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Abstract. The Discourse on the situation in Spain is an application of the
basic conservative ideas of Donoso Cortés in the particular case of Spain.
First, it is a reaffirmation of the principles of the Catholic religion in the
face of economic principles. Secondly, it is a critique of the liberal society
that was beginning to assert itself, by the particular case of media freedom
and the elective principle, which seem to Donoso illusory and corrupting.
Finally, there is a picture of the general state of corruption of the Spanish
society of the time. Deep corruption brings the issue of the necessity of
dictatorship, in the ancient sense, as rescue society in extremis. This speech
is whole, a sample of conservative thinking imbued with specific Catholic
political theology of the author.
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Acest discurs a fost pronunþat pe 30 decembrie 1850, cu scopul de a solicita
Guvernului autorizaþia pentru a percepe impozitele înainte de a fi aprobatã Le-
gea Bugetului.

Pasajele între ghilimele aparþin diverselor notiþe pentru discurs, scrise de cãtre
autor ºi aflate între hârtiile acestuia.

Domnilor:
Deputaþii care îºi amintesc diversele discursuri pe care am avut onoarea sã le

pronunþ în Congresele anterioare ºtiu foarte bine cã, în ciuda faptului cã ideile
mele au fost în anumite privinþe contrare iar în multe altele diferite de cele susþi-
nute de domnii miniºtri, am votat în mod constant cu Ministerul. Comportamen-
tul meu, domnilor, a fost fondat pe motive foarte întemeiate. În primul rând, idei-
le mele nu au fost supuse niciodatã votului, ºi nevotându-se doctrinele mele, a
trebuit sã le votez pe ale Ministerului, mai puþin depãrtate încã de ale mele decât
cele ale opoziþiei. În al doilea rând, eu sunt un om de guvern, un om de guvern
mai înainte de toate ºi mai presus de toate; ºi, în aceastã calitate, votez mereu cu
Guvernul în cazul în care am îndoieli. În al treilea ºi în ultimul rând, credeam cã
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voi putea sã fac mai mult în avantajul ºi beneficiul propriilor mele idei fiind prie-
tenul Ministerului decât adversarul lui.

Astãzi lucrurile s-au schimbat radical. Ministerul ºi-a exagerat într-asemenea
mãsurã sistemul, pe care în exagerarea lui îl cred fatal, încât mã vãd în situaþia
de a alege între conºtiinþã ºi prietenie, între ideile proprii ºi cele ale Ministerului.
Situaþia, domnilor, este foarte dificilã; însã alegerea nu poate fi îndoielnicã; îmi
voi reduce prietenia la tãcere pentru a-mi auzi doar conºtiinþa; mã voi îndepãrta
de Minister pentru a rãmâne doar cu ideile mele.

Îmi propun, domnilor, sã delimitez în linii mari peisajul foarte trist pe care îl
oferã naþiunea sub urmãtoarele aspecte: etic, politic, financiar ºi economic; ºi
pentru ca sã o ºtie toþi fãrã ca sã fiu eu nevoit sã o repet în fiecare moment; voi
anunþa din acest moment pânã în ce punct cred cã Ministerul este responsabil
pentru situaþia tristã ºi dureroasã în care ne aflãm. Am ajuns aici din mai multe
motive. Situaþia actualã, pe de-o parte, este efectul tulburãrilor din trecut; pe de
alta, este efectul ºi rezultatul sistemului eronat al ministerelor anterioare; în sfâr-
ºit, situaþia actualã este rezultatul sistemului greºit ºi fatal al Ministerului care
astãzi guverneazã destinele naþiunii spaniole.

Nu pot acuza tulburãrile, pentru cã revoluþia îmi va rãspunde: „Tulburând îmi
îndeplinesc rolul“. Nu pot acuza de aceastã situaþie ministerele trecute, pentru cã
mi-ar putea rãspunde: „Noi ne-am aflat sub presiunea revoluþionarã“. Dar pot
acuza ºi acuz Ministerul prezent, pentru cã el singur este, între toate cele care au
existat din 1834 pânã acum, stãpânul absolut ºi suveran al acþiunilor sale.

Nu pot acuza ºi nu acuz Ministerul de a fi creat situaþia actualã. Cum aº
putea? Situaþia existã de dinainte ca el sã existe; dar îl acuz cã o conservã; îl acuz
de asemenea cã o înrãutãþeºte.

