat nicio pro- 
fesie și, în orice cas, n'a fost



N - legat de niciuna, nici când era, 
întrun rând, secretar al repre= 
„Sintantului Franciei la Veneţia 
și-i făcea rapoartele, ceia ce este 
datoria secretarului, numai cât, 
pe când secretarul nu trebuie 
să o spună, el a spus-o şi a tre- 
buit să plece și de acolo, trăind 
pe urmă și pe sama unor anu- 
mite persoane feminine. 

Aceasta era Geneva, şi au fost 
acolo intervenţii militare supt 
vechiul regim frances, ca și o in- 
tervenție militară a regelui Sar- 
diniei, fostul duce de Savoia, 
care de atâtea ori dorise să a- 
rexeze Geneva la Statele sale, 
fiinâcă lupta aceasta producea 
o stare de anarhie primejdioasă 
“pentru toţi vecinii. 

In Geneva, era, deci o stare de 
revoluție, numai cât starea a- 

"ceasta revoluționară din Geneva. 
nu avea, nici ea, nimic a face cu 
felul de a gândi al Franciei 
ante-revoluţionare și cu tendin» 
țile Revoluţiei francese. Fran- 
cesii n'au fost chemaţi la Ge- 
neva; ei au venit într'un anume 
moment, dar venirea acestor ca= 
tolici, a acestor oameni de pur= 
tări mai libere, a acestor „stri- 
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cați“, cum judeczu Genevesii, a 
fost privită cu antipatie. 

Mai e necesar, revenind la 
-granița Pireneilor, să spun că 
dincolo de dânsa era un popor 

„Care ura adânc, şi din gelosie, 
pe Francesi ? Cu toată dinastia 
francesă, înrudită şi cu familii 
italiene, vechea Spanie a, perse= 
verat, cum spuneam, în aceiaşi: 
isolare. Și, când vor veni Fran- 
cesii, mai târziu, ei vor fi primiţi 
foarte rău. Aceştia erau ateii, 
oamenii lipsiți de credinţă, a= 
narhiștii, cari dărâmau orice or- 
dine materială şi morală. Nicu 
măcar în Catalonia n'au fost 
chemați Francesii, de şi această 
regiune, care este o ţară, a mani- 
festat dorinţa de a forma cel 
Puțin un Stat autonom în seco- 
lul al XVIl-lea și Francesii lui 
Ludovic al XIV-lea au fost che» 
mați acolo. Vom vedea mai târ= 
ziu, în războaiele lui Napoleon, 
cum populaţia întreagă s'a ridi- 
cat împotriva lor, până la așa- 
numiții „invisibili“, cari tră- 
geau din dosul copacilor și stân= 
cilor. 

Astfel Francesii mau fost 
poitiți nicăiri în epoca Revolu= 
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ției cele mari pentru a începe o 
operă de pătrundere militară și 
de expansiune politică. 
„Vom vedea acum dacă Fran- 

cesii ei înșiși aveau tendința de 
a trece hotarele și ce au înţeles, 
pe urmă, să facă dincolo Je ho- 
tarele încălcate. 
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Lecţia a VIII-a 

ATITUDINEA FRANCESI- 
LOR FAŢĂ DE VECINI 

Să cercetăm acuma care a fost 
atitudinea dela început a „filoso- 
filor“, a revoluționarilor cari 
transiormaseră Statele Generale 
în ceia ce nu se gândise a face 
Ludovic al XVI-lea, în „Adunare 
Naţională“. Am văzut ce era de 
jur împrejurul acestei Francii pe 
cale de a se revoluţiona, ce se 
putea aştepta, faţă de încercarea 
revoluționară, din partea popula- 
jiei țărilor vecine. | 
Acum trebuie să se vadă în 

însăşi societatea aceasta care era 
pe cale de a schimba complect 
Franţa, care era atitudinea față 
de vecini, pentru a ni da samă 
dacă într'adevăr Revoluţia fran- 
cesă a avut dela început intenţia 
de a lărgi hotarele ţării sau de a 
aduce o solie de libertate celor 
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cari până atunci erau. ori se cre- 
deau că sunt, supt apăsarea unui 
tiran 

Cea dintâi observatie de făcut 
în această privință este că 
Adunarea Naţională nu era pre- 
gătită pentru niciun rol, nici 
măcar pentru rolul de transfor- 

mare internă. Transformarea a- 
ceasta internă a venit printr'o se- 
rie de surprinderi şi actele cele 

mai imoortante ale ei, de o im- 
portantă relativă din punctul ei 
de vedere, dar de sigur impor- 
tante în ce priveşte desfăşurarea 

împrejurărilor revoluționare au 
fost; luate şi ele fără să fi ştiut 
nimeni ce se va petrece. Am ur- 

mărit . cândva în amănunte ceia 

ce s'a întâmolat în noabtea; dela 
începutul lui August 1789, în ca- 
re unii cred că s'a desființat regi- 
mul, feudal, care nu exista de 

multă vreme, ci era vorba numai 
de „drepturile senioriale“, şi a- 
tunci  represintanţii clerului şi 
nobilii au părăsit aceste drepturi, 
care aveau o însemnătate foarte 
redusă și, în orice caz,nu trăia o 
mare parte din nobilime din ve- 
niturile ce puteau fi culese dela 
acest izvor: în tot cursul acestei 
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şedinţe se găsește cineva înaintea 
neașteptatului şi neprevăzutului. 
Era o întrecere de retorică în 
domeniul ideologiei. 

Presidarea unei astfel de Adu- 
nări se făcea cu totul insuficient, 
președinții înşişi fiind improvi- 
saţi; program de lucru nu exista, 
simţ de responsabilitate nu se a- 
fla la nimeni. E o parte comică 
în această efervescenţă, din care 
a resultat pentru clasele de jos 
oarecare avantagii. 

Fiecare se transformă potrivit 
cu mediul aprins, nervos.în care 
se găşeşște. Dar, în condiţiile aces- 
tea, nu poate fi vorba nici de or- 
dine în domeniul intern și cu a- 
tât mai puţin de una în domeniul 
extern. În ce priveşte pe cea 
d'intâiu, tot repertoriul lor se ter- 
minase foarte răpede: proclama- 
rea Adunării Constituante, înlă- 
turarea drepturilor senioriale, 
stabilirea „drepturilor omului“. 

“ La 1790, îndată după strămuta- 
rea Adunării dela Versailles în 
capitala părăsită a Franciei, sa 
întâmplat că nu veniau deputa- 
ţii; a fost o adevărată fericire că 
se puteau trimete grijile de legis- 
laţie Ja o Adunare care va fi după 

1 
— 161



aceasta Adunarea . Legislativă. 
Până atunci, ceremonii solemne 
în Câmpul lui Marte, înfrățire 
înaintea „altarului patriei“, îm- 
băţișări cu bietul Ludovic al 
XVI-lea. ” 

Dar, dacă în ordinea inter- 
nă era așa până la 1792, când 
s'a declarat războiu Puterilor ve- 
cine, dacă în ordinea internă nu 
era program, nici o activitate ur- 
mată, nu era conștiință şi simţ 
de responsabilitate, ni putem în- 
chipui ce putea să fie în ce pri- 
veşte direcția de politică externă. 

Ministrul de Externe era la 
disposiția Adunării, cum erau 
toţi miniștrii ceilalţi, cum era şi 
armata, căreia i se trimeteau de- 
putaţi în misiune, cu o autorita- 
te mai mare decât autoritatea 
generalilor. ăi 

Astfel, în lucrurile din afară, 
conștiință și mai slabă decât în 
cele din interior. Ce se putea 
crede în provincie, întrece ori- 
ce închipuire. A crede că grele 
chestiuni de politică externă au 
fost tratate şi discutate, aceasta 
înseamnă să nu fi avut riciun 
contact direct cu izvoarele, Le- 
găturile cu Anglia, cu Spania 
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nu întrau în socoteală; cele, așa 
de importante, cu Italia, cu lu- 
mea germană, cu provinciile de 
la vărsarea Rinului scăpau cu 
desăvârşire cunoştinţii şi putin- 
ţii de a prevedea şi de a organi- 
sa a oamenilor Revoluţiei. 

S'ar crede că, de oare ce dela 
un timp s'au produs mișcări de 
expansiune, întrând în războiul 
care a adus biruinţă şi de acolo 
au ieşit anexări sau măcar stă- 
pânirea francesă, într'o formă 
sau alta, s'ar fi căutat a se zgân- 
dări personal, sau prin cluburile 
lor, de formaţiune nouă, toţi ve- 
cinii, pentru a pregăti terenul. 
Lucruri de acestea le vedem în 
fiecare zi, în vremile aceste triste 
ale noastre, când fiecare se gă- 
seşte supt o ameninţare şi se tri- 
met pretutindeni necontenit a- 
genţii. Dar, în cei dintâiu doi 
ani şi jumătate ai Revoluţiei 
francese nu se întâlnesc astfel 
de agenţi. Era prinsă toată lumea 
în truda de a face din nepregă- 
titul și neprevăzutul de la înce- 
put opera revoluţionară care ce- 
rea atâta osteneală şi ar fi ceruţ 
şi o înţelegere între oameni care 
nici aceia n'a existat dela înce- 
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put, pentru că fiecare. a- lucrat 
pe sama lui proprie. 

Cu toate acestea între: Fran- 
cesii de atunci și între vecinii 

lor au fost anumite legături, le- 

gături care nu erau propriu-vor- 
bind de caracter imperialist în 
ce priveşte națiunea  francesă 

însăşi, dar în ce priveşte propa- 

garea unor anumite - idei. Şi 

ideia poate fi imperialistă, chiar 

dacă de ideia aceasta nu se lea- 

gă dela început un interes de 

Stat, pentru că întâiu ideia este 

aceia care trece graniţa, care 

câştigă spiritele şi, după ce tere- 
nul este câştigat prin propagan- 
da ideii, pe urmă vine şi intere- 

sul naţional, care, în concurenţă 

cu interesul ideologic, ajunge să 
domine. In timpurile noastre 
desvoltarea nazismului german 
este caracteristică; el a plecat 
dela o concepţie care-l ridica 
împotriva Sovietelor, ceia ce nu 
împiedecă, în momentul de faţă, 
ca nazismul să meargă înpreună 
cu Sovietele. Acelaşi fenomen 
ca pe vremea Revoluţiei france-, 
se. După ce pornește ideia, dela? 

o vreme ea nu este cu desăvâr- 
şire stăpână, ci vine ceva din 
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fondul cel. vechiu şi elementul 
acesta ajunge să domine. 

In privinţa aceasta am căutat 
să urmăresc în două casurio 
astfel de propagandă. Pentru 
casul întâiu nu este aşa de mult 
de spus, cu toate că omul de care 
e vorba avea foarte multe resur- 
se, o iniţiativă foarte îndrăznea- 
ță şi era capabil de multe la- 
cruri, chiar de a servi o ideie 
pentru ca să se întoarcă pe ur- 
mă împotriva ei. Este vorba de 
Dumouriez, de fapt un aventu- 
Trier, care a ajuns general cum 
se ajungea pe vremea aceia, care 

"s'a trezit comandant al armatei 
Rinului ca şi, altă dată, insignifit- 
antul tânăr nobil de Beauharnais 
fostul soţ al viitoarei Impărătese 
Iosefina. Dumouriez fusese în- 
frebuințat ca agent pentru Po- 
lonia revoluţionară, împărţită în 
această vreme, se întorsese în 
Franţa şi prin legăturile sale de 
club ajunsese să joace un rol ma- 
re. In lumea dela gurile Rinului, 
el a avut anumite legături locale. 
Conducând ofensiva francesă în 
această regiune a izbutit să pu- 
nă stăpânire, după biruinţa dela 
Jemmapes, pe "Ţările de Jos, pe 
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câre le-a „revoluționat“. Prin 
urmare avem a face cu un aven- 
turier, cu un general improvi- 
sat, cu un propagandist care o- 
dinioară servise pe rege şi cara 
acum se consacra în întregime 
operei revoluţionare, care căuta 
să intre în legături cu oamenii 
de acolo şi a stabilit un regim 
care a fost foarte simpatic pen- 
tru populaţie când era vorba nu- 
mai să planteze arbori ai liber- 
tății, să se recomande portul bo- 
netei roşii şi să se facă discursuri 
răsunătoare pe tema libertăţii, 
dar, pe urmă, când au venit re- 
chisiţiile, când au apărut furni- 
sorii de calitatea lui Rapinard, 
despre care întreba cântecul 
dacă numele lui vine dela ce 
face, rapine, sau viceversa, lu- 
crurile s'au schimbat. 

Dar mai caracteristic e casul 
generalului care a cucerit Sa- 
voia. Legăturile lui cu popula- 
ţia merită într'adevăr să fie ob- 
servate în amănunte şi de aceia 
„am căutat să vi le înfățişez a- 
ceste amănunte. El a lăsat şi me- 
morii care ni araţă şi felul cum 
se putea proceda faţă de popula- 
ţia vecină. Doppet, care fusese 
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la început medic, era din Cham- 
bery. Astfel, în loc să vie agen- 
tul din Franţa care se duce în 
țara de câştigat, de convertit, de 
anexat, avem a face cu un om 
de acolo, care, în urma unor a- 
numite nemulțumiri sau ambiţii, 
vine el în Franţa şi se pune la 
disposiţia Revoluţiei, ai cării »a- 
meni nu aveau încă astfel de in- 
tenţii, şi îndeplineşte apoi acasă 
la dânsul funcțiunea revoluţio- 
nară. Cum memoriile lui Doppet 
sunt mai întinse şi cuprind și 

acte publice, de acolo căpătăm 
mai multe informaţii decât din 
memoriile, mai scurte, ale lui 
Dumouriez. Născut la 1753, el a 
stat un timp la Chambery, apoi 
a venit în Franţa de a întrat în 
trupele  francese, şi anume în 
„gardes francaises“, apoi în cava- 
lerie. O mare parte din oamenii 
Revoluţiei francese sânt de spe- 
ţa aceasta; un trecut amestecat; 
pornesc într'o direcţie, trec în 
alta; starea lor sufletească este 
dela început cunfusă şi bolnavă. 
Doppet se întoarce înapoi, se 
consacră iar studiilor medicaie ; 
apare la Turin, în Piemont, care 
avea cu Savoia legături aşa de 
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strânse. A stat. şi în . Elveţia. 
Mai târziu îl găsim la Gre- 
noble, unde fuseseră fenome- 
ne revoluţionare foarte gra- 
ve. Ajunge prieten cu cineva 
care era să fie consul al Fran- 
ciei revoluţionare la noi și a că- 
rui corespondenţă e cuprinsă în 
colecția noastră  Hurmuzaki, 
Aubert du Bayet; îl ajută la o 
publicaţie „patriotică“ de azi 
până mâne, „Annales  patrioti- 
ques“; are legături și cu Carra, 
care fusese înainte de aceasta 
preceptorul copiilor lui Grigore 
Alexandru Ghica-Vodă, Domnul 

Moldovei, şi a tipărit o „Istorie a 
Moldovei“ în care sânt şi obser- 
vații de present. Legăturile cu Du 
Bayet, candidat la un consulat 
în Orient, cu Carra, aventurie- 
rul care umblase pe la Curțile 
fanariote arată şi mai clar cali- 
tatea oamenilor şi a metodelor 
ce se întrebuinţau. 
După întrarea în clubul Iacobi 

nilor, când, la 10 August 1792, s'a 
dat lovitura hotăfitoare împotri- 
va lui Ludovic al XVI-lea, ata- 
cat în castelul său şi silit să se 
refugieze în Adunare, care l-a tri- 
mes la Temple într'o situaţie ca- 
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e era a unui prisonier, Doppet 
agită pe Sviţeri, mercenarii plă- 
tiți de rege şi foarte credincioși 
acestuia, ca unul care fusese prin 
Elveţia şi avuse relaţii politice, 
la Paris, şi cu Piemontes și El- 
veţieni. Din momentul acesta 
începe rolul revoluţionar al lui 
Doppet în provincia vecină, dar 
el nu se adresează Savoiarzilor 
ca atari, ci, cum oamenii cari au 
jucat un rol important în Revo- 
luţie erau elevii unei şcoli de 
tradiţie iesuită, care se sprijinia' 
pe cunoașterea antichităţii grs- 
ceşti și romane interpretată în- 
trun anume fel, la Allobrogi. 
Tot aşa Dumouriez are a face cu 
Belgii şi, la noi, ideia „Daciei“ 
înviate e tot în legătură cu pre- 
gătirea aibeologică a oamenilor 
culţi din acea vreme, cari trecu- 
seră prin Colegiile iesuite şi 
post-iesuite. Se întemeiază deci 
un club revoluționar și îndată 

„va îi şi o „legiune“, a Allobrogi- 
lor. | 

Şeful „legiunii“ devine depu- 
tat în Convenţie, deputat al ora- 
şului unde se născuse. Mai târ- 
ziu răsare ca general de brigadă, 
şi comandant general al armatei 
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care operează în Alpi. Chemat 
înapoi atunci când se răscoală 
oraşul Lyon, el joacă un rol im- 
portant în această campanie, 
până ce e trimes în Pirinei; res- 
tul nu interesează: a fost co- 
mandant și la Metz. Doppet a 
lăsat o sumă de opere în toate 
domeniile. Lrecho des Alpes, 
studii asupra magnetismului, a- 
supra medicinei, pe lângă lucrări 
de un caracter mai uşor, pe care 
le pune alături cu cercetările 
medicale şi cele privitoare la 
manifestaţiile curioase ale flui- 
delor necunoscute. Putem bănui 
că n'a fost amestecat şi în miş- 
carea francmasonilor de atunci, 
fiindcă în Revoluţia francesă 
francmasoneria a avut rol de că- 
petenie. 