Pentru a expune aceste lucruri, deºi pe scurt, datã fiind ora înaintatã, am cerut
cuvântul. L-am cerut de asemenea ºi cu alt scop: eu trebuie sã îmi îndeplinesc
aici profesia de credinþã politicã, deºi este cunoscutã de toþi, în materie de autori-
zaþii. Eu cred, domnilor, cã Ministerul poate sã piardã dreptul de a exista, dar nu
cred cã va pierde vreodatã dreptul ºi datoria, care sunt imprescriptibile, de a în-
casa contribuþiile.

Congresul, domnilor deputaþi, are dreptul de a ucide sau de a contribui la dis-
pariþia unui Minister printr-un vot de cenzurã; dar nu are dreptul de a-i nega con-
tribuþiile, din cauzã cã nu are dreptul de a ucide Statul.

Plecând de la aceasta, domnilor, e clar cã votul meu împotriva autorizaþiei nu
înseamnã ca Ministerul sã nu încaseze impozitele, ca Ministerul sã nu perceapã
ºi sã nu distribuie contribuþiile.

Dar se întâmplã des ca voturile Parlamentului sã necesite un comentariu; aici
rareori se întâmplã ca un domn deputat sã voteze ceea ce vrea, ºi se întâmplã
chiar mai rar ca sã vrea ceea ce voteazã. De ce? Pentru cã voturile sunt com-
plexe, pentru cã voturile înseamnã lucruri foarte diferite ºi uneori întru totul con-
trare. Aceastã autorizaþie e ceva mai mult decât pare, este cu mult mai mult decât
pare; intervine cu naturaleþea proprie tuturor autorizaþiilor; e un vot de încredere;
ar fi asta oricum, a reprezentat asta aici ºi în alte þãri, fãrã ca sã fie nevoie sã o
declare Ministerul; dar în prezent e mult mai mult, ºi asta o ºtiu domnii deputaþi,
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dupã ce astfel a declarat-o Ministerul. Atunci: dând un vot negativ acestei autori-
zaþii nu mã împotrivesc ca Guvernul sã încaseze impozitele; spun doar cã Minis-
terul (nu Ministerul, care este compus din prieteni de-ai mei), sistemul Ministe-
rului nu are încrederea mea.

Domnilor, unde se aflã deosebirea capitalã (pentru cã eu nu pot vorbi decât
de deosebiri capitale), deosebirea capitalã între sistemul Ministerului ºi ideile
mele? O voi spune: constã întocmai în acel lucru pe care Ministerul îºi clãdeºte
titlul de glorie. Constã în faptul cã existã un Minister care se proclamã ºi un Mi-
nister de ordin material, un Minister de interese materiale.

ªi sã se ia în considerare, domnilor, cã eu nu mã opun intereselor materiale
ºi nici ordinii materiale: ordinea materialã este o parte constitutivã, deºi cea mai
micã, din ordinea adevãratã: ordinea adevãratã constã în uniunea inteligenþelor în
ceea ce este adevãrat, în uniunea voinþelor în ceea ce este onest, în uniunea spi-
ritelor în ceea ce este corect. Ordinea adevãratã constã în proclamarea, susþi-
nerea ºi apãrarea adevãratelor principii politice, adevãratelor principii religioase,
adevãratelor principii sociale.

Interesele materiale, domnilor, vor fi, fãrã îndoialã, ºi sunt, un lucru bun, ex-
celent; dar asta nu e de ajuns pentru ca interesele materiale sã fie interesele su-
preme ale societãþii umane; interesul suprem al societãþii umane este acela ca în
cadrul ei sã prevaleze principiile religioase, politice si sociale1. Domnilor, sãnã-
tatea nu constã numai în sãnãtatea corpului; constã de asemenea în sãnãtatea su-
fletului: mens sana in corpore sano. Acest echilibru între ordinul material ºi or-
dinul moral, acest echilibru între sãnãtatea sufletului ºi a corpului reprezintã ple-
nitudinea sãnãtãþii atât în societate, cât ºi în om. Acestui echilibru i s-a datorat,
domnilor, faptul cã secolul lui Ludovic al XIV-lea a fost denumit Marele secol
ºi cã Ludovic al XIV-lea a fost numit Cel Mare; ºi mare era, într-adevãr, aºa-nu-
mitul prinþ care domnea peste Bossuet, acel rege al inteligenþelor, ºi peste Col-
bert, rege al industriei.

Când acest echilibru se rupe, imperiile încep sã decadã pânã ce dispar defini-
tiv. ªi mi-ar plãcea, domnilor, sã fixez în inimile voastre, în memoria voastrã,
aceste principii, pentru cã sunt în prea mare mãsurã în interesul Patriei voastre.

Existã douã mari dinastii în Europa: dinastia Bourbon ºi dinastia austriacã.
Dinastia austriacã a conservat vii între noi adevãratele principii politice, religioa-
se ºi sociale; ºi în timp ce a fãcut asta a sãvârºit nenorocirea de a lãsa uitãrii ºi
abandonului principiile economice, principiile administrative, interesele ma-
teriale. Ei bine, domnilor: asta ne explicã existenþa ºi moartea sa. Puþine exemple
ne oferã Istoria pentru o viaþã mai glorioasã ºi o moarte mai mizerabilã. Vreþi sã
ºtiþi pânã unde pot ajunge imperiile când prevaleazã în ele adevãratele principii
sociale, politice ºi religioase? Uitaþi-vã bine la Carol al V-lea, marele Împãrat, la
aceastã acvilã imperialã, despre care a spus cel mai mare poet al nostru cã în zbo-
rul sãu fãrã seamãn,/sub aripile sale a avut lumea.
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Vreþi sã vedeþi cum ajung în final rasele ºi dinastiile când dau uitãrii interesele
materiale? Îndreptaþi-vã atenþia cãtre ultimul vlãstar al acestei dinastii generoase:
îndreptaþi-vã atenþia cãtre Carol al II-lea2, Regele Cerºetor,Augustulus3 al rasei sale.

Întoarceþi-vã privirea acum cãtre rasa Bourbon. Henric al IV-lea4 începe prin
a fi protestant ºi prin a linguºi catolicii, ºi sfârºeºte prin a fi catolic ºi a linguºi
protestanþii. Vreau sã spun, domnilor, cã religia era pentru el un instrument de
dominare, instrumentum regni; sã vedeþi aici modelul regelui cu spirit puternic.
Urmaþi-l dupã aceea în viaþa ºi povestea lui; ºi îl veþi vedea mereu supus ideii
exclusive de a face Franþa sã prospere din punct de vedere material, de a stabili
o administraþie bunã ºi înþeleaptã, de a reduce diferenþele dintre partide prin in-
termediul tranzacþiilor; ocupându-se, într-un cuvânt, doar de organizarea admi-
nistrativã ºi de interesele materiale. Aºadar, domnilor: Henric al IV-lea nu este
un caz izolat: este personificarea întregii sale rase, rasa Bourbon; rasã care a ve-
nit pe lume pentru douã lucruri: pentru a face popoarele industrializate ºi bogate
ºi pentru a muri de mâna revoluþionarilor.

Cine nu admirã, domnilor, aceste mari, magnifice, consonanþe ale Istoriei?
Vedeþi aici douã rase chiar mai inamice în câmpul ideilor decât în câmpurile de
bãtaie: rasa austriacã dã uitãrii interesele materiale ºi moare de foame; rasa
Bourbon, sau cel puþin majoritatea principilor sãi, slãbesc conservarea intactã ºi
purã a principiilor religioase, sociale ºi politice pentru a se converti celor refor-
miste ºi industriale ºi se împiedicã de spectrul revoluþiei, care le aºteaptã pentru
a le devora unele dupã altele, la limita industriilor ºi reformelor sale.

Atunci, miniºtri ai Isabelei a II-a5: eu vin sã vã cer sã îndepãrtaþi de Regina
voastrã ºi de Regina mea tipul de blestem care atârnã asupra rasei sale.

Timpul ne preseazã, domnilor, timpul ne preseazã, pentru cã vin vremuri mai
groaznice decât credeþi. Pentru moment, chiar acum, dacã e adevãrat cã pomul
se cunoaºte dupã roade, dupã roade trebuie sã cunoaºteþi pomul pe care l-aþi
plantat; rodul sãu e rod de moarte. Politica intereselor materiale a ajuns aici la
ultima, cea mai îngrozitoare dintre toate evoluþiile sale: la acea evoluþie în vir-
tutea cãreia toþi înceteazã sã mai vorbeascã de interese pentru a vorbi de interesul
suprem al popoarelor decãzute, de interesul care se rezumã la desfãtãrile mate-
riale. Acest lucru explicã ambiþiile impacientate de care s-a vorbit aici cu motive
mai mult decât suficiente.