Aceasta este calitatea agenţi- 
lor Revoluţiei  francese. Ei pot 
să meargă din loc în loc, pot să 
câștige la un moment dato 
popularitate locală, dar e de a-. 
juns să îi străbăţut cineva bia- 
grafia unuia din ei, ca să-şi dea 
samă că nu poate fi vorba de ni- 
mic prea serios, căci nu pătrunde 
cineva astfel în viaţa unei re- 
giuni locuite de altă populaţie, 
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iar, în casul lui Doppet, împreju- 
rările sânt mai favorabile pentru 
agent, pentru că este un om de 
acolo care vine şi întrebuinţea- 
ză mijloacele Franciei pentru a 
revoluţiona regiunea sa. 

Când se iau povestirile fran- 
cese asupra celor dintâiu atingeri 
cu regiunile vecine, întâlnesc 
o mulţime de informații care se 
pot lua, dar cu foarte multă cri- 
tică, fără să fie silit cineva nu- 
mai decât să creadă că este vor- 
ba de manifestații sincere şi per- 
manente ale populațiilor cu 
care a intrat întâiu-în legătură 
Revoluţia. Dintr'o carte asu- 
pra Revoluţiei francese, a lui 
Rambaud, scrisă de un Frances, 
iau astfel următoarele informa- 
ţii cu privire la atitudinea Savo- 
iarzilor îndemnați şi împinşi de 
Doppet. O deputaţie  savoiardă 
vine la Lyon și cere cocarda tri- 
coloră. Lumea se câștigă foarte 
răpede în felul acesta. Oamenii 
naivi cred că este de ajuns 
să-i dai omului o cocardă, pen- 
tru ca în felul acesta toată al- 
cătuirea lui interioară să fie 
transformată. Oricum, era alt- 
fel decâţ cocarda albă pe care o 
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purtau  emigraţii, deveniți oas- 
peţi nesuferiţi în țările unde se 
duceau, neavând nicio ocupaţie 
— şi aceasta ar fi fost de ajuns 
să-i îndemne către o viaţă des- 
trăbălată, — luând bani pe cari 

nu-i plătiau, câștigând elemente 
aşa de puţin serioase din locul 
lor de adăpost. Şi unul din mo: 
tivele pentru care a fost atacată, 
ușuratic, Franţa din 1792 cu în- 
crederea că se va ajunge la mari 
resultate, a fost că se vedeau 
Francesii supt: forma emigratu- 
lui, o secătură pretențioasă. 

Mai departe se arată cum, pe 
atunci, une ori, când au pătruns 
trupele lui Doppet, municipalita- 
tea din Chamb&ry a apărut cu 
cheile, foarte bucuroasă că poate 
preda orașul, și puţină vreme 
după aceasta cineva îi spunea 
generalului Montesquiou, în Sep- 
tembrie din acest an: „noi nu 

sântem un popor învins, ci un 
popor liberat“. Se putea întâm- 
pla, mai ales că și legătura între 
Savoia şi Franța era foarte strân- 
să, şi se știe că Savoia pe vremea 
lui Napoleon al III-lea a fost u- 
nită cu Franţa. S'a făcut atunci, 
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în 1792, un plebiscit, şi cinci sute 
optzeci și trei de comune au fost 
pentru anexare. 

" Intr'o lucrare despre Hohen- 
zoterni: Fedor von Koppen, Die 
Hohenzollern und das Reich, 
am găsit un cas caracteristic, 
La Maienţa, în jurul generalu- 
lui comandant, se adunase, în 
Iulie 1792, o mulţime de lume. 
Emigraţi nu erau, dar asupra a- 
celora de acolo se exercita de 
mult o influență a acelor emi- 
graţi de la Coblenz, şi aceştia 
oameni cu pretenţii enorme şi fă- 
ră valoare reală. La un moment 
dat au început a vorbi între 
dânșii, și comandantul a spus: 

toţi revoluționarii sânt buni de 
spânzurat, (pendables). 

Femeile oferă părul lor pen- 
tru aceasta. Apoi e o întrecere 
de asigurări uşuratece.  Cutare 
ofițer va duce cu sine trei cla- 
poni, dintre cari pe unul îl va 
mânca la Landau, pe al doilea 
la Nancy, pe al treilea la Paris. 
„Cânii“ vor fi închiși în case- 
mate. Se doreşte un joc cu cape- 
te de Iacobini sau măcar un de- 
get al mojicului de Petion. 
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„ Aici avem a face cu fenome=! 
ne care se petrec înainte de ma- 
rele războiu din 1792 care s'a 
tăcut în Țările de Jos şi la Rin 
şi a dus la neașteptatele biruinţi 

“francese dela Jemmapes şi 
Valmy. 
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Lecţia a IX-a 

SOCIETĂȚILE EUROPENE 
FAŢĂ DE REVOLUŢIA 

FRANCESĂ 
Intrăm cu lecţia aceasta în- 

tr'un domeniu de precisiuni mai 
de aproape. Este vorba de atmos- 
fera pe care au întâlnit-o Fran- 
cesii în cea d'intâiu străbatere a, 
lor dincolo de hotare: aceasta a 
început la 1792 şi perioada asu- 
pra căreia se întinde va, merge 
până la 1796. 

Cea d'intâiu dată este aceia a 
dec!araţiei de războiu făcută 
Prusiei și Austriei, din causa spri- 
jinirii de către Imperiul german 
a prinților din Alsacia, prinți de 
Imperiu cari aveau intevese a- 
colo și revoluționarii francesi 
sau simţit jigniţi de faptul -ă 
se amesteca străinătatea în ceia, 
ce considerau ei ca lucruri care 
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îi privesc numai pe dânşii, 
ceia ce era o qovadă de senti- 
mentele lor pentru libertatea 
umană. Ei judecau aşa: noi îi 
liberăm de anumite sarcini pe 
Aisacieni, și iată dincolo de gra- 
niță, din țara supusă autorită- 
ţii „tiranilor“, vine o intervenție 
care ne împiedecă de a săvârşi 
opera de libertate. Cum se vede, 
nu e nimic imperialist, de la în- 
ceput, în această tendință. . 

Incă odată trebuie să spun că 
Revoluţia francesă n'a început 
cu un program de politică ex- 
ternă. N'au fost prevăzute anu- 
mite acțium mititare. De la 1789 
până în primăvara lui 1792 n'a 
fost războiu, nici de fapt, nici în 
pregătire, şi nu există niciun 
program de anexiuni. Aşa incât 
cine urmărește evenimentele din 
Europa pe linia imperialismului, 
trebuie să dea la o parte nu nu-» 
mai ceiace s'a petrecut până la 
1792, dar chiar în 1792 nu tre 
buie să interpreteze ceiace s'a 
petrecut atunci ca o acţiune cu- 
ceritoare, ba nici măcar ca o do- 
rință puternică, neînfrânată, de 
a răspândi anumite idei, fie și 
cu sila, SE 
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„Veţi vedea că ideia aceasta a o- 
mMului care trebuie liberat cu 
siia se întâlnește în Europa a- 
tunci, și anume nu în Franţa, ci 
la unii cugetători germani. Dar 
aceştia represintă tot aşa de pu- 
ţin spiritul german pe cât repre- 
sintă de puţin filosofii francesi 
spiritul frances. Toţi aceșta tră- 
iau într'o noțiune ce umanitate 
în care se puteau cuprinde toate 
popoarele, toate tendinţile poli- 
tice, și puteau să intre toate re- 
forme.e care se aveau în vedere. 
Trebuie să ni dăm samă de ce s'a. 
petrecut după trecerea hotarelor 
de către Francesi până la acea 
dată de 1796, care înseamnă in- 
tervenţia generalului Bonapar- 
te, în cea d'intâiu campanie a 
lui în Italia, — căci până atunci 
fusese numai o acțiune împotri- 
va Casei de Savoia, a regeiui 
Sardiniei, vecinul pe care-l avea 
Franţa la Sud-Est şi am arătat 
cum generalul Doppet provocase 
acolo o mișcare care nu chema 
pe Francesi, dar trebuia să-i pri- 
mească bucuros, cum generalul 
Montesquicu, un general faţă de 
care Revoluţia a fost foarte pu- 
țin recunoscătoare, a întrat acolo 
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” și s'a produs, cu voturile popu- 
laţiei, anexiunea  Savoiei și a 
Nisei, dar străbaterea aceasta în 
Savoia se face în împrejurări 
care nu merită să fie înscrise în 
analeie militare ale timpului. 

Inainte însă de a vedea care 
este starea de spirit a celor cari 
trec granița şi a celor în ţara 
cărora se trece, trebuie să spun 
foarte puţine cuvinte despre acei 
cari au participat la războiul îm- 
potriva Revoluţiei francese, și a- 
supra felului cum s'au desvoltat 
aceste ostilități. 

Este o părere destul de răs- 
pândită aceia că Revoluţia a ve- 
nit ca un șivoiu liberator întâiu, 
apăsător şi cuceritor pe urmă, 
că acei :ari stăteau în fața ar- 
matelor acestora, compuse din 
e:emente tinere, recrutate a- 
tunci, în mare parte de la ţară, 
fără nici un amestec în viața 
politică, aparţineau vestitei ar- 
mate prusiene şi armatei aus- 
triace, care fusese bătută, cu pu- 
ţină vreme, de Turci, în Banat, 
cu Iosii al II-lea în frunte, iar 

“armatele acestea, compuse din 
soldați fără adevărată valoare 
militară și din ai unui Suveran 
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bătrân şi zgârcit cum era regele 
Sardiniei, incapabil de a conduce 
trupele sale, au fost dela început 
speriațe de asaltul acesta teribil 
al legiunilor francese şi s'au lăsat 
bătute. 

Războiul a fost declarat întâiu 
Prusiei și Impăratului din Viena. 
După aceia revoluționarii din 
Paris, pentru a arăta că nu li 
pasă de nimic şi că sânt în stare 
să lupte împotriva oricui, ceia 
ce înseamnă inconştiență şi în 
parte desperare, au declarat răz- 
hoiu regelui Angliei, care Îzg0- 
nise pe ambasadorul Franciei, şi 
regelui Spaniei, om cu totul in- 
ferior, supt toate raporturile,, 
lipsit. de orice demnitate, supus” 
infiuenţei soţiei lui, o princesă 
italiană, care era şi ea supusă 
influenţei favoritului ei, unu: din 
tipurile cele mai vrednice de des- 
preţ, din această vreme, Manuel 
Godoy, care a fost unul din cei 

ce au trădat față de Revoluţia 
francesă coaliția europeană și 
prin urmare a contribuit la pa- 
cea din 1795. S'a declarat războiu 
și Oiandei, Olanda a fost năvă- 
lită numai pe urmă şi silită a se 
uni cu Franţa, atrăgând asupra 
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ei dușmănia Angliei din causa 
acestei alianţe silite cu Revolu- 
ţia. Din cauza legăturii diaâ- 
stice, încă din 1192 se adauge 
la această coaliţie Bourbonul 
din Neapole. 

In toată această vreme, după 
răspingerea armatelor de inva- 
sie, la Valmy şi Jemmapes, suc- 
cesele Revoluţiei şi înfrângerile 
alternează. Aceasta atârnă în 
mare parte și dela valoarea ge- 
neralilor: Hoche, Pichegru, Jour- 
dan, Houchard, Keliermann, Mo- 
reau, cari erau în cea mai mare 
parte improvisaţi, căci, vechii 
generali terminaseră foarte re- 
pede, unii dintre dânșii ca La 
Fayette, Dumouriez trecând la 
inamic, câte unul fiind dat în 
judecată, imputâridu-i-se că n'a 
fost destul de norocos, dar mai 
ales credincios regimului, așa în- 
cât şi-au pierdut capul. Custine. 
Tat felul de elemente cu desăvâr- 
şire noi, ieșite din mulţime, sânt 
deci acelea care au condus răz- 
boiul împotriva coaliţiei europe- 
ne. De altminteri şi în Germa- 
nia, se petrec aceleaşi lucruri: 
după ducele de Braunschweig, 

- care mai e încă fericit, vechii ge- 
nerali ai lui Frederic al Il-lea 
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dispar, si apar şi acoto, ca şi, la 
'Austrieci, arhiduci tineri, Carol, 
Ioan, lângă un Wurmser, Alsa- 
cian, un Alvinezy, Ungur din 
Vintul-de-sus, un Melas, fiu! păs- 
torului din Sas-Sebeşul săsesc, 
şi alţii, ba chiar un prinţ din 
dinastia domnitoare, care a şi 
căzut luptând. cum a fost prin- 
tul Louis. Ridicaţi din clasele 
modeste, ale ponulaţiei, atitudi- 
nea lor națională n'a fost tot- 
deauna aceiași, cum este natu- 
ral să fie la oameni cari n'au 
nicio tradiţie, niciun fel de prin- 
civii care să-i conducă. De alt- 
fel am spus că. în ce priveşte pe 
Yrrancesi. motivul naţional în 
timnul Revolutiei nu există. fe- 
lul de a gândi fiind cu totul in- 
ternaţional, pentru cine apre- 
ciază sentimentul naţional ori- 
unde. 
Avem a face. prin urmare, cu 

două armate, dintre care una se 
formează atunci şi n'are niciun 
fel de obisnuinţă, armata fran- 
cesă, care la început a fost, ade- 
sea, şi învinsă, când s'a tras asu- 
pra cetăților întărite francese cu 
ghiulele înroşite. S'a cucerit 
Thionville, sa pierdut Verdun, 
care a cavitulat înaintea arma. 
telor prusiene. Şi scenele sălba- 
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tece din Septembre 1792, când 
au îost omorâţi în închisori a- 
tâția nobili şi clerici, au fost 
determinate de groaznica tea- 
mă pe care o aveau revoiu- 
ționarii că vor intra trupele alia- 
ților de la granița răsăriteană în 
Paris şi, atunci, va începe proce- 
sul lor : eşafodul nu prea func- 
ționase până atunci, dar ei se şi 
vedeau suind scările mașinei de 
decapitare, şi, dacă mașina a- 
ceasta a funcționat pe urmă ne 
contenit, în fiecare zi, aceasta se 
Gatorește stării sufleteşti a omu- 
lui care se simte pe marginea 
prăpăstiei. 

Cu cât e mai multă lumină a 
supra lucrurilor, cu atâta şi mai 
multă sănătate întro societate, 
dar aceștia bâjbâiau prin întu- 
nerec. Ca să se înțeleagă starea 
boinăvicioasă a Francesilor din 
această vreme, trebuie să-şi dea 
cineva samă și de faptul că ni- 
meni nu avea informaţiile care 
ni stau nouă la îndemână și du- 
pă care ne putem conduce, mă- 
car în oarecare măsură, şi mă- 
car unii dintre noi, câri au con- 
ştiinţă şi spirit critic şi pot în- 
râuri asupra celorlalţi, împiede- 
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cându-i de a se găsi în această 
stare tulburată din fiecare zi. 

Nu se poate zice, deci, că răz- 
boiul a început în 1792, tru- 
pele au inaintat în viitoarea Bel- 
gie, în Oianda, că ele au cucerit 
Maienţa, care a și fost pierdută 
o bucată de vreme și recâștizată, 
au luat ia Coblenz şi Trier, toată 
banda de ia Rin din teritoriul 
german şi au respins pe Spanioli 
dinco:o de Pirinei, pătrunzând pe 
teritoriul Spaniei, că au luat 
partea de limbă francesă din po 
sesiunile regelui Sardiniei şi a- 
tunci capitolul următor ar fi a- 
cela al dominaţiei francese acolo. 

Să vedem cum au înţeles Fran- 
cesii, intrând în locurile acestea, 
să alcătuiască; o nouă formă de 
viaţă poiitică. Ei n'au avut ră- 
gaz, pănă foarte târziu, să facă 
acest lucru, s'ar putea spune 
chiar că n'au avut nici timpul 
trebuitor pentru o adevărată or- 
ganisare. A trebuit să vie altă 
minte decât mintea înflăcărată, 
şi din causa tinereţii și din cau- 
za energiei firești a claselor ru- 
rale, pe care o aduceau cu sine, 
Hoche, Jourdan, Massșna, 

E interesant să se arăte care 
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era adevărata origine, din ce 
sat, din ce oraş, a generalilor 
acestor dintâiu ai Revoluției. Cu- 
tari erau Alsacieni, Kleber, Kel- 
lermann, Gasconi Limousini, ca 
Jourdan, care luptase și în Ame- 
rica, din Jura, ca Pichegru; alţii, 
Hoche, Marceau, Moreau, veniau 
din regiunile centrale ale Fran- 
ţei, ba unul e Evreu, Massena. 
Dacă ar îi fost o adevărată ar- 
mată unitară, cu adevărați ge- 
nerali, evident că războiul ar îi 
avut o formă, dar, așa, nu eo 
adevărată armată, condusă Ge un 
șef având ce-i trebuie pentiu a o 
domina şi în mentaiitatea lui 
mijloacele trebuitoare pentru a 
lua în stăpânire și a organisa 
provincia sau regiunea cucerită. 

Dar deocamdată este vorba de 
prima atingere, atunci când li- 
nia conducătoare lipsește, când 
bâjbâirea pe care o întâi:nește 
cineva, ducând ia toate rătăci- 
Tie și "crimele, în Parisul însuşi, 
se observă şi în ce priveşte con- 
cucerea războiului. Cred că e 
bine să adaog și aceia că, dacă 
armatele nu fuseseră conduse 
nici de generali ca Dumouriez și 
La Fayette, cari au trecut la 
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dușman, aceasta se datorește 
faptu' ui că ei nu erau lăsaţi să 
fie stăpâni ai armatei lor, fiind 
continuu bănuiţi de oamenii in- 
stalaţi la putere în Paris: întâiu 
de miniștrii girondini si după 
acea, de Iacobini, cari în 1793 au 
avut în samă apărarea Franciei 
cu toate consecinţile de anexare 
resultate din opera militară în- 
făptuită. Comisarii aceștia, a- 
mestecându-se în toate rosturile, 
siăbiau încrederea în generali, şi 
sguduiau şi disciplina armatelor, 
pentrucă generalul putea fi pâ- 
rît înaintea comisarului, a comi- 
sarului Convenţiei, de” propriii 
săi soldaţi (cazul lui Custine). 
E fenomenul care se observă a- 
stăzi în armata rusească, care 
şi ea are comisari de aceştia, de 
cari se plâne generalii a căror 
calitate este. de altfel, din ce în 
ce mai evidentă, 

Să luăm întâiu ceiace s'a pe 
trecut în Savoia şi după aceia 
să trecem, pentru a ne opri mult 
ma pe lare, la ceiace s'a întâm- 
plat în Germania în acest timp. 

In Savoia, am spus că avem a 
face cu un om de acolo, care s'a 
-mutat în Franţa, a intrat în le- 
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gături cu deosebiți revoluționari, 
- după ce fusese în armata fran- 
cesă de două ori și a stat pănă 
în. August 1792 ia Paris unde a- 
vea legături şi :u elemente pie- 
îmontese, cu clubul! în care se în- 
prămădise o mu'țime de agita- 
tori, cari recunoșteau mai mult 
sau mai puţin autoritatea lui. 
“Transformat de odată în gene- 
ral şi comandant de armată, el 
sa dus în Savoia sa și imediat 
sau alcătuit și acolo formaţii 
revoluționare, mergând la plebis- 
cit și la anexare. Aici p'are ci- 
neva. deci posibilitatea de a cu- 
noaște până în amănunte care 
este starea populaţiei. Nu s'au 
tipărit, cred, cu privire la aceas- 
tă trecătoare anexare a Savoiei 
tocmai lucrurile, necesare şi, pe 
de altă parte, la ceilalți nimeni 
nu avea interes să presinte mo- 
mentul acesta umilitor pentru 
State e regelui Sardiniei. 

Dar, în ce priveşte Germania, 
fiindcă nu este nimic de vorbit 
pentru moment în ce priveşte 
Spania, avem lămuriri foarte in- 
teresante, pe care le presimt a- 
cuma. Prin ele se vede limpede 
că naționalismul german la 1789 
nu exista decât, poate, în anume 
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, strate ale populaţiei, instinctiv. 
Când ţările noastre au fost ocu- 
pate, în 1790, găsim unele ma- 
nifestaţii foarte interesante: ast- 
fe), când prințul de Coburg a fost 
la București, cel care a luptat 
apoi la Jemmapes şi a fost în- 
vins, și el a vrut să supună pe 
boierii noştri la jurământul de 
credință față de Impărat, jură- 
mânt redactat întrun anume fel, 
în care nu era vorba de păstra- 
rea autonomiei noastre, s'a făcut 
un joc de înșelare cu consulul 
la București, un Sas, Merkelius, 
om simplu de spirit, care nu şi-a 
dat samă de ce se petrece acolo, 
astfel încât boierii tineri, cu 
un Ioan Cantacuzino în frunte, 
au substituit jurământului alcă- 
tuit de ocupanţi un altul care 
ținea samă de  sentimentete 
populației, și boierii au jurat nu 
pe cel d'intâiu text, ci pe cel for- 
mat de ei. Aceasta, fiindcă in- 
fluenţa, pe care a, exercitaţ-o a- 
supra noastră spiritul „filosofic“, 
care nu ţinea cont de deosebi- 
rile între State, între regiuni, 
între naţii, pătrunsese muit mai 
puțin decât în alte ţări, așa în- 
cât era un fel de naționalism tra- 
d;țional, aici. Cu cât însă o na- 
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ţiure. era mai înaintată, .cu.-a- 
tât intrase mai mult în interna- 
ţionalismul „filosofic“. 

Poate rămânea cineva uimit, 
când vede în ce fel se exprimau 
deosebiţii conducători  inteiec- 
tuali ai regiunilor germane, care 
nu formau încă o singură țară. 
Iată Kant, care nu tipărise până 
la 1192 nimic cu privire la Re 
voluţia francesă, în lucrarea de- 
spre „Răul radical“, se îndreap- 
tă nu împotriva Revoluţiei îran- 
cese şi împotriva pătrunderii ar- 
matelor îrancese, ci împotriva 
unor anumite exagerări din 
Franța, represintate de un HE- 
pert, care a fost învins în lupta 
cu aceia cari predicau un revo- 
luţionarism mai cuminte, şi sa 
suit pe  eşatod. Scrierile lui 
Kant, pe vremea aceia, erau ad- 
mise, chiar atunci când depă- 
şiau o anumită limită pe care o 
pune orice stăpânire mai stric- 
tă, și iată, o hotărire a censurii, 
care este foarte interesantă pen- 
tru atmosfera di nregiunile ace- 
stea prusiene în care trăia el. 
„Se poate admite, pentrucă nu- 

mai învățații și adânc gânditorii 
cetesc operile lui Kant“: prin 
urmare, fiind numai câţiva, ei 
nu pot fi un element agitator. 
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Este adevărat că de la o bucață 
de vreme Kant s'a înspăimântat 
de excesele din Franța. Ca și Jo- 
hannes von Miiller, marele isto- 
ric elvețian, care întâiu căutase 
să se fixeze pe lângă Frederic 
al II-lea, care a spus că lucrarea 
ce i-o închinase n'are nimic ori- 
ginal şi omul i se pare mediocru, 
a arătat simpatie pentru Revo- 
luția, francesă, şi, numai, cum 

„Revoluţia francesă nu se făcea 
cu apă zaharisită şi foi de tran- 
dafiri, atunci a fost contra ei și 
la Berlin, când erau Francesii a- 
co:0, a ţinut o cuvântare, în lim- 
ba francesă, despre Frederic al 
JI-lea, şi Napoleon, în care Fre- 
derica, apare ca un fel de Ioan 
Botezătorul, anunțând apropia- 
ta apariţie a Mântuitorului, care 
era Napoleon. 

Kant era sufletește, ca raţio- 
palist şi umanitarist, în același 
curent ca și Revoluţia. In odaie 
la dânsul, se vedea un singur 
portret, al lui Rousseau; nu al 
eroilor germani din evul mediu 
și nici al lui Frederic Barbă Ro- 
şie, ci al Genevesului pribeag, 
care strecurase în sufletul con- 
temporanilor otra-a, ideii că mas- 
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sele populare când se înfățișea- 
ză, orice autoritate qispare, și ele 
hotărăsc. Dese ori Kant s'a găsit 
în situație foarte grea, fiindcă în 
fondul cugetării iui era ceva ca 
si în crezul lui Rousseau, în dog- 
ma lui. In cartea sa din 1196, 
care intră deci în epoca noastră, 
despre „Pacea veşnică“, — a 
doua zi după tratatul dela Ba- 
sel, încheiat de Prusia și Spania 
lui Godoy, „prinţul Păcii“ —,el 
vrea un fel de Republică înzestra- 
tă cu constituție, ceia ce cores- 
punde principiilor stângii rrode- 
rate din Franța dela 1789, nu 
pentru clasele populare. In fonă, 
spune cineva care n'a fost prea 
amabil pentru dânsul, el este 
pentru desfacerea Reichului în 
mai multe Republici conduse de 
nobili. Revoluţie contra regimu- 
lui existent, înlocuirea prin alt 
regim, iar regimul acesta să fie 
repubiică, numai cât puterea să 
pu meargă până la clasele de jos. 

Ce părere avea el despre Fran- 
cesi? Părerea aceasta are și părți 
adevărate, dar mai ales este ceva 
interesant în ea. Căci el se apro- 
pie nu de oamenii dela 1789, ci 

de critica ce se face ideilor „filo- 
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sofiei“ secolului al XVITI-lea. El 
spune că raționalismul strică, 
fără să poată pune ceva in ls, 
vechile așezăminte, care, aşeză- 
mintele acestea, puteau trăi și în 
ele omenirea îşi găsia fericirea: 
„La Francesi este multă frivoli- 
tate, nu îndestul de guvernată 
de principii cumpănite; la dân- 
şii se întâ.neşte un spirit de liber. 
tate molipsitoare şi defectul cel 
mare al Revoluţiei e că nu mai 
lasă să dureze oarecare forme 
numai pentrucă, ele sunt vechi, 

„de şi lumea s'a găsit bine în ele“. 
Aici, oricine este de părerea 
mea „evident că trebuie să a- 
probe. 
Pentru oamenii cari stăteau în 

fruntea literaturii germane, iată 
ce se poate spune pentru a se 
lămuri starea generală de spirit 
în lumea germană. Schil'er e a- 
deptul lui Rousseau fără re 
serve; sentimentalismul li Rous- 
seau şi idealul lui Rousseau. 
Ideia de căpetenie din Contractul 
social o pune Schiller în versuri, 
când spune că omul e creat liber, 
liber chiar dacă sa născut în 
lanţuri. Nimic nu e schimbat din 
dogma lui Rousseau, nici adaos 
la dânsa. 
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„Lessing a combătut influenţa 
francesă, în teatru a căutat să-i 
substituie altă  infiuență, dar 
teatrul lui, ca în „Natan înțe 
leptul* „Nathan der Weise“, este 
pe aceiaşi linie cu Diderot. EI nu 
combate spiritul, ci forma străi- 
nă a acestui spirit. N'are legă. 
turi cu ceia ce s'ar putea socoți 
ca fiind centrul vieţii naţionale 
germane, ci totdeauna a tratat 
pe Prusieni drept semi-sălbateci. 
E un om format în spiritul „fi- 
Josofi'or“* de atunci și mult mai 
apropiat, în ce priveşte feiul de - 
A, cugeta, abstract și general 
uman, de cei dela Paris de cât 
de aceia cari ar putea să repre 
sinte un început de diferenţiare 
națională în societatea germană 
da atunci. 

Goethe este şi mai interesant, 
Cel care și-a clădit o casă fru- 

_ moasă în timpul bătăliei dela 
Jena, care nu la jenat de loc, 
cum nu l-a jenat dărîmarea a- 

Îi parentă, pentru totdeauna sau 
multă vreme, a Statului prusian, 
se ține mereu într'o lume inter. 
națională de cuitură, și fiecare 
popor e judecat de dânsul după 
gradul de cultură la care se pare 
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i că a ajuns; iar, dacă se întâmplă 
| cineva, chiar din poporul său, să 

nu îi ajuns la gradul de cultură 
pe care-l crede el absoiut nece- 
sar, nu se cruță judecata cea mai 

- aspră: „Noi, Germanii sântem de 
ieri: este adevărat că, de un se 
col încoace, am lucrat energic 
pentru culţură, dar trebuie să 
mai treacă vre-o câteva secole 
până ce oamenii noștri vor prin- 
de atâta spirit și cultură, încât 
să se poată sp.une de ei că e mul- 
tă vreme de când n'au mai fost 
barbari“. La 1792 el apăruse la 
Maienţa în tovărăşia Marelui- 
Duce de Weimar și atunci a re- 
presintat, în cuvinte adesea cita. 
te, o adesiune deplină la noua 
ordine de lucruri, când spunea : 
In acest moment şi în acest toc > 
începe o nouă eră pentru ome- 
nire. Dar momentul era acela 
când armata, prusiană fu învin- 
să la Valmy. 