Nimãnui nu îi e bine unde se aflã; toþi aspirã sã urce, ºi sã urce nu de dragul
de a urca, ci pentru a se desfãta. Nu existã vreun spaniol cãruia sã nu i se parã
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cã aude acea voce fatidicã pe care o auzea Macbeth ºi care îi spunea: „Macbeth,
Macbeth, vei fi rege“. Deputatul aude o voce care îi spune: „Deputatule, vei fi
ministru“. Ministrul aude o voce care îi spune: „Vei fi...“ nu ºtiu ce, domnilor.
Pârâule, cât de mult trebuie/Sã speri ºi sã urci,/Tu ca sã fii Guadalquivir,/
Guadalquivir ca sã fie mare?

Eu ºtiu, domnilor, pânã unde va merge asta, sau, mai bine spus, unde s-a îm-
potmolit; s-a lovit de corupþia înfricoºãtoare la care asistãm cu toþii, pe care o ve-
dem cu toþii; pentru cã faptul astãzi predominant în societatea spaniolã e acea co-
rupþie ce se aflã în mãduva oaselor noastre6. „Corupþie care nu se vindecã cu in-
dustrii sau cu reforme; se vindecã numai cu restaurarea marilor instituþii catolice,
pe care revoluþia le-a aruncat la pãmânt ºi pe care e rândul vostru sã le ridicaþi.
Personajul cel mai corupt ºi mai corupãtor al acestei societãþi este clasa medie,
pe care o reprezentãm noi, domnilor; în aceastã clasã existã voci de laudã pentru
toþi cei puternici; de aici au ieºit acele mari voci care îi spuneau Miliþiei Na-
þionale: Eºti mult stimatã; ºi apoi Constituþiei de la Cádiz: Eºti sfântã; ºi mai târ-
ziu ducelui Victoriei: Eºti eroic; ºi acum ducelui de Valencia: Eºti neînvins. Ido-
latria pare a fi religia naturalã a tuturor mulþimilor, cu precãdere a celor care au
fost corupte de cãtre revoluþii; în Spania într-asemenea mãsurã, domnilor — fac
apel la conºtiinþele voastre — corupþia se aflã peste tot; ne intrã prin toþi porii;
se aflã în atmosfera care ne înconjoarã, se aflã în aerul pe care îl respirãm. A-
genþii cei mai puternici ai corupþiei au fost întotdeauna agenþii primi ai Gu-
vernului; în provincii, aceºtia au fost agenþii cei mai activi ai corupþiei, cum-
pãrãtorii ºi vânzãtorii de conºtiinþe. Cine nu a vãzut ce s-a întâmplat în Spania
de când a izbucnit revoluþia pânã azi? Când Guvernele au fost slabe, principalii
lor agenþi s-au bulucit înspre banii insurecþiei victorioase; când Guvernele sunt
puternice, sau când se crede cã sunt, atunci, pentru a înfãþiºa Guvernul falnic,
calcã în picioare tot ce le stã în cale.

Amintiþi-vã, domnilor, rebeliunile trecute. Încã mi se pare cã vãd trecând prin
faþa ochilor mei acea procesiune de generali ºi ºefi politici cu mâinile pline de
tãmâie pentru a o arde pe altarul adunãrilor revoluþionare. Ei bine, îndreptaþi-vã
privirea cãtre ce se întâmplã acum. Gândiþi-vã la unele dintre scandalurile, care
sunt publice ºi notorii, petrecute la ultimele alegeri. Nu îi credeþi nici pe unii,
nici pe alþii când se numesc duºmani; nu sunt duºmani; sunt fraþi ai alegerilor ºi
ai rebeliunilor. Dumnezeu a sãdit în toþi aceleaºi înclinaþii ºi chiar aceeaºi fizio-
nomie; toþi au depus jurãmântul eroic de a se sacrifica pentru învingãtor; toþi au
fãcut un pact cu bogãþia; toþi sunt prietenii victoriei; toþi adorã soarele; toþi pri-
vesc cãtre Orient.

5 DISCURS DESPRE SITUAÞIA DIN SPANIA (1850) 101

————————
6 Corupþia de care vorbeºte autorul spaniol nu este totuna cu ceea ce se numeºte astãzi corupþie. Definiþia

de astãzi se menþine între limitele înguste ale unui legalism strict dependent de interesele materiale. Definiþia
lui Donoso se referã la calitatea moralã a oamenilor vremii lui, care deveniserã prizonierii unei apetenþe neîn-
frânate spre desfãtare de dragul desfãtãrii. Corupþia, astfel definitã, este aproape sinonimã cu ideea de pãcat a
teologiei ºi nu se poate „vindeca“ pe cãi economice, politice sau administrative, ci exclusiv moral-religioase.
În fine, o altã sursã a corupþiei de care se vorbeºte în discurs este principiul electiv. Atacul la principiul electiv
este parte integrantã a viziunii conservatoare a lui Donoso Cortés. Tot din aceeaºi paradigmã de gândire este
ºi critica pe care o face autorul mai la vale presei libere, instituþie contradictorie, aºa cum se va vedea... (n. C. P.).