In ce priveşte pe filosoful 
Fichte, viitor „apostol naţio- 
nal“, multă vreme el a fost cu 
totul în afară de sentimentul na. 
țional german, ajungând să fie 
altfel numai după ocupaţia na. 
poleoniană, când ea căpătase un 
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anume caracter. După aceea a 
trebuit să fie susținut de opinia 
publică ca să ajungă la o atitu- 
dine bine definită. 

In ce privește pe Schelling, al- 
tul din principalii represintanţi 
ai noii filosofii metafisice germa- 
ne, el spune că „despotui este 
stăpânitorul care nu dă curs idei- 
lor libere şi puțerii de desvoltare 
a unei societăţi“, Dar oricare 
dintre oamenii dela Paris în vre- 
mea aceia tot asa spunea. După 
această definiţie, toţi stăpânito- 
rii germani din vremea aceasta 
nu erau decât, „despoţi“. 

Din parte-i, Hegel, care a fost 
totdeauna învinuit că prin filo- 
sofia lui consideră ceia ce este 
drept ceiace trebuie să fie și prin 
mare se acomodează la orice 
situaţie, trăgând avantagii pen- 
tru cariera sa din astfel! de recu- 
noaşteri, a fost totdeauna de pă- 
rerea aceasta, dar: a vrut Dum- 
nezeu sau a vrut raţiunea pură, 
în fond este același lucru. După 
Jena, e! vorbeşte astfel de Napo-. 
leon: „Impăratul, acest sufiet al 
Mmii“. Nu e de mirare, căci a- 
ceasta este și concepţia secolului 
al XVIII-lea: nu există decât o 
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>„lume', care se întrupează mai 
deplin întrun „geniu“; dar Na- 
po eon este un geniu și din acel 
moment el poate fi „sufletul lu- 
mii“. Şi Hegel mai adaogă: 
„Cum am mai făcut-o și înainte, 
noi dorim acum tot norocul ar- 
matei franceze“. istoria se poate 
fa'sifica pe urmă, dar ceia ce a 
scris cineva rămâne, chiar dacă 
aceia care a scris caută pe urmă 
să schimbe. 

Intre generalii cari au condus 
răsboiul contra lui Napoleon, şi 
au adus refacerea Prusiei, sunt 
foarte mulţi de ace'ași fel! ca și 
generalii francesi; lipsă Je cul- 

“tură, sau cultură, „filosofică“, şi, 
în afară de aceasta, o concepţie 
genera:ă umană şi revoluționară. 
Iată trei ceasuri pe care eu le gă: 
sesc într”) lucrare foarte vioientă, 
de un caracter bolşevic moral, 
care este al! lui Hugo Barn. 

Seharnhorst era fiul unui 
meşter; nu primise nici o educa- 
ţie; idealul lui în materie de ar- 
mată este: miliția naţionulă și 
războiul! pentru libertate. Jour- 
ran, Hoche, Massena, oricare din 
generalii francesi, se exprimă la. 
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fel. Gneisenau e un catolic, care 
a învăţat la Iesuiţi şi Francis- 
cani, cum învățase și Voltaire ia 
Jesuiţi, şi ce dorește el e desfa- 
cerea din lanţuri a forțe:or popu- 
lare, care până atunci au fost le- 
gate. Care e idealul :ui politic? 
Poporul să participe la viaţa pu- 
lică. Până şi Blicher vorbeşte 

de mi.iţia naţională. 

Ce reiese din toate acestea ? 
Același lucru ca şi din discursu- 
rile Francesilor, ca din acesta al 
lui Isnard Girondinul : De ce se 
poartă războiul? Războiul n'are 
sens, pentrucă popoarele formea- 
ză o singură umanitate; toţi se 
iubese și trebuie prinşi anume 
aţâţători pentru a-i desfiinţa, și, 
din momentul acesta, toţi vor 
merge împotriva „tiranilor“, și se 
vor imbrățişa cu toţii la lumina 
fi.oofiei. De aceia să nu socotim 
ca act de trădare contra patriei 
ceia ce s'a întâmplat la Maienţa; 
atunci când unul din generalii 
francesi, acel care s'a suit pe eșa- 
fod, Custine, a intrat în ora- 
șu: acesta dela Rin, s'au format 
imediat comitete populare. Avem 
şi numele acelora, cari le-au for- 
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mat, nume germane de veche 
rassă : Bâhmer, Hofmann, For- 
ster, ba este unul care poartă 
numele vechiului Vitikind, Saxo- 
nul luptând pentru păgânătate 
contra lui Carol ce! Mare Ime- 
diat „arbori ai libertăţii“, înţele- 
gere din partea popuiaţiei pen- 
tru ca regiunile acestea să fie ali- 
pite la Franţa, care era ţara li- 
bertăţii; nu mai este steag naţio- 
nal, ci steagul desrobirii, fericirii 
umane în mers, ca să scape toate 
popoarele de anarhia și apăsarea 
în care au stat până atunci. 

Dar fenomenul acesta nu mer- 
ge până în fund: intelectualii şi 
burghesii luminaţi, aceştia sânt 
factorii cari susțin înaintarea, 
revoluţiei, și fiindcă ea nu ur- 
măreşte cucerirea propriu-zisă. 
Iar, mai târziu, când a venit Na- 
po-eon, el e acela care întrupea- 
ză în ace! moment tendinţile de 
desvoltare ale „lumii“: este deci 
o prostie şi o crimă să nu se piece 
cireva înaintea „geniului“, care 
își are toat= drepturile. Şi de 
aceia, la Dresda, în momentul 
când se desfăcea Imperiul napo- 
leonian, după expediţia din Ru- 
sia şi Prusia şi Austria lui 
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Francisc, socrul lui Napoleon, se 
dădeau de partfactorii cari susțin 
înaintarea învinsului, din toate 
stratele populaţiei se ridica un 
singur strigăt: „Vive PEmpe- 
reur“, aclamaţia cuceritorului, și 
în limba lui. 
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Lecţia a X-a 

BONAPARTE 
ȘI IMPERIALISMUL 

Venim acum la una din părţi- 
le cele mai interesante ale ma- 
teriei pe care sunt chemat so 
înfățişez şi anume al imperialis- 
mul care ar fi de căutat în ce 
priveşte acţiunea lui Bonaparte, 
devenit mai târziu Impăratul 
Napoieon. 

In privinţa aceasta sânt unele 
observaţii de făcut încă dea în- 
ceput. S'ar putea crede că acţiu- 
nea lui Bonaparte în Italia, pe 
umă în Egipt, mai târziu, cupă 
întoarcerea din Egipt, la Paris, 
cw răsturnarea regimului putred 
şi fără autoritate al Directoriu- 
ini, pentru a fi înlocuit cu un - 
regim personal de strictă şi fe- 
cundă dictatură, a pornit din- 
trun plan și că este manifesta-



  

rea unei personalităţi, care de 
la început ar fi avut în vedere 
„ceva corespunzând cu Imperiul 
aproape general european, până 
la stepele rusești, pe care a isbu- 
tit să-l întemeieze, cu o muţime 
de formaţii clientelare. : 

Cred că părerea aceasta nu 
este îndreptăţită și că acela care 
pare de atâtea ori a conduce îm- 
prejurările, dând ilusia că totul 
pleacă de la iniţiativa sa perso- 
nai, a fost mai mult decât o- 
a»tă dus de împrejurările înseși. 
Piin urmale este vorba de o ca- 
'risră care n'a fost pregătită, pre- 
văzută, urmărită cu atenție şi 
servind să manifeste de'a un ca- 
păt la altul o personalitate cu 
totul extraordinară. Mersul! gene- 
ra! al lucrurilor în Europa în pe- 
rioada a doua a Revoluţiei fran- 
cese l-a prins și îndreptat în di- 
recţii la care el nu s'a gândit. 

Dar, înainte de a ajunge ia a- 
ceasta, să ne gândim la ceia ce 
a pregătit acțiunza lui de ane- 
xări, pentru că vom vedea că el 
nu este cel dintâiu anezionist. 
Revoluţia francesă la început 
trebuia să respecte toate naţiu- 
nile și să nu calce alte teritorii 
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decât pentru a li aduce libertatea, 
lăsând pe oamenii de acolo să ur- 
mărească, scopurile lor și să ducă 
o viață sprijinită, dacă nu pe tra- 
diţi.le istorice, pe care epoca a- 
ceasta nu le admitea, cel puţin 
pe nevoile lor, cu îndreptarea 
lor firească. La început aşa a fost, 
— nicăeri, în ce s'a păstrat scris 
din această vreme, nu se vede 
tendinţa din partea revolţiona- 
ri'cr francesi de a îndepiini o o- 
peră de transformare a Europei 
şi num? în sensul intereselor 
ftancese. Prin urmare e lucru si- 
gur că, până laun timp, nu se în- 
talnește nimic de acest fei, şi cu 
tuate acestea îndată sa ajuns la 
anexiuni. 

Să vedem. cele d'intâiu ane- 
xiuni făcute şi, cum, în momen- 
tul de iață, sau făcut atâtea 
anexiuni, e bine să vedem 
Cum s'au înfățișat lucrurile a- 
cestea în trecut, pentrucă, dacă 
astfel de idei se întâlnesc în tim- 
purile noastre, ce: puţin cei cari 
le manifestă să nu poată fi în 
dreptăţ.ți prin aceia că şi a'tă 
dată m'şcări omeneşti generoase 
au isprăvit așa. Supt Revoluţia, 
fziancesă singura anexiune a fost 
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aceia a 'Țărilor-de-Jos austriece, 
al căror regim și ale căror împo- 
triviri față de Iosif al I*-lea 
le-am văzut. 

Trupele îrancese, în lupta des- 
chisă de Prusia și Austria împo- 
triva Franciei regale și apoi con- 
tra Republ:cei, au găsit aici un 
teritoriu unde fusese o revoluţie 
șI în regiunea aceasta o popu- 
lație de un îndoit caracter: pe 
ae o parte Va.oni de limbă fran- 
cesă, pe de alta Flamanzi, dar 
viața generală în aceste Ţă-i-de- 
Jos austriece, avea caracterul 
frances, scisiunea aceasta ae ca- 
racter național trebuind să se 
producă numai târziu îm vre- 
mea, noastră. 

Ele au putut să se întrebe ce 
e de făcut. Din punct de vedere 
militar, regiunea nu se putea pă- 
Tăsi de pe o zi pe alta. Cânâ sa 
făcut împărţirea Flanarei pe 
vremea lui Ludovic al XIV-lea, o 
parte a ajuns la Franța, cea:al- 
tă a rămas dincolo de granița 
frâncesă. Era deci o întoarcere 
după 1792 la unitatea Flanarei, 
vechiul comitat cu un rol așa 
mare în evul mediu. 

Pe de altă parte, în pătrunde- 
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rea lor, Francesii au văzut la 1195 
că n'a fost o oposiție din partea 
locuitorilor. Oamenii Revoluţiei 
au procedat deci !a anex:une: un 
număr oarecare de depar'amen- 
te s'au creat şi acolo, departa- 
mente care nu aveau nimic isto- 
rie; toate formele feudale de o- 
dinioară au fost uitate, pentru a 
se crea regiuni noi după motive 
geograf.ce, ce:a ce se părea foar- 
te firesc. Că, mai târziu, siste- 
mul frances de rechisiții, impuse 
de necesităţile timpului, de con- 
diţiiie în care se purta războiul 
atunci, au provocat nemulţămiri 
și de aici au rezutat anumite 
situații, care nici nu s'au mani- 
festat prea clar, aceasta este a- 
devărat. Dar la început n'a fost 
tocmai aşa. 

In ce priveşte Italia, acolo s'au 
creat, în 1796—"7, Republici su- 
cursale,  întrebuinţându-se no- 
menclaturi geografice; Cisalpina, 
Transpadană, Cispadana. Dar a- 
cestea derivă din însăşi acţiunea 
împotriva Austriei, care nu mai 
putea fi dusă în 'Ţările-de-Jcs, 
unde se ajunsese la hotarele O- 
landei şi ia posesiunile regelui 
Prusiei. 
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Acesta este sensul, din punctul 
nostru de vedere, al Revoluţiei 
franceze supt regimul Legislati- 
ve:, supt al lui Robespierre si al 

„Comitetului de Mântuire Publi- 
că și apoi supt regimul Directo- 
riului, când .s'a restabilit o au- 
toritate de caracter guvernativ, 
o putere executivă, şi până în 
momentul campaniei din 1796 a 
lui Bonaparte. 

Pentru a ințeiege pe Bciixpar- 
te, trebuie să, ne gândim ia tre- 
cutul lui corsican, de şi el căuta 
să se lepede cât se poate mai 
mult de dânsul. In Corsica se 
petrecuse o revoluţie : deslipirea 
de Genova, apoi o serie întreagă 
de acte revoluţionare, chemarea 
lui Teodor de Neuhofi şi marele 
rol eroic a lui Paoli. In sacista- 
tea aceasta corsicană, fără in- 
fluența antichităţii, fără nimic 
cărturăresc, scos din lectură, s'a 
ivit o serie întreagă de oameni 
cari samănă cu oamenii Runaş- 
terii şi cari s'au orientat instinc- 
tiv, după poruncile antichităţii. 
In strălucirea lui Bonaparte, nu 
se vede de-ajuns infiuența lui 
Paoli, pe lângă care el a fost un 
admirator și un sprijinitor cre- 

204 —



  

  

dincios, înainte de a schimba 
direcţia sa politică şi de a porni 
pe calea care trebuia să-l ducă 
aşa de sus. 

Dar pe lângă Bonaparte 
și fraţii lui, cari samănă, de 
şi mut mai puţin înzestrați, cu 
dânsul, este dușmanul pe care 
e! l-a avut până la sfârșitul zi- 
lejor saie : acela care a căpătat 
un rol mare la Petersburg, Pozzo 
di Borgo. 

Exista pe atunci, de sigur, un 
tip corsican. 

Cu ambiiie, cu energie, dar cu 
contraziceri e unei educaţii ne- 
complecte, cu ideile false pe care 
le-a putut prinde dintr'un !oc şi 
din altul, Bonaparte, cum spu- 
neam, nu este un om dintr'o 
bucată şi unul asupra căruia îm- 
prejurările să nu fi putut exer- 
cita o influenţă, ci el a fost foar- 
te dese ori condus de împre- . 
jurări; fiind însă un mare „co- 
mediant şi tragediant“ a știut 
totdeauna să-şi menţină rouul, 
părând că poruncește, ps când 
nu făcea decât a urmări curen- 
tul. Nu înseamnă a scădea pe 
cineva recunoscând  supune- 
rea lui la curenteie care agită 
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societatea în mijlocul căreia se 
găseşte. 

Educaţia lui militară a fost 
tehnică, și atât. In coiegii'e mi- 
litare era, de sigur, mult mai 
puţin cu tul antichităţii decât în 
Co:egi:e iesuite. 

Avem scrisori e ae tinereță ale 
viitorului Impărat şi cpereie lui 
liferare: în ele se vede și o sen- 
timentalitate ca a lui Rousseau. 
Dar sentimentalitatea lui Rous- 
seau, şi raționalismul! sânt lu- 
cruri cu totul deosebite. Bona- 
parte s'a alipit de o oarecare po- 
litică, pe care de alminteri a 
schimbat-o : om de stânga, dar 
impotriv. ndu-se curentelor popu- 
lare, atunci cână cartierele popu- 
lare regaliste au atacat Conven- 
ţia și el şi-a făcut intrarea în 
viața publică prin aceia că, adre- 
sându-se la dânsul! cei amenin- 
taţi, el a făcut să se aducă tu- 
nurile şi să tragă asupra mulţi- 
rrii. 

Deci, el a trebuit să iasă din 
această formaţie de tinereţă, supt 
influența înprejurărilor, pentru 
ca să apară firea lui adevărată. 
Ceia ce spune el mai târziu des- 
pre oamenii teoriilor, pe cari îi 
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condamna totdeauna, crezând 
că ideile lor nu pot face altceva 
decât să ducă la confusie şi Ja 
rătăcire, stătea în fondul! tempe- 
ramentului lui. Şi iată că, de-o 
dată, Directoriul se găseşte în 
îr-prejurări foarte grele pentru 
a purta războiul din Italia, sin- 
gurul care se putea purta împo- 
triva Casei de Austria. Şi aici 
mai rămăsese în luptă, dar nu 
mai ca să secundeze pe Austriaci, 
regalitatea  sardă, Casa de 
Savoia, stăpână în Piemont, şi, 
în campania din 1796, Bonapar- 
te a avut a face și cu truțele 
bătrânului rege sard, cu totul 
incapabii şi supt raportul politic 
și supt cel militar. 'Trupele aus- 
triece ale lui Beaulieu erau în 
general bune, — nn trupe ex- 
cilusiv germane, ci adunate din 
toate părţile Monarhiei. Dar, în 
Italia, dusmanul cel mare nue- 
rau aceștia, ci situația însăși a 
armatei francese acolo. Se suc- 
cedaseră în aceste războaie mulți 
generali, ridicați dintre so!daţi, 
oameni de energie, dar sbldatul 
își aducea aminte că i-au fost 
camarazi. Nu se -dădeau ordine 
ca în vechea armată a lui Fre- 
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deric al II-lea sau a Mariei-Tere- 
zei; erau cetăţeni cu drepturi şi 
1 plăcea să-și aducă amiiite de 
aceste drepturi. Apoi, so.datul 
trebuia să se îngrijească el de 
hrana lui de fiecare zi: deși situa- 
ţia acestei armate din Italia n'a 
îost aşa de rea cum se crede, dar 
îmbrăcămintea era de sigur în- 
suficientă. 'Trimes acolo, Bona- 
parte a întâmpinat mari greu- 
tăţi şi Directoriu! socotia că ge- 
neralul acesta tânăr, iute și e- 
vident ambițios ar putea să de- 
vie o primejdie şi-l ajuta foarte 
puţin. 

In ce priveşte populaţia, ea 
era foarte nehotărită în ce pri- 
veşte invasia francesă. Eroii a- 

- ceștia, mai mult sau mai puţin 
desbrăcaţi, descu'ți și flămânzi, 
sau găsit ae-odată în mij.ocul 
unei societăți de o strălucire ex- 
traordinară, care îşi smulgea fa. 
voarea de a vedea în saloanele ei 
pt ofiţerii francesi, şi chiar sol- 
daţii de rând erau foarte bine 
primiţi şi găzduiți. Clasa bur- 
ghesă avea o atitudine liberală, 
pe care o putea determina numai 
interesul și pregătirea culturală. 
Cetitori ai unei anumite uitera- 
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turi, ei erau încălziţi * de senti- 
mente revo uționare şi nu veceau 
în năvălitori pe Fransesi, ci, îna- 
inte de toate, Revoluţia. Dar, 
când se făcea apel la ţăranii din 
munte, ei au ven:t, odată, împo- 
triva Francesilor, cu aceiași dâr- 
zen:e pe care au arătat-o mai 
târziu ţăranii tirolesi supt An- 
dreas Hofer împotriva stăpânirii 
francese. 

Bonaparte a trebuit să creeze 
deci armata aceasta supt rapor- 
tul militar și să-şi creeze și o 
administrație pentru această ar- 
mată, iar, din toate, un sistem, 
care nu exista până atunci, în 
ce priveşte legăturile și cu popu- 
laţia şi cu statele vecine. 

Căci aco'o era o lume întrea- 
gă, păstrând organiaţia de mici 
formațiuni politice care existase 
până atunci. Nu erau numai po- 
sesiuni austriece, ca în Lom- 
bardia, ci, pe de o parte, Geno- 
va, cu care Sa făcut socotea!'a 
mai târziu, iar pe de alta, Vene- 
ţia, pe care, la capătul acestei 
campanii, Bonaparte a teroriza- 
t-o, impunând acolo un guvern 
popu'ar „democratic“, şi sau gă- 
sit „democrați“ în Veneţia cari 
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sau bucurat foarte mult de li- 
beriatea câştigată, astfel, împo- 
triva unor aristocrați apăsători, . 
pentru ca, 'a urmă, cetatea să 
fie ocupată de francesi şi să a- 
jungă considerată ca un eiement 
de schimb, la armistițiul de!a, 
Leoben, când Bonaparte era a- 
cum, in văile Tirolului putând 
duce la Viena, și, la pacea de la 
Campo-Formio, Veneţia va fi 
dată deci Austriecilor, cu acea in- 
diferenţă față de orice drept na- 
țional de care a dat dovadă de'a 
un capăt la altul al car:erei sale 
generalul, consulul și Impăratul. 
Vom vedea că atunci întâia oară 
Austria a consimţit la considera- 
rea deosebiteior teritorii ca niște 
elemente care pot fi într'o parte 
sau alta după hazardul campa- 
niilor, în afară nu numai de ori- 
ct considerație națională, dar de 
tot ce privește un echilibru euro- 
pean, care se considera în vre- 
mea aceasta ca total desfiinţat, 
cum se socot acum de unii ca 
desființate tratatele de la Ver- 
sa:lles și Trianon. 

Generalu;:, șef, care crease o ar- 
mată, a administrat tot ce o pri- 
vea, impunând ce a vrut a- 
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celora pe cari îi găsia înaintea 
sa. Aceştia au trebuit să se răs- 
cumpere, și duce e de Modena și 
alții, și prin faptul că n'au avut 
bani de dat, dădeau tab:ouri, și 
încărcarea lor a continuat multă 
vieme, pntru a fi trimese la Pa- 
ris. Atunci s'a îmbogăţit marele 
Museu frances cu moştenirea 
trecutu'ui, dar, față de operele a- 
cestea care fuseseră luate ca des- 
păgubire de războ:u, Bonaparte a- 
răta aceiași indiferenţă în ce pri- 
veşte legătura cu un anume loc 
și anumite împrejurări, cu mu- 
nificența unui anumit suveran. 
Cum se considera teritoriul, aşa 
se considera și tezaurul acesta, 
din cel mai înalt domeniu al ma- 
nifestărilor spiritului omenesc, 

Tânărul general a fost, de 
fapt, acolo Imperator în vechiul 
sens roman al cuvântului, Are ar-> 
mata sa, întocmai cum, pe vre- 
muri, cutare armată vomană era 
a lui Sulla, a lui Pompeiu, a lui 
Cesar, a lui Antoniu, când, pen- 
tru ca să se ajungă la o anumi- 
tă situaţie, se căuta înainte de 
toate a avea un număr de le- 
giuni legate în chipul cel mai 
strâns de şef, fiind instrumentul   —2u1



lui politic, care aștepta totul de 
la dânsul. Iată: unde a făcut el 
practica guvernării pe care mai 
târziu era so introducă în Fran- 
ţa însăşi, guvernare dictatoria- 
lă, de autoritate, care nu cere 
sfatul nimănui şi nu primeşte 
suggestii din nicio parte. Acolo 
a ajuns el întâiu Domn de 0a- 
meni. | 

Dacă la Paris ar fi fost un a- 
devărat guvern, şi nu Directoriul, 
care era în mâna lui Barras, 
prietenul losefinei, care devenite 
de curând soţia. lui Bonaparte, 
lucrurile ar fi luat altă faţă. Gu- 
vernul însă nu-i trimitea bani 
şi cerea de la dânsul o parte din 
contribuţia de războiu, iar e! pu- 
tea răspunde că nu dă socoteală 
nimănui de câştigul! său. Inseam- 
nă oare ceia ce s'a făcut în mo- 
mentul acela, imperialism? Fără 
îndoială că nu. Imperializmul 
cere un pan, cu cunoaşterea îm- 
prejurăriior, un sistem care să 
fie la îndemână şi pe care să-l 
aplice cineva fără cruțare. Con- 
diţiuni care nu se întâlnesc nici 
la Directoriu, care nu făcea de- 
cât să se bucure de situaţia in- 
ternă crezută că e consoiidată, 
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nici la generalul al cărui scop era. 
să câștige baza de glorie de care 
avea nevoe pentru cariera sa. 
ȘI, cum isprăvi!e acestea aşa de 
mari, victoriile acestea străluci- 
toare din Itaiia nu i-au creat o 
situație permanentă şi, când s'a 
încheiat pacea, generalul nu mai 

„Avea ce comanda, în necesitatea, 
aceasta de glorie personală el a 
inventat expediţia din Egipt. 

Expediția aceasta e ca o nouă 
poveste din O mie şi una de nopți. 
Intr'adevăr el vorbia de lovitura 
care s'ar da Angiiei prin ace:a 
că, fiind Franecssii în Egipt, sar 
desch'de pentru ei drumul la In- 
dii. Existau proiecte de acestea 
de mult; unul, cu caracter de 
cruciată, al lui Leibnitz, care, pe 
la 1700, s'a adresat lui Ludovic 
a: XIV-lea, şi se păstrează şi un 
studiu, sprijinit pe anumite ma- 
nuscripte, în vechi'e Memorii ate 
Academiei de Științe politice și 
morale din Paris, cu privire la 
pianul acesta, pe care regele nu 
și l-a însuşit. S'ar putea lega ce- 
iace nu s'a produs atunci în E- 
gipt cu realitatea contemporană 
a expediției lui Bonaparte. 

Aici trebue să se ţină samă   „— 913



însă și de alte lucruri. De la obu- 
cată de vreme Franţa avea inte- 
rese foarte puternice în Turcia, 
Imperiul otoman fusese intre- 
buinţat contra Habsburgilor în- 
că de pe vremea lui Francisc 
I-iu şi Ludovic al XIV-lea. In se- 
colul al XVIII-lea s'a urmat a- 
ceastă politică de ocrotire a Tur- 
cei, Franţa regaă  presintân- 
du-se ca mediatoare, cum a fost 
prin ambasadoru! ei de la Con- 
stantinopol, De  Villeneuve, în 
1739, la pacea de la Belgrad, 
Francezii mergeau chiar indivi- 
dual să ajute pe Turci; un de 
Bonneval a devenit Pașă. Mai târ- > 
ziu, în războaiele din a doua ju- 
mătate a secolului al XVIII-lea, 
Turcii au întrebuințat ca ingi- 
neri, ca sfătuitori tehnici, pe unii 
Francezi, și fortificațiile făcute 
în regiunile Basarabici-de-Jos, la 
Ismail, la Chilia, sau făcut, pe 
la 1790, cu ingineri francezi. Şi 
cineva care a lăsat si memorii 
importante asupra 'Turcilor şi 
Tătarilor, de Totţ, era fiui unui 
Ungur dintre ai lui Francisc Râ- 
koczy, din cei cari se refugiaseră, 
în Franța, și el se pretăcuse în- 
tr'un quasi-Frances; a avut un 
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rol în ce priveşte formarea arti- 
leriei turceşti. Bonaparte, de alt- 
minteri, s'a oferit şi el.Su:tanu- 
lui la începutul carierei sa!e, dar 
e!, ca trimes oficial al Republi- 
cii, nu urmăria să se aşeze în 
Turcia supt ordinele Padișahuiui. 
Cândva el spunea că ar fi făcut 
bine să se ducă în Orient, de 
unde sar fi întors cu un presti- 
giu enorm ca în poveștile răsări- 
tene. Acuma, el se așeza, cu tru- 
pele acestea ale lui, întovărăşite 
de o flotă foarte solidă, care a 
fost distrusă, între protivni- 
cii Imperiului otoman. Tur- 
ci: au fost neiămuriți, și amba- 
sadorul turcesc la Paris nu știa, 
ce înseamnă vestea care i-a fost 
comunicată târziu, dar a fost li- | 
niștit că o să iasă toate bine, 
Franţa rămânând prietena Por- 
ţii. De fapt, n'a fost o declara- 
ţ e de războiu, iar Turcii au prins 
doar pe Francesii din Imperiul 
lor, i-au închis la Şapte Turnuri, 
cu voia de a se plimba prin oraș, 
de a ceti ce literatură voiesc şi 
de a primi visite. 

Se vorbește de biruinţa asupra 
Mame'ucilor la Piramide, dar 
Mame.ucii erau niște bieţi oa- 

—-215



  

meni înapoiați în veşmintele lor 
splendide, cari, când s'au găsit 
înaintea unei infanterii bine 
înarmate şi înaintea unor trupe 
cu tunuri, s'au împrăştiat ca puii 
de potârniche, dar evident că 
buietinul lui Napoleon despre a- 
ceastă luptă a fost de un efect 
extraordinar. 
Expediția ' următoare, din Si- 

ria, este o întreprindere nebună, 
care nu putea să aibă niciun 
sens, chiar dacă Bonaparte voia 
să ajungă prin Siria în Anatolia 
și de acolo la Constantinopol. 

> „ Totul este o acț:une personală, 
dar acesta nu este imperialism, 
Imperialismul se face împo- 
triva unei națiuni şi în folosul 
unui Stat, pe când aici este ope- 
ra unui um de aparenţă entusia- 
stă, dar foarte chibzuit, care cau- 
tă mijlocul prin care să impună 
celor de acasă și să-și capete o 
situație pe care, amestecat în 
viața politică de acasă, n'ar fi 
găsit-o nici odată, | 

Până la întoarcerea lui Bona- 
parte din Egipt, care a fost so- 
sirea unui dezertor, care şi-a pă- 
răsit trupele aco'o, după ce a a- 
sistat la distrugerea îlotei saie, 
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întrebhându-se dacă va ajunge 
de-a, dreptul în Paris, sau va tre- 
bui să, debarce în Africa de Nord, 
jar de acolo să găsească mijlo- 
cul de a se întoarce în Paris, nu 
se poate vorbi de nimic care să 
preceadă și să sprijine concepţii- 
le imperialiste aie timpurilor 
nGastre. 
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Lecţia a XI-a 

PRIMELE IMPĂRȚŢIRI DE 
POPOARE 

Trecerea dela ideologia filan- 
tropică la spiritul de anexiune 
care se produce 'chiar în anul 
17/96, represintă una din schim- 
bările cele mai interesante în 
istoria unui popor care pornește 
la războiu cu o anumită tendin- 
ță și care o schimbă imediat, a- 
jungând la cpusul stării de spi- 
rit iniţiale. | 

Dar înainte de aceasta e ceva 
de adaus cu privire la atţitudinea 
popuiaţiilor invadate. Am găsit 
acum în urmă nişte fapte atât 
de interesante, încât n'aș putea 
să las neîntrebuințat şi acest 
mijloc de dovadă în ce privește 
pătrunderea în ţările vecine a 
Francezilor. 

Pătrunderea aceasta sa fă- 
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cut în același timp în mai 
muite regiuni. N'avem ordine 
pzecise ae Directoriului sau ra- 
poarte de ale generalilor care să 
spuie ce s'a petrecut în Olanda, 
unde a întrat generalul Piche- 
gru încă din Ianuar 1195, îna- 
inte de căderea lui Robespierre, 
în Biscaia, dar scrisorile lui Bo- 
naparte cu privire la expediţia 
lui italiană arată cum s'a ajuns 
să se formsze o politică definită, 
faţă de populaţia năvălită. 