„Atât de trist este, domnilor, ºi atât de vast, tabloul acestei corupþii univer-
sale. Dacã doriþi sã pãtrundeþi cu mine pânã la originea misterioasã a acestui
simptom de moarte, o veþi afla, pe de o parte, în decadenþa principiului religios,
ºi, pe de alta, în progresul principiului electiv. Principiul electiv este un lucru de
la sine atât de corupãtor, încât toate societãþile civile, atât antice cât ºi moderne,
în care a prevalat, au murit cangrenate; principiul religios, este, dimpotrivã, un
remediu atât de bun împotriva infestãrii încât nu existã corupþie care sã supravie-
þuiascã contactului cu el; de aceea nu existã informaþii despre cum ar fi murit
vreo societate cu adevãrat catolicã din cauza corupþiei. Virtutea contradictorie a
acestor principii este subliniatã mai bine ca în oricare altã parte în Institutele mo-
nastice; forþa corupãtoare a principiului electiv este atât de puternicã încât pânã
ºi în acele sfinte Congregaþii a indus uneltiri ºi intrigi; virtutea principiului reli-
gios este atât de suveranã încât pânã ºi acele Institute guvernate de cãtre prin-
cipiul electiv s-au conservat mai pure ºi mai sãnãtoase decât toate societãþile ci-
vile. Cu toþii aþi auzit vorbindu-se de corupþie monasticã; poate cã toþi aþi crezut
ce aþi auzit. Ei bine: sã ºtiþi cã istoria pe care v-au prezentat-o este o conspiraþie
permanentã împotriva adevãrului ºi o sanctificare a calomniei. Fãrã îndoialã,
domnilor, Institutele monastice au avut perioadele lor de creºtere ºi de de-
cadenþã, precum toate instituþiile care sunt într-o anumitã proporþie umane; dar
sã ºtiþi cã pânã ºi în perioadele lor de decadenþã puteau servi drept model socie-
tãþilor civile celor mai strãlucitoare ºi excepþionale.

Plecând de la aceastã premisã, marea problemã a guvernului pe care miniºtrii
au trebuit sã o rezolve este urmãtoarea: sã amplifice într-atât principiul religios
încât sã neutralizeze forþa corupãtoare a principiului electiv. Problema e cã nu
numai cã nu s-a gãsit o rezolvare, dar nici mãcar nu s-a pus în vedere de cãtre
miniºtrii Coroanei; mai mult; chiar acum mi se pare cã citesc în gândurile voas-
tre; sunt sigur cã, dacã nu v-ar fi teamã sã mã întrerupeþi, m-aþi întreba toþi deo-
datã: ce legãturã are religia cu alegerile? Ce are a face? Are a face într-o aseme-
nea mãsurã, încât alegerile ne vor ucide dacã religia nu le purificã; are de-a face
atât de mult, încât dacã este dat la o parte principiul religios, corupþia provocatã
de cãtre principiul electiv nu se va putea nici stãvili ºi nici vindeca decât prin
cauterizare ºi prin sânge. Nu puneþi, domnilor, pe seama unei toane frivole faptul
de a introduce religia în toate chestiunile politice; nu sunt eu cel care o aduce; ea
este cea care vine; nu mã acuzaþi pe mine; acuzaþi mai degrabã natura lucrurilor
însãºi. Sunt eu, din întâmplare, cauza faptului cã toate chestiunile politice se re-
zumã, în ultimã instanþã, prin urmãtoarea dilemã: religia sau revoluþiile, cato-
licismul sau moartea?

Domnilor, nu este nevoie sã repet, pentru cã am spus-o deja, cã nu consider
cã Ministerul este unicul vinovat de aceastã situaþie. Este o situaþie revoluþionarã
care a supravieþuit revoluþiei; totuºi, Ministerul este vinovat pânã la un anumit
punct, pentru cã încurajeazã aceastã corupþie cu impunitatea în care îºi lasã agen-
þii, ºi pe deasupra este vinovat pentru tãcerea sa. În Spania, în aceastã societate
nefericitã, pentru cã nefericitã trebuie sã se cheme þinând cont de situaþia pe care
tocmai am descris-o, nu numai sentimentele sunt corupte, dar ºi ideile sunt pervertite.