Când Bonaparte a izbutit să 
Cuecze 0 armată din adunătura 
de desbrăcaţi, desculți, fiămânzi, 
anarhisați, gata să se răscoale în 
fiecare moment, strigând „Tră- 
iască Delfinul“ şi aşteptâna să se 
așeze Ludovic al XVIII-lea, atunci 
nici Directoriul nu sa mai ţinut 
în samă, iar, cât despre comisa- 
rii civili, ei au fost trimeși înapoi 
la Paris; când a fost vorba să se 
dea Kellermann ca ajutor, Bo- 
naparte a ţinut şi a izbutit să 
„rămână singur, 

Bonaparte avea vederile lui. Co- 
respondenţa-i vădește că în faţa 
lui juca fantoma Italiei. Toscan 
de origine, așezat în Corsica, fi- 
gurând ca Napolione până și în 
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> contractul de căsătorie cu Tose- 
fina — mama lui ia spus așa 
pănă foarte târziu, — omul care 
niciodată n'a avut spiritul limbii 
francese, avea de sigur un gând 
italian, dar el nu putea să fie 
realisat de acela care va (.nea 
mai târziu, ca împărat, să fie şi 
„lege al Italiei“. După biruinţa 
asupra armatei sarde, el a stat 
un moment la îndoială unde se 
va duce înainte, — căci nu se. aș- 
terta la resistenţa foarte puter- 
nică a Austriecilor, care a pre- 
lungit campania așa de mult—: 
la Roma sau la Neapole? Cu pri- > 
vire la Genova, i-a displăcut în- 
tâiu o acţiune duşmănoasă, pen- 
tru ca pe urmă să se ajung“ a- 
colo încât doi generali francesi 
se amestecau în toate rosturile 
genovese, până s'a creat repu- 
blica ligură, care nu era să fie 
decât un pas către anexiune. 

Regele Sardiniei, învins, "dar 
nu împăcat, ceruse un armisti- 
țiu, care s'a discutat cu Directo- 
riul. Lipsit de încredere, desgus- 
tat, Victor-Amedeu, murind în 
cursul anului, va lăsa tronul lui 
Victor-Emanuel, cam de aceiaşi 
valoare în ce privește însuşirile 
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militare și politice, ca şi putinţa 
de a se acomoda cu spiritul vre- 
mii. Primul, care era de fapt 
creatorul armatei sale, cerea să 
i se dea o parte din Lombardia. 
Se pornise deci jucăria cu teri. 
toriile şi naţiunile, fără a între- 
ba pe oameni, după co.ivenien- 
țele fiecărui puternic. Și, mai 
târziu, regele Sardiniei oferea 
chiar un ajutor militar, 5.000 de 
oameni, în schimb pentru Lom- 
bardia,. “ 

Ar fi fost o pregătire a unităţii 
italiene. Dar, pe de o parte, Bo- 
naparte, pe de alta, Directoriul a- 
runcau, de fapt, astfel de vorbe, 
rămânând să se vadă cum se vor 
desvolta împrejurările. La Nea- 
pole, Bourbonul slab de acolo, 
cu toată tincreţa sa în care în- 
credintase puterea reformatoru- 
lui „filosofic“ Tanucci, putea să 
fie ușor atacat. Ferdinand al 
IV-lea, soţul surorii ambiţioase a 
Mariei-Antoinettei, era un rege 
incapabil şi irapopular, iniţiativa, 
politică, fiină, cum se vede din 
scrisorile ei, a reginei, care stitea 
supt infiuența lui Acton, un a- 
venturier engles și, în genera], a- 
venturierii puteau găsi un rost la 
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Curtea aceasta, de moravuri 
dubioase. 

Cât despre deosebitele catego- 
rii ale populaţiei itaiiene, Jomini 
observă cu dreptate că, de câte 
ori e vorba de sentimente revolu- 
ționare, favoratile Franciei, “re. 

buie să ne gândim numai ia cla- 
se'e de sus: câţiva intelectuali, 
câțiva burghesi și atât; pe urmă 
ș: une e elemente militare, între 
gradele mai tinere. Dar ţăranii, 
aceştia nu înțelegeau mai nimic., 
Când revoluțicnarii francesi tă” 
găduiau desființarea drepturilor 
feudale și o mulţime de reforme 
favorabile ciase:or rurale, ele 
erau aşa de deprinse cu regimul 
cel vechiu, încât nu se arățau de- 
loc încântate de schimbarea pro- 
misă. Ba erau țărani italieni pe 
cari-i putea îndemna cineva îm- 
potriva Francezilor, făcându-i să 
se coboare din munte, cum în 
două locuri s'a și întâmplat a- 
ceasta, și de altfel ca și ţăranii 

„din Vendeia, cari omorau pe 
Albaştrii republicani, și cu „In- 
visibilii“ din Spania, cari au de- 
cimat armatele francese. 

Când armatele acestea au în- 
trat pe teritoriul venețian, ţăra- 
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nii din Bresciano şi din Bergamo 
erau pentru revoluţie, din care 
causă, când s'a creat trecătoarea 
republică transpadană, din du- 
catul de Modena şi din posesiu- 
nile Papei, şi republica lombardă 
a Cisalpinei, care a înglobat pe 
ceala tă, răsculații aceştia din 
Brescia au trecut la Cisalpina, 
pe când alţi ţărani, din văile Al- 
piior, erau pentru Veneţia, în 
contra Francesilor. In Verona, 
un grup democratic repuLlican 
se manifesta pentru Francezi, pe 
când alt grup s'a ridicat contra 
lor, ca şi la Ger:ova, unde erau 
partide ce se mâncau necontenit, 
până ce generalii francesi i-au 
împăcat impunând protectora- 
tul lor. La Verona, în tumulturi 
de stradă, s'a vărsat sânge fran- 
ces și Bonaparte a protestat: de 
aici sila contra guvernului vene- 
țian şi, supt presiunea unui im- 
provisat partid democratic, do- 
ge:e, consilierii, Senatul au pă- 
răsit puterea, Bonaparte, stăpân, 
având apoi să vândă teritoriul 
venețian şi Veneția însăși, în ca- 
litate de compensație, Austrieci- 
16, 

„ Incă din această campanie a



  

lui Bonaparte se pronunţă deci 
srhimbarea de direcţie. Nu mai 
sânt ideologii cari vin fără nici 
ui fel de interes, plantează ar- 
borii libertăţii, întemeiază gărzi 
naționale, ca și în acea Cispa- 
dană: unde Francezii nu aveau 
garnizoană, pentru că erau 10- 
ca.nicii cu adunăriie lor naţio- 
hale pentru constituirea Statu- 
lui. Nu mai este vorba numai de 
aducerea libertăţii şi de exyloa- 
tarea acestei libertăţi pentru -a 
duce lucrurile către republica 
prcvizorie, care să se transforme 
în provincie francesă, ci se 
substituie împărţirea teritoriilor 
după anumite conveniențe mo- 
mentane. Nici echilibru euro- 
pean, nici cea mai îndepărtată 
ideie de principiu naționai, nici 
cercetarea cea mai superficială a 
diepturi'or, nici măcar cere tza 
permisiunii dela Paris când 
vorba să se dea o lovitură c: fie 
să transforme cu totul situăţia 
îr. cutare sau cutare regiune. 

Dar actul cel mai caracteris- 
tic pentru această schimbare 
este ceia ce, la un anume mo- 
ment, Directoriul a Propus Aus- 
triei. Directoriul a fost foarţe pu- 
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țin loial față de Bonaparte, care 
făcuse isprava aceia mare şi gu- 
vernanții francesi l-au urmărit 
cu bănuiala și invidia pănă la 
capăt. Astfel, nu l-a lăsat pe 
dânsul, care era la faţa locului 
să. negocieze, și mau dat sarcina 
aceasta nici riva!ului lui, care lu- 
cra pe vremea aceia în Germa- 
nia, ci a trimes pe un negocia. 
tor anume născocit, generalul 
Clarke, de origine Irlandes, dar 
născut în Franţa, delegat la Vie- 
na ca să vadă în ce condiţii se 
poate face înțelegerea cu Impe- 
rialii, 

Pe atunci la Viena nu era 
niciun fel de conducere politică 
serioasă. Francisc I-iu avea, ge- 
nerali foarte buni; pe lângă cei 
doi arhiduci, Caro! și Ioan, toată 
seria aceasta de conducători și 
mai noi şi mai vechi de toate 
naţiunile, între cari și Unguri 
“ie mulți, pe vremea când 
„Ungariei vota câteva mii 

ue suldați și făgăduia provisii 
pentru cinci sute de mii, dar oa- 
meni cari să conducă diplomaţia 
austriacă pe vremea aceasta n'au 
fost până la ivirea lui Metter- 
nich, care venia însă din Germa- 
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> nia apuseană. Instrucţiile date 
lui Clarke sânt de tot interesul, 
răzimate pe sistemul „compen- 
saţiilor“,. care admite „o mul- 
time de combinaţii“. Pe Marele | 
Duce de Toscana ar fi să-l mute 
la Roma, să-i dea Statele Papei, 
făcându-l chiar „rege al Romei“; 
la Florenţa să se treacă ducele 
de Parma, un Bourbon, ale cărui 
teritorii să rămâie la dispoziția 
Francesilor; Franţa să ia insula 
Elba, în care a mers pe urmă 
Napoleon după cea d'intâiu că- 
dere a sa. Urmărind despăgubi- 
rile, ele se caută şi în America.> 
Cum Francezii voiau să capete 

Rinul. pe amândouă malurile şi 
erau acolo Electorate eclesiastice 
şi Electorul Palatin, de ce nu sar 
muta Electorul la Roma? Aus- 
triei i s'ar putea da: Bavaria, 
Palatinul-de-Sus, Passau, Salz- 
burgul, care forma alt Stat bi- 
sericesc. Dacă totuși Palatinul 
nu sar putea pune la Roma, a- 
tunci s'ar așeza în Polonia, ar 
numai pe teritoriul austriac, căci 
cu Prusia se încheiase pacea la 
1795 şi deci trebuia cruţată, Dar, 
cum se adăugia şi oarecare ge 
nerositate pe lângă atâta pros- 
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ție se strecura, ideia că Statul 
polon ar putea să înceapă a în- 
via supt conducerea Palatinu-- 
lui. 

Iată: care este o parte numai 
din planul dela 14 -Novembre 
1796, care poartă iscălitura mi- 
nistrului de externe, E. Dela- 
Croix. 

Acum este întrebarea: cum au 
trccut oamenii aceştia delia ve- 
chea, stare de lucruri, desintere- 
sată, generoasă, internaţională, 
la imperialismul acesta anexio- 
nist, care nu ţine samă nici mă- 
car de interesele reale ale Fran- 
ciei ? 
„Pentru că Franţa nu putea 

să aibă niciun interes în forma- 
țiunile acestea. Adesea, înteţirea, 
urei p'ebi total needucate aucea 
la o anarhie, pe care generalii 
Directoriului nu erau în măsu-- 
ră s'o potolească. La Roma, 
unde fusese omorit un diplomat 
fcances Basseville (1793), apoi 
unul din generalii ocupaţiei, doi 
alți generali se luptau între dân- 
şii,  Mass6na, și d'Allemagne, 
care, acesta din urmă, cu mai 
multă măsură, a putut să se 
stabilească, 
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Mai târziu, în 1'198, generalul 
Championnet va face acelaș lu- 
cru la Neapoie. Acolo, lazzaronii 
cheiurilor se ridicaseră cu doi 
şefi, dintre cari unul se chema 
Mihai cel Nebun, și, într'o bună 
dimineaţă, ei sau trezit în bătaia 
tunurilor francese. Napoletanii 
Sau găsit înaintea unei Repu- 
blice asemenea cu cele ligură, 
cisalpină, pe câteva luni. Pănă 
la răsbunarea regelui, a funcţio- 
nat aici o republică „parteno- 
peană“, a vechii Parthenope. 
Generalii „comandau pretutin= . 
deni, făceau deposite de muniții 
şi de hrană, și armatele treceau 
ca, prin teritoriul lor propriu. 

Ca să se înţeleagă aceste pre- 
faceri nu ajung capriciile coman- 
danților. Directoriul era un gu- 
vern al oamenilor din dreapta. 
Barras, care fusese și prin India 
pe vremuri şi care i-a spus lui 
Bonaparte să nu facă expediţia 
în Egipt, pentru că India;nu re- 
presintă mare lucru, — şi expe- 
diţia lui Bonaparte în Egipt și 
Siria era în legătură cu un plan 
indian, — fusese marchis al ve- 
chiului regim, Si6y&s era un fost 
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abate. Uitându-se cineva bine la 
oamenii aceștia, descopere mo- 
ştenirea trecutului, din rremea 
cugetării raţionaliste şi mecani- 
ce. Numai cât, în secolul al 
XVIII-lea, planurile de împăr- 
țire se făceau față de moşteniri 
deschise, pe când în casul acesta, 
dela, 1796 la 1797, moștenirea 
deschisă nu există, ci se omoară 
acela a cărui moștenire poate fi 
întrebuinţață,. 
Inainte de 1796 se discută doar 

bictele ţări ale noastre, Serbia, 
cele:alte provincii din Peninsula 
Balcanică, Constantinopolul, In- 
sulele, pentru că era o dogmă di- 
plomatică şi politică în această 
vreme că Imperiul Otoman nu 
poate trăi, că el se desface. Polo- 
nia era iarăşi supusă la această 
operaţie, tăietura pe hârtie, care 
se prefăcea mai târziu în tăietura 
în carne, pentru că Republica 
polonă, împărţită în deosebite 
partide, în confederaţii care se 
ciocniau între dânsele, era o 
pradă gata. Dar de la 1789 îna- 
inte se trecuse, fără a părăsi 
principiile epocii „filosofice“, 

dincolo de asemenea calcule; se 
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ajunsese în atingere cu o viaţă 
care putea să inspire. > 

Dar, când au venit toștii rega- 

liști, cari l-ar fi adus pe Ludovic 

al XVIII-lea dacă nu se întorcea 
Bonaparte din Egipt, ei represin- 

tau tradiția Monarhiei de la 

1789, mai mult sau mai puțin 
constituţională. 

Se înțeleg cu mult mai greu 
însă Austriecii, Imperialii deia 
Viena ai Impăratului Francisc. 
Participanţii la împărțirea Polo- 
niei, îndată ce au mirosit că se 

pregătește împărțirea unei noi 

prăzi, au fost gata să discute par- 
tea care le revine lor. Prelimina- 
riile dela Leoben, tratatul de la 

Campo-Formio aduc condamna- 

rea, Veneţiei, căreia i se oferise 

pentru posesiunile ei să capete 

ceva în Statele Papei, cu Ferra- 

ra, Bologna, pe când se recu- 

noştea stăpânirea, trancesă în 

ceia ce va forma, Belgia și pe li- 

nia, Rinului, părăsindu-se însă 

unele cuceriri dincolo de aceas- 

tă linie, şi Cisalpina. 
Austria făcea cesiuni terito- 

riale și față de Elveţia, care, de 

aiminteri, va avea, îndată, ace- 

iaşi situaţie pe care o avuse teri- 
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toiul german, amestecându-se 
agenți frances ca să susție can- 
tonul Vaud contra guvernului 
din Berna și să se folosească 
la Ziirich de o situație ameste- 
cată, Geneva, oraș liber, „ru- 
gându-se“ atunci să fie a 
nexată, spre a fi la adă- 
post. Genovei i se dădură feude 
imperiale, și ea începea să ridice 
pretenții spre Răsărit. 1 s'a pro- 
mis Austriei ca despăgubire Ba- 
varia de la Inn și, evident, Salz- 
burgul. Ducelui de Modena, 
Hercule “al III-lea, i se crea o 

> feudă austriacă. Şi, după ce tă- 
cuseră toate „combinaţiile“ aces- 
tea, s'a adaus clausa următoare: 
„dacă una din Puterile contrac- 
tante ar face achisiţii în Germa- 
nia, cealaltă va căpăta un echi- 
valent“. Și împăratul german 
se îndatoria că, dacă se poate 
întâmpla ca unele State germa- 
ne să nu primească noua situa. 
ţie, el nu va face niciun gest 
să apere aceste State lovite în 
interesele lor. | | 

Dacă stă cineva să judece și 
atitudinea unui general îmbătat 
de victorii și care, Italian, înţe- 
legea puţiniel să hotărască lu- 
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crurile ca acasă la dânsul, cum 
era Bonaparte, și Directoriul a- 
cesta de oameni de dreapta, cari 
judecau după ideile cetor cari 

" împărțiseră Polonia, se poate în- 
țelege totuși ceva. Dar se înțe- 
lege mult mai puţin Austria în 
rolul cel nou pe care şi-l atri- 
buise. De ce se amesteca Împă- 
ratul în acest răsboiu? Ca 
apărător al vechilor drepturi 

istorice, ca represintant al legiti- 

mităţii, ca sprijinitor al vechilor 

dinastii, iar acuma el se arătase 
dispus să, primească orice fel de 

târguieli pentru a crea un echi- 
libru care se putea deranja din- 
tro zi pe alta; părăsia lucruri 

stabilite de secole, pentru ca să 
aibă avantagii de acestea mo- 
mentane, pe care nu le va putea 

apăra mâne. Fe de altă parte, el, 

care înţelegea încă să păstreze 
situaţia, sa în Imperiu, desfăcea 
interesele Casei sale din toate in: 

teresele Imperiului. Şi această 
pentru un armistițiu care va 

dura numai câţiva ani, căci el 

însuși l-a rupt, revenind, cu răs- 

bunările sale, în Italia, alături 
de bandele ruseşti ale lui Suvo- 
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Tov. Şi, îndată după întoarcerea 
lui Bonaparte și crearea Consu- 
latului, care a evoluat spre Im- 
periu, va fi nevoie qe a se reface 
acea campanie italiană din 1796 

| ale cării resultate fuseseră cu 
| desăvârşire pierdute. 
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Lecţia a XII-a 

NAPOLEON PE LINIA 

IMPERIALISMULUI 

Cu lecţia trecută am intrat în 
perioada, de anexiuni, cum sânt 
acelea care se anunță cu ame- 
nințări în timpurile noastre, și 
însuşi cursul, cu cât înaintează 
mai mult, cu atât, în legătură 
cu împrejurările de acum, ca- 
pătă interes. 
Am văzut de unde sa pornit 

cu sistemul de anexiuni; el qa- 
tează de la hotărîrea Directoriu- 
lui de a se înțelege cu Austria 
pentru un schimb de pământuri 
şi de grupe omenești: atâta să 
se dea Franciei Directoriului, 

şi atâta să fie acordat în schimb 
Austriei. Prin urmare, Austria, 
care era represintanta legitimi- 
tăţii, a moralei internaţionale, se 
face  complicea Franciei, care 
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și-a părăsit tradiţia: de la înce- 
put pentru a dispune'n felul a- 
cesta în voie de oameni cari a- 
veau și alt caracter și, acolo. 
unde erau, aveau alt drept dea 
rămânea, de a trăi în Statul lor 
sau de a-şi forma un Stat pe basa 
rostului lor naţional. 

Când Bonaparte se duce în 
Egipt, — v'am arătat că expe- 
diţia din Egipt a avut un carac- 
ter personal, fiind o reclamă per- 
sonală a lui Bonaparte, care 
ni putea să meargă aiurea pen- 
tru ca să-și capete un plus de 
g'orie așa de mare, — aceasta 
nu are a face cu politica Fran- 
ciei. Dacă mai târziu s'a spus: 
iată ce este al Franciei, iată ce 
este a! lui Napoleon în !ucru- 
rile întâmplate în Europa, ace- 
laşi lucru se poate spune în le- 
gătură cu campania, din Egipt. 
Orice ar fi anunțat și tăgă- 
duit Bonaparte, cu toate acestea 
Franţa în interesele ei nu era 
luată în consideraţie; din potri- 
vă, ea a pierdut atunci foarte 
mult: a pierdut flota distrusă 
de Englesi, a pierdut o armată 
din care nu știu câţi s'au întors 
înapoi, fiind decimată și de cli- 
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ma defavorabilă și în parte că- 
zută în luptele urmate după ple- 
carea lui Bonaparte. In afară 

- de Franţa, el devine un om nou 
prin aceia chiar că nu mai este 
acasă. , 

In “acest timp în politica 
francesă se urme curentul de 
părăsire a tuturor tradiţiilor Re- 
voluţiei, de însușire a teritoriilor 
care se întâmpla de stau la în- 
demâna armatelor francese. Vom 

> aminti seria întreagă de eveni- 
merte din 1798—1799 care ara- 
tă că direcția Revoluţiei france- 
se 2 deviat cu totul; a deviat în 
așa fel, încât nu se mai poate 
recunoaşte nimic din principiile 

" frumoase de libertate, de înfră- 
ţire cu toate popoareis libere de 
a se desvolta, care fuseseră la» 
început. 

In cursul anului 1798 s'au în- 
târnplat cele mai multe din a- 
ceste schimbări, uneie chiar în 
luna lui Ianuar. In ce privește 
Clanda, amestecul comisarului 
frances Delacroix, cred: ace- 
lași care a presintat Austrieci- 
lor, prin generalul Clarke, pri- 
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mul sistem de împărțire a Euro- 
pei. 

Acolo, în Olanda, el s'a ames- 
tecat în rosturile interne ale ţă- 
rii, care nu fusese anexată ca 
viitoarea Belgie, ci dăinuia încă 
republica batavă, o creaţiune a 
armatelor francese, cu o Aduna- 
re a ei, și anumiți membri ai 
Adunării, cari nu i-au plăcut lui 
Delacroix, au fost arestaţi şi 
înlăturați din viaţa politică, a- 
plicându-se sistemul întrebuințat 
îr timpul Revoluției fraricese, 
când Convenţia a fost de atâtea 
ori epurată și membri ai ei tri- 
meși întrun depărtat exil, în 
Nordul Americii meridionale, la 
Cayena. Este ceva anaicg cu 
ceia ce se întâmplă în anumite 
țări din Europa, în Polonia, în 
Cehoslovacia, cu ce sar fi întâm- 
plat în Finlanda prin acel pre- 
supus represintant al Finlandei 
roșii, comunist la Moscova, care 
este Kussinen, despre care nu se 
mai aude nimic. Cum Franţa 
avea, o Convenţie, s'a creat ime- 
d:at o Convenţie de acestea şi în 
O'anda, cu oameni cari trebuiau 
să pregătească anexiunea. Dar 
lucruriie n'au mers uşor în O- 
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landa, o țară foarte resistentă 
“prin întreaga ei îndelungată, tra- 
diţie de luptă, nu numai contra 
oamenilor, dar contra naturii, 
— însă anexarea nu va lipsi 
până la capăt, de și va trece o 
Ihimgă bucată de vreme până ce 
se va atinge acest punct final. 
Deocamdată, o altă grupare, a- 
vând în fruntea ei pe un general 
Daendels, a resistat loviturii 
co se dăduse, şi el a venit şi la 
Paris ca să diszute cu Directo- 
riul. 
"Tot în cursul anului acestuia 
1798 am văzut lucruri cu desă- 
vârșire neaşteptate, şi nepotrivi- 
ie cu vechile principii ale Revo- 
luţiei, în Elveţia. Elveţia era o 
confederație de cartoane, cum 
este și acum, iar, Geneva, aiă- 
turi, un oraş liber, care nu făcea 
parte deci din confederaţia elve- 
țiană. In viaţa Elveţiei au fost 
necontenit lupte îitre aristoera- 
ție și stratele mai de jos ale popu- 
laţiei, în fiecare din orașe, şi erau 
şi deosebirile naționale, care au 
“avut o oarecare infiuenţă asu- 
pra  desvoltării vieţii confedera- 
„ției helvetice. Prin urmate, în- 
cercarea de răsturnare a ele- 
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mentelor oligarhice care până, 
atunci stăpâniseră în unele o- 
raşe și nota naţională, care se a- 
daugă, deosebind unele cantoane 
de altele, la motivul acesia so- 
cial-poiitic de  turburare. Am 
vorbit de Grisoni, de cantonul 
Vaud, care mergea către Lau- 
sanne, în regiunea romandă, în 
fața regiunii germane, în care nu 
era 0 înțelegere deplină. Altfel 
era viaţa la Basel, cu episcopul, 
vechiu prinț de Imperiu, și la 
Schwitz, mult mai rurală decât 
la Berna, care exercita o hegemo- 
nie, dar, chiar în lumea aceasta 
orășenească, deosebită era viaţa 
la Berna, cu acel caracter patri-: 
arhal, şi la Ziirich, cu activi- 
tatea comercială. Conflictul s'a 
produs înainte de toate între Ber- 
na foarte aristocratică şi între 
tendința spre libertatea „demo- 
cratică“ a locuitorilor cantonului! 
Vaud. Fără a mai vorbi de in- 
sula romanică, vorbind o limbă 
apropiată de a noastră, a Ru- 
manșşilor (Romantici), a Ladini- 
lor, populaţie extrem de intere- 
santă, care odinioară se afla şi în 
Nurdul Italiei, către Veneţia, şi 
în Tirol. 
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Atunci, a fost însărcinat să 
schimbe rostul lucrurilor în El- 
veţia, generalul Brune, mai târ- 
ziu mareșal al lui Napoleon, 
întrebuințat și în Olanda şi care 
a murit de o moarte tragică, la 
căderea Impăratului, fiind ata- 
cat în otelul lui dintr'un oraş în 
Sudul Franciei, de mase regali- 
ste sanguinare, și omorît. Gene- 
raiul, unul dintre cei mai dis 
tinşi colaboratori militari ai lui 
Napoleon, a jucat în 1798 un 
rol urît, apăsător al unui popor 
liber, de și supt masca ideilor 
democratice, dar căutână să în- 
locuiască vechiul helvetism, la 
cale cantoanele ţineau foarte 
mult—și basa populaţiei de acolo 
a rămas legată de acest spirit 
medieval. A vrut să înlocuiască 
această Republică, de un carac- 
ter care i se părea că, este acum 
îmbătrânit, prin noua Republi- 
că helvetică, — la Lausanne se 
crease acum cea ,„lemanică“, 
după numele lacului de Le- 
man—, și ea s'a şi înfăptuit, dar 
nu ușor, pentru că luptele acolo 
au ţinut mai multă vreme. 

Brune a apărut la Friburg în 
April, a luptat, —fiindcă acolo nu 
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era o armată permanentă, ci mi- 
liţia care există şi până acum,— 
cu această miliție elveţiană, iar 
resultatul a fost anexarea la par- 
tea corespunzătoare din Italia a 
unor regiuni din cantonul Gri- 
sonilor. Tot atunci a devenit o- 
raş frances Geneva, care resis- 
tase atâta vreme Savoiarzilor, 
cari au încercat să-i escaladeze 
zidurile, și este şi acum 'a Ge- 
neva Monumentul Escaladei. Ei, 
Genevesii, cari au resistat, în se- 
coiul al XVIII-a, și Francesilor, 
și-au părăsit acum tesaurul cel 
mai scump care era pentru dân- 
şii libertatea lor. Calviniști, ei 
şiau sacrificat și siguranța re- 
ligioasă ateismului revoluţionar, 
până ce a intervenit noua orân- 
duire religioasă a lui Napoleon 
ca Impărat. Totuşi, Geneva a 
rămas orașul strict ealvinist în . 
instituţiile, în moravurile, în mo- 
rala ei. Dar, pentru un timp, în 
beţia aceasta de care erau cu- 
prinse popoarele, sa mai înecat 
încă o formă-politică a vechiului 
regim, care aici era cel mai no- 
bi! ev mediu. 
Dacă în Olanda și în Elveţia, 

cese două capete ale Rinuiui, 
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s'au pesrecut aceste schimbări în 
noul sens, anexionist, cu atât 
mai mult a trebuit să sufere de 
dânsul Italia. De la un capăt 
până la altul ea a întrat în zona 
cotropitorilor și realisatori!or de 
anexiuni. 

Intâiu Piemontul. La 1196 
se vorbia, și de Bonaparte, cu 
un oarecare respect, de Pie- 
mont. Fusese vorba și de o a- 
lianţă între regele învins și între * 
armatele francese, şi am văzut 
că se fixaseră şi condiţiile. Acum, 
după ce soldații Republicei fran- 
fese se introduseseră pretutin- 
deni și își făcuseră drumul pe a- 
coto către Alpi şi dela Alpi la 
pa:e, se întrebuințează cea din- 
tâiu ocasie pentru a izgoni pe 

> rege. El a mers în Sardinia, care 
era greu de atacat, așa încât Ca- 
rul-Emanuel a domnit, de fapt, 
dela 1798 până la 1814, în Sardi- 
nia, Poate că Sardinia, supt mul- 
t raporturi, a folosit din faptui 
că regele și familia regală erau 
acolo. 

După plecarea regelui, terito- 
riul Piemontului, partea penin- 
stuară, subatpină a posesiunilor 
lui, s'a împărţit în aepartamen- 
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te francese, care au luat, întoc- 
mai cum se făcuse și în 'Țările- 
de-Jos, nu nume istorice, ci 
nume geogratice, după râuri; 
așa: Sesia, Doira, Stura, și mai 
târziu, când sau dat luptele noi 
în Italia, cu Bonaparte ca 
Prim Consul, s'a creat şi un nou 
departament Marengo, după 
stră-ucita bătălie care asigurase 
Francesilor din nou stăpânirea 
Italiei. 
Lângă posesiunile acestea, care 

fuseseră ale regelui Sardiniei și 
făceau parte acum din Republi- 
ca francesă, Lombardia fusese 
Republică Cisalpină, însă, du- 
pă plecarea lui Bonaparte, la 
1198, lucrurile s'au schimbat. 
Când Austria a rupt îndatoririle 
păcii dela Campo-Formio, o serie 
de acţiuni militare i-au recâști- 
gat vechea stăpânire nord-ita- 
liană, și atunci a venit prigoni- 
rea republicanilor italianisanţi : 
toată aristocrația favorabilă 

.Francesilor, toată burghesia ca- 
re-i primise bine, au fost prigo- 

-nite; convoiuri de prisonieri au 
sămănat drumurile cu cadavrele 
lor. Când Francesii revin în 
-Lombardia, nu mai găsesc deci 

— 243



  

  

pe foştii lor prieteni, cari sau 
dispăruseră sau erau așa de 
zdrobiţi, încât nu mai puteau 
juca rolul revoluţionar de odi- 
nioară. Aici se pregătia nu atât 
adevărata înviere a Republicei 
Cisalpine, cât transformarea și 
a, regiunii acesteia dominate de 
Milan într'o dependenţă „italia- 
nă“ a Franciei imperiale. 