Bineînþeles, domnilor, din nou îndrãznesc sã afirm cã în nicio perioadã a isto-
riei noastre nivelul de inteligenþã în Spania nu a fost mai scãzut. Eu, în discursul
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meu, nu pot demonstra, pentru cã este imposibil, cã sunt false toate ideile ca-
pitale care dominã în acest moment; însã în schimb mã angajez sã demonstrez,
verbal sau în scris, sau în orice mod ar fi, cã soluþia politicã pe care adversarii
mei o aleg drept cea mai verificatã, cea mai sigurã, este o propunere falsã din
toate punctele de vedere.

Un simptom, domnilor, al faptului cã într-o societate sunt pervertite toate
ideile se observã când toate partidele, toate ºcolile politice se duc cãtre pieire pe
acelaºi drum pe care l-au deschis pentru a se salva.

Ei bine, asta, domnilor, este întru totul ceea ce se întâmplã între noi; pentru a
vã demonstra acest adevãr vã voi propune, între altele mii, douã exemple.

Toate partidele alternativ dominante în Spania au crezut cã sunt necesare
mari garanþii împotriva abuzurilor Puterii. Dintre aceste garanþii, unele sunt za-
darnice ºi altele sunt absurde. Voi vorbi de una care este zadarnicã ºi absurdã, ºi
pe deasupra contraproductivã. Aici s-a invocat constant principiul responsabili-
tãþii ministeriale; ei bine: acest principiu, pe care toate partidele l-au proclamat
în Spania, este cauza unicã a procedeului arbitrar ºi a tiraniei ministeriale de care
partidele se plâng. Existã o logicã ce determinã consecinþele sã iasã în mod na-
tural ºi necesar din normã, fãrã sã le proclame ºi fãrã sã le scoatã nimeni. Spu-
neþi-mi, cei care vã plângeþi de arbitrarietatea ministerialã, arbitrarietate pe care
eu o recunosc: ce aþi rãspunde, mai ales cei care vã aºezaþi în acele bãnci, dacã
eu aº fi Ministerul ºi v-aº spune: „Voi aþi proclamat principiul responsabilitãþii,
ºi de fapt mã declaraþi responsabil de tot ceea ce se petrece pânã în ultimul colþ
al monarhiei. Ei bine: eu accept principiile voastre; acceptaþi-le consecinþele.
Consecinþele sunt urmãtoarele: unei responsabilitãþi universale îi corespunde o
putere absolutã, deoarece putere absolutã ºi responsabilitate universalã sunt lu-
cruri corelative, puternic corelative. O putere absolutã, ca sã fie astfel, este abso-
lut necesar sã fie o putere liberã, ºi ca sã fie liberã este nevoie sã nu se loveascã
de rezistenþe. Înainte, domnilor, existau corporaþii unite prin legãtura dragostei,
unite prin legãtura Religiei; aceste corporaþii opuneau un baraj oricãrui despo-
tism care ar fi vrut sã se ridice în naþiune; acele corporaþii rezistente nu sunt com-
patibile cu responsabilitatea mea, nu sunt compatibile cu misiunea de care am
nevoie în calitate de Minister responsabil; daþi-mi voie sã le pun capãt. Numirea
tuturor funcþionarilor publici este un instrument gigantic de corupþie, dar nu con-
teazã; dacã nu numesc toþi angajaþii, nu pot fi responsabil; dacã îmi cereþi res-
ponsabilitate, daþi-mi calitatea de a numi toþi angajaþii. Viaþa localã, viaþa muni-
cipalã, viaþa provincialã pot fi lucruri bune ºi excelente; dar dacã eu sunt respon-
sabil pentru tot, doar mie îmi revine datoria de a face toate acestea. Drept ur-
mare, centralizare, ºi centralizare apoplecticã, centralizare absolutã. Toate dosa-
rele sã vinã la Minister, tot aurul sã vinã la Trezoreria Naþionalã. Acestea sunt
consecinþe necesare. Prin urmare, dacã mã acuzaþi de arbitrarietate, eu vã rãs-
pund cã voi sunteþi cei care m-aþi fãcut arbitrar, impunându-mi o responsabilitate
care are autoritate prin mine ºi care îmi conferã o putere absolutã7.
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Nimic, domnilor, nu pare mai uºor, ºi nimic nu este mai dificil ca potrivirea
mijloacelor cu scopul. Ce se doreºte? Se doreºte ca Ministerul sã aibã o putere
moderatã, ºi nimic mai mult decât moderatã; limitatã, ºi nimic mai mult decât
limitatã?Atunci nu declaraþi miniºtrii responsabili; nu au fost mereu responsabili
prin legile regatului toþi miniºtrii, fãrã sã fie nevoie de declaraþiile voastre so-
lemne? Vreþi mai mult? Vreþi ca miniºtrii, acei giganþi care vã sperie, sã nu fie
mai mult decât niºte pigmei? Ei bine, domnilor, leacul se aflã la îndemânã: de-
claraþi-i inviolabili. Din momentul în care îi veþi declara inviolabili nu vor mai
fi nimic, decât niºte nulitãþi magnifice aºezate în acea magnificã bancã.

„Sã trecem la al doilea exemplu: voi lua al doilea exemplu din jurnalism. Li-
bertatea de tipãrire a fost proclamatã, domnilor, pentru a asigura trei mari prin-
cipii, dintre care unul intereseazã pe indivizi ºi celelalte douã intereseazã socie-
tatea; cel ce îi intereseazã pe indivizi consistã în dreptul conform cãruia orice om
poate comunica celorlalþi ce gândeºte; celelalte douã constau în dreptul pe care
îl are societatea ca toate gândurile, teoriile ºi sistemele sã intre în competiþie ºi
în dezbatere; ºi în dreptul aceleiaºi societãþi ca sã se dea publicitãþii tot ceea ce
intereseazã popoarele. Jurnalismul este instituþia consacratã a fi garanþia ºi reali-
zarea acelui drept individual ºi a acestor drepturi sociale. În acest caz: eu voi de-
monstra cã aceastã instituþie distruge tot ceea ce are sarcina de a conserva; cã e
un mediu contradictoriu scopului sãu ºi cã, pentru a fi logici, trebuie fie sã re-
nunþaþi la scopurile voastre, fie sã renunþaþi la mijloace.

În primul rând, jurnalismul a fãcut imposibil în practicã dreptul fiecãrui spa-
niol de a-ºi publica gândurile prin intermediul presei; ºi asta, domnilor, printr-o
combinaþie într-adevãr diabolicã: pe de o parte, prin uciderea cãrþilor ºi, pe de
alta, prin îndepãrtarea ziarelor de toþi spaniolii care nu sunt foarte bogaþi. În ziua
de azi, domnilor, un spaniol care nu e milionar nu poate sã scrie un ziar ºi nici
sã publice o carte: pentru ziar nu are bani ºi pentru carte nu gãseºte cititori. Re-
zultã din asta cã în ziua de azi, pentru a-ºi publica gândurile, spaniolii trebuie sã
le transforme din individuale în colective; numai partidele sunt libere; spaniolii
nu sunt. Acum, domnilor, luaþi urmãtorul lucru în considerare: cã asta va fi ceva
bun sau rãu; dar bun sau rãu nu e ceea ce aþi dorit dumneavoastrã; nu e ceea ce
a dorit legiuitorul, nu e ceea ce a dorit legea; nici legea, nici legiuitorul, nici
dumneavoastrã nu cunoaºteþi partidele, ci pe spanioli, consideraþi individual; li-
bertatea doritã de Constituþie nu e cea a partidelor, pe care nu le cunoaºte, ci a
cetãþenilor; ei bine, tocmai aceasta e cea pe care jurnalismul a fãcut-o întru totul
imposibilã.

Sã revenim la principiul publicitãþii. În acest punct, domnilor, instituþia jurna-
lismului este atât de absurdã, consideratã ca mijlocul de a atinge acel scop, încât
absurditatea sa creºte vãzând cu ochii. Departe de a fi un mijloc de a le face cu-
noscut tuturor ceea ce trebuie sã ºtie, jurnalismul este modul cel mai eficace pe
care l-au putut inventa oamenii pentru a ascunde ceea ce oamenii trebuie sã ºtie
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ºi ceea ce toatã lumea ºtie8. Aceasta, domnilor, este o problemã de bun simþ ºi
de bunã credinþã; fac apel la buna voastrã credinþã ºi la bunul vostru simþ ºi vã
rog sã îmi spuneþi dacã nu este adevãrat cã singurul mod de a ºti adevãrul este
sã ieºiþi în stradã pentru a vã întreba prietenii ºi cunoºtinþele, ºi unicul mod de a-l
ignora nu este acela de a citi ziarele. Mai mult, domnilor: existã în societate o
mare instituþie consacratã transmiterii unui secret inviolabil de la un loc la altul,
de la o persoanã la alta; aceastã instituþie este corespondenþa privatã. Ei bine,
domnilor: sã admirãm împreunã un contrast surprinzãtor: instituþia pe care au in-
ventat-o oamenii în interesul publicitãþii pentru a vorbi despre lucrurile publice
este întocmai cea care serveºte pentru a revela toate secretele domestice, ºi cea
pe care au inventat-o pentru a transmite secretele domestice este singura care
serveºte pentru a ne pune la curent cu lucrurile publice. Vreþi sã ºtiþi ce se în-
tâmplã la Paris? Ei bine, trebuie sã citiþi scrisorile private care sosesc de acolo.
Doriþi, în schimb, sã aflaþi în provincii ce se întâmplã în intimitatea cãminelor
noastre? În cazul ãsta citiþi unul dintre ziarele noastre, citiþi comunicatul de presã
din capitalã ºi ºtiþi deja despre propriile noastre case tot atât cât ºtim ºi noi…
Domnilor: eu mã întreb ºi vã întreb ºi pe voi: încotro se îndreaptã societatea, în-
cotro se îndreaptã rasa umanã, care a ajuns într-atât sã confunde toate noþiunile
ºi sã-ºi piardã controlul?

În ultimul rând, jurnalismul a fost inventat în vederea dezbaterii; ei bine,
domnilor: nu e nimic mai uºor de demonstrat decât faptul cã jurnalismul ºi dez-
baterea sunt lucruri incompatibile; ºi spun incompatibile pentru cã nimãnui nu i
se poate pãrea adevãratã o dezbatere pe care o iniþiazã zilnic între ei câteva zeci
de ziariºti. Discuþia, pentru a se dovedi beneficã, trebuie sã aibã loc la o scalã
mai mare ºi trebuie sã ajungã la proporþii mai mari; trebuie sã se transmitã de la
cei care scriu la cei care citesc; nu are importanþã mare dacã discutã cei ce scriu
atâta timp cât nu discutã ºi cititorii. Aºadar, domnilor: ce se întâmplã cu jurnalis-
mul? Se întâmplã cã fiecare citeºte ziarul opiniilor sale; cu alte cuvinte, fiecare
spaniol se întreþine vorbind cu sine însuºi. Dezbaterea perpetuã este un dialog
perpetuu, iar jurnalismul, consacrat sã menþinã viu acest dialog, are drept re-
zultat tocmai un monolog perpetuu. Vreþi sã ºtiþi ce este acela un ziar? Ei bine,
un ziar este vocea unui partid care îºi spune tot timpul: sfânt, sfânt, sfânt.

Veþi vedea, domnilor: tot ce luaþi drept minciunã este adevãrat; tot ce luaþi
drept adevãrat este minciunã. Vedeþi dacã am dreptate când vã spun cã inteli-
genþa noastrã este într-atât de depravatã pe cât este ºi inima noastrã, ºi ideile
noastre la fel de corupte precum sentimentele pe care le avem.

Domnilor: aº putea sã aplic anatomia pe care am fãcut-o acestor principii tu-
turor: toate sunt false, ºtiinþific absurde. Datoria guvernelor, când observã absur-
dul, este sã îl combatã cum pot.

Acum, dupã ce am argumentat în numele Guvernului împotriva adversarilor
sãi, argumentez în nume propriu împotriva Guvernului ºi vã spun: Tu ai avut
dreptate sã îþi mãsori puterea prin responsabilitate. Dar eu vin acum sã îþi mãsor
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responsabilitatea prin omnipotenþã. Din moment ce poþi orice, rãspunde pentru
orice. Regina îþi aude sfaturile ºi le urmeazã, alegãtorii îþi întâmpinã candidaþii
ºi þi-i trimit, Curþile îþi primesc proiectele ºi le aprobã; în Spania nimeni nu pre-
zintã o idee dacã nu are titulatura de maestru, ºi nimeni nu are titulatura asta dacã
nu i-o dai tu. Rãspunde-mi pentru sentimentele rele, rãspunde-mi pentru ideile
corupãtoare; pentru cã nimic nu rezoneazã mai mult cu raþiunea ca responsabi-
litatea ta sã fie pe mãsura omnipotenþei tale.

Douã cuvinte despre sistemul financiar al miniºtrilor. Domnilor: în astfel de
chestiuni nimeni nu aratã mai mult decât are: nimeni nu are mai mult decât îi dã
Dumnezeu; altora Dumnezeu le-a dat ºtiinþa, ºi ºi-au arãtat cunoºtinþele; eu pot
sã contribui