Veneţia nu mai exista acum; 
ea fusese atribuită Austriei și, 
teritoriile venețiene fiind împăr- 
țite, rămânea pentri Francesi să 
se folosească, numai după noile 
victorii din 1805, de Istria şi Dal- 
maţia odinioară extrem de pre- 
țioase pentru Veneţia, care de 
aici își lua lemnele și soldaţii, 
fiind şi punctul de supraveghere 
în Albania și în restul Peninsu- 
lei Balcanice. Nu departe erau 
Insulele Ioniene, o clipă anexate 
la Franța, unde, de pe urma a- 
hanţei dintre Rusia şi Imperiul 
Otoman; provocată de campania 
lui Bonaparte în Egipt, se insta- 
laseră Rușii supt forma unei re- 
publici „ocrotite“ ca ţările noa- 
stre, care li căduseră modeiul, 
Turcii îngăduind dușmanilor lor 
de moarte să aibă un punct de 
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sprijin în aceste ape, pe vremea 
când Țarul Pavel voia să aibă— 
şi n'a putut să aibă, cu toată 
învoirea lui Bonaparte, și a- 
tunci el şi-a schimbat politica și 
sa îndreptat împotriva Englesi- 
lor, — insula Malta, guvernul 
ortodox schimbându-se în prie- 
tenul cruciaților, al Cavaierilor 
Ospitalieri. 

Iată, ce se face în Nordul Ita- 
liei la 1798, prin generalul Jou- 
bert, căruia i se dăduse în 
samă această regiune: ace! care 
ai.exase Piemontul era să piară 
în. lupta cu Suvorov. In acelaş 
timp Papa el însuși este isgonit, 
întocmai cum fusese isgonit re- 
gele Sardiniei. Persoana lui fiina 
sccotită ca periculoasă, autori- 
tatea pontificală trebuia să dis- 
pară, și un altul din mareșalii 
de mai târziu ai lui Napoleon, 
Berthier, este acela care în- 
deplinește această expulsare, cre- 
ând o republică romană, ocroti- 
tă de Francesi. Rămânea Statul, 
condus de o dinastie decăzută, al 
Bourbonilor din Neapole și Si- 
cilia, dar generalul Champion- 
nct, la începutul anului 1799, a 
intrat în Neapole cu ajutorul 
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lazzaronilor, întemeind republica 
partenopeană. 

Iată prin urmare ce săvârșesc 
Francesii pe linia anexionistă, şi, 
de alminteri, istoricii francesi 
recunosc că era o rupere totală 
cu trecutul. Altă politică, fără 
niciun fel de simț al dreptului, 
fără respect al naţiunii, ai idei- 
lor de libertate, cu care se mă- 
guliseră şi se înădiseră atâtea 
popoare. 

Faptele istorice care se întâm- 
plă nu mor; se pare că s'a schim- 
bat situația după câtăva vreme, 
Gar trec anii și de:odată cu alți 
oameni şi în altă ţară revine a- 
celași sistem. De aceia faptele 
politice rele nu trebuie făcute cu 
uşurinţă, pentru că ele au o re- 
percusiune de-alungul vremuri- 
lor, o nenorocire care sare din 
ţară în ţară și din generaţie în 
generație. Dacă n'ar fi fost 1793 
din Franța, n'ar fi fost omorul 
î. masă din Rusiu lui Lenin şi 
“Troţehi, dacă n'ar fi fost sis- 
temu! Directoriului şi a! lui Na- 
pileon, nar fi anumite lu- 
cruri care, în dauna libertăţii 
popoarelor, se petrec în momen- 
tul de față. N'a folosit nimic Eu- 
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ropă de pe urma tuturor lucru. - 
rilor acestora trecătoare care 
sau îndeplinit atunci, însă na- 
iunile au rămas obosite și de- 
moralisate. Când a apărut din 
nou idealismul, el a avut deci un 
e»racter febril, bolnăvicios, căci 
romantismul pus în faţa clasicis- 
mului represintă decăderea în 
ce priveşte echilibrul sufletesc, 
cale el este marca oricării ade> 
vărate civilisaţii morale. 
Cum aceste acţiuni de arbitra- 

riu provocaseră noua „coaliţie“, 
şi cu Ruşii, când s'a întors Bo- 
naparte, el a găsit o situaţie grea. 
Anexările acestea treziseră pretu- 
tindeni îngrijorarea acelora în 
dauna cărora se puteau săvârşi 
și alte acte de acest fel. Engle- 
sii nu puteau suferi pe Francesi 
în Olanda și Austriecii nu puteau 
admite o Italie devenită în între- 
gime francesă. Dar nu era vino- 
vat Bonaparte, căruia i se 
pun în samă toate păcatele, de 
si.uația pe care a găsit-o la în- 
toarcerea sa, ci el este chemat 
să dreagă lucrurile care se stri- 
caseră. A înţe'es însă această 
îndreptare numai supt „aportul 
ideilor militare, dar, în ce priveş- 
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> te crezul imperialist, el s'a con- 
vertit foarte ușor. Nu fusese, de 
altfel, în zădar Imperator” în 
Italia la 1796-7 şi un fel de Pa- 
dișah în Egipt, pentru ca să se 
întoarcă acasă ca un simplu par- 
ticular; prinsese şi el gustul a- 
cestei indiferenţe faţă de orice 
alta decât pasiunea de glorie, 
care trece înaintea tuturor ce 
lorlalte motive. 

Avea ca primă datorie să re- 
câştige Italia. El nu e nici Qata 
aceasta, cum n'a fost nici în 
1796-7, inițiatorul; iniţiatorii 
sânt tot membrii Directoriului, 
iar realisatorii Berthier, Cham- 
pionnet, Joubert, generalii. cari, 
în ce priveşte atitudinea față, 
de populația năvălită, afişau 
un cinism desăvârşit, fără nici- 
un simţ față de umanitatea 
care sufere când se zdrobeşte su- 
fletul, grupuri însemnate de oa- 
meni fiind mânați de-a dreptul 
către desnădejde şi pieire. 

La 1800 Bonaparte trece în 
Italia, pe când alți generali lu- 
crează în Germania pe două li- 
nii, mergând spre Viena. El în- 
tâlneşte în drumul lui de data 
aceasta ca feldmareșal și şef 
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al armatei imperiale, rost pe 
care-l. avuse odinioară Wiirmser, 
pe Sasul Melas, care învățase 
ceva din răsboiul dela 1796. Ina- 
intarea lui Melas a fost aşa de: 
răpede, încât era să între în Pro- 
vence, ceia ce nu se mai în- 
tâmplase de pe vremea luptelor 
dintre Francisc I-iu și Carol 
Quintul. Campania fulgerătoa- 
re a lui Bonaparte la tri- 
mes până dincolo de râul Oglio, 
după biruința mare de ia Ma- 
rengo. In acest timp Macdo- 
nald și Moreau străbăteau te- 
ritoriul german, în care, mai 
târziu, Impăratul Napoleon era 
să “introducă o orânduială cu" 
totul deosebită, Germania fiind 
considerată ca un teritoriu de 
împărţit, dominat, exploatat, în- 
tocmai cum fusese până atunci 
teritoriul dela vărsarea Rinului 
sau teritoriul italian. 

Se ajunge, după biruințile de 
la Marengo și Hohenlinden, 
la încheierea armistiţiului de la 
Steyer, și pacea se semnează apoi 
pe teritoriu frances, în Lorena, la 
Luntville, lângă Nancy. Prin pa- 
cea aceasta se recunoaşte situa- 
ţia Francesilor așa cum era, pre- 
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> văzută prin tratatul dela Cam- 
po-Formio; în Italia, la Rin, la 
vărsarea fluviului, tot ce s'a luat 
rămâne, şi în afară de aceasta 
ce se putea, 
__In momentul acesta pentru 
întâia oară se crease o Monar- 
hie novă în Italia, un regat. 
Până acum jocul era „de-a Re- 
publica“, acum se decretează re- 
gatul Etruriei. Florența și ceia 
ce formase Mare'e Ducat de 
Toscana căpătă acum un nou ti- 
tlu, dar nu pentru un prinț ita- 
lian. Prințul austriac fusese iz- 
gonit, și i s'a dat o despăgubire 
tocmai la Salzburg; în locul 
lui o să fie un prinț din dinas- 
tia -spaniolă, a! cărui tată, don 
Ferdinand, stăpânea la Parma. 
Don Luis în „Etruria“, aceasta 
amintia timpuri foarte  depăr- 
tate, Porsenra și vechii regi 
etrusci de pe vremuri: pen- 
tru moment politica noului prim 
consul caută să câștige pe Bour- 
boni. In același timp însă, po- 
sesiunile lui don Ferdinand, 
Parma, Piacenza, Guastalla, 
după moartea lui, trebuiau să 
revină Franciei. 

Succesele lui Bonapartr fu- 
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>seseră aşa de impresionante, 
încât, într'un moment, Austria 
şi Anglia au rămas singure. Gu- 
vernul engles a încheiat, la 1802 
pacea de la Amiens, pe care o va 
rupe îndată. S'a alcătuit și o 
Ligă a neutrilor, Anglia fiind 
indignată de creaţiunea acestei, 
asuciaţii, 

Mai tărziu, cum Danemarca 
primise blocul continental con- 
tra Angliei, Englesii au forţat, 
ia 1807, Strâmtorile, au bombar- 
dat Copenhaga și Danemarca, 
speriată, a trebuit să părăsească 
tovărășia la care crezuse că e 
bine să se alipească. 
Iată dară resultatul imediat al 

acestei situaţii create de Directo- 
riul frances, de generalii Direc- 
toriului şi continuată de Napo- 
lecn. Am văzut că şi Anglia 
sa întrebat, dacă, acum, când 
toată lumea împarte, n'ar face 
și ea, o socoteală de acestea, şi, 
prin tratatul de pace, gândul ei 
mare era să smulgă coloniile 

> spaniole în Antile. Ea căpătă 
insula Trinidad, marea insulă 
Ceylan și în schimb declară că 
renunță la Capul Bunei Speran- 
țe şi la Malta, pe care făgăduia 
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s'o dea și n'a dat-o, aceasta 
fiind una din causele pentru 
care războiul, după trecere de 
câteva luni de zile, a reînceput. 
Bonaparte avu în vedere, a- 
tunci, în 1803, să reiea visul Re- 
publicii de odinioară, debarcarea 
în Anglia. La Boulogne se a- 
dunaseră puteri  formidabile,? 
deși încă până acum este între- 
batea dacă era numai o amenin- 
țare sau întradevăr ar fi în- 
drăznit a trece Canalul. 

Dar, acum, după a treia cam- 
panie a marelui conducător de 
oșiiri, în 1805, bătălia de la Au- 
sterlitz şi pacea de la Pojon, stă- 
pânul Franciei trecuse peste fă- 
găduiala făcută și a încercat să 
creeze, nu în folosul Franciei, ci 
în. sensul sistemului său, o altă 
ordine de lucruri şi în 'Germa- 
ma. Pentru că de acum înainte 
nu mai este nici Franţa, nici 
chiar el personal; ci este ideia 
lui, sistemul pe care el l-a for- 
mat; acum, acesta îl stăpâ- 
neşte pe dânsul: îl domină, îl ti- 
ranisează. S'au început împărţi- 
rile în Germania: feude biseri- 
cești sau dat unora şi altora. 5 
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Toată rânduiala orașelor libere, 
„a electorilor a fost schimbată; 
” se creiază o Germanie a lui, 

care va evolua şi va ajunge să 
dea și Confederaţia Rinului. In 
acelaș timp, în Sud unii electori 
se transformă potrivit cu nevoile 
protectorului şi se creiază, ast- 
fel, o Germanie de Sud, cliente- 
lară, pe lângă Germania Rena- 
nă; ea se sprijină pe Bavaria 
şi pe Wiirttemberg, unde sau 
crcat regi, ca în Etruria. Și va 
veni vremea când tot rostul Im- 
păratului Francisc în Germa- 
nia va fi distrus, fostul şei 
împărătesc al Germaniei tre- 
buind să inventeze Imperiul te- 
ritorial al Austriei în faţa Impe- 
riului revoluționar, cu nume na- 
țional, dar cu tendințe interna- 
ționale, al lui Napoieon, care 
în :1804 luase titlul de Impărat. 

Dar aici, încă odată, aş vrea 
să insist asupra semnificației a- 
devărate a titlului imperial al 
lui. El este Imperator Roman ; 
nu sa gândit în primul rând 
să-şi zică „Empereur de Fran- 
ce“, pentru că aceasta ar fi fost 
vu mărgenire, de şi siste:nul a- 
cesta era frances. Titlul de RE- 
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publigue jrancaise, sa mai pă- 
strat un timp, rămânând ca 
și această „republică france- 
să“ să fie înlăturată, rămânână 
numai el, „Impăratul“, 

Incă dela 1803, înainte de a 
accepta votul Senatului din. 
ncua Constituţie pentru ca să 
binevoiască a fi Impărat, Bona- 
pârte propusese  nenorocituiui 
reye din Neapole o alianță, ocu- 
pase teritorii îr, Abruzzi, în Apu- 
lia, în părţile de Sud ale Italiei, 
şi viitorul Napoleon luase și 
ce'e două porturi, la Marea Ti- 
reniană şi Marea Adriatică, ale 
Italiei centrale, Civita Vecchia, și 
Ancona, către Dalmația, pe care; 
regimul nou c anexează. 

In zădar intervine somaţia 
Taruiui Alexandru care urmea- 
ză pe tatăl său asasinat, și ce- 
rerea imperială de „evacuare“. 

Dar, pe când războiul în Ba- 
varia impunea acea pace din 
Pojon, un mare desastru mari- 
tim taie orice putinţă de a se 
încerca năvălirea în Anglia, la 
Trafalgar bătălia fiind câștigată - 
de amiralul engles Nelson, care 
a și murit în cursul luptei. Pe 
continent însă, sistemul rămâne, 
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„şi el se desvoltă, după a treia 
campanie a marelui conducător 
de oștiri, în 1805: bătălia de la 
Austerlitz și pacea de la Pojon. 

Potrivit cu acest sistem Impă- 
ratul e rege al Italiei, o Italie 
care put-a fi întreagă, dar a- 
numite combinaţii în ce pri- 
vește Sudul au așezat pe Ioa- 
chim Murat, care ţinea pe sora 
lui Bonaparte, Carolina; el vine 
dr la Cleve și Berg, ducatele de la 
Rinul de jos, pe care le avuse în 
marele bâlciu de proprietăţi te- 
ritoriale. Căci se începuse un. 
mare sistem politic, unit cu o 
mulțime de combinaţii familiare 
și de prietenie, lumea întreagă 
având a fi alcătuită din regali- 
tăi și feude. 

Prusia a căpătat, în schimb. 
momentan, Hanovra, care nu 
era decât posesiunea dela origine 
a dinastiei care stăpânia în An- 
glia. 

In Olanda a fost așezat fratele 
-.. LGuis, care nu voia decât să tră- 

iască liniștit, dar acela care, din 
ordinul fratelui său, trebuise să 
ia pe frumoasa fată a Iosefinei, 
Hortansa, — fratele ei, Eugeniu 
era vice-rege în Italia, — s'a vă- 
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zut câteva, săptămâni în urmă, . 
condamnat a fi un rege vasal, 
necontenit îndrumat și mustrat. 

Surorile şi ele şi-au căpătat 
rostul, Elisa Baciocchi fiind 
plincesă de Piombino și Lucca, 
apoi Mare Ducesă de Toscana, 
în locul trecătorului „Etrusc“, și 
Paulina, măritată cu Borghese, 
căpătând un alt principat ita- 
lian, la Guastalla. Mareşaiii și 
înalții funcționari civili deveniau 
prinți în cutare sau cutare re- 
giune, — nu prinți titulari, cl 

- avându-și feudele lor, ca Berna- 
dotte, Talleyrand și alții. 

> Aceasta era noua ordine de lu- 
cruri sprijinită pe cuceriri, pe 

- usurpări. Pentru că se apiică un 

1 sistem pe carel întâlnim și as- 
A tăzi: pe lângă cucerirea prin 

războiu, anexarea prin simple a- 
mienințări, fără să se fi tras un> 
singur foc de puşcă. 
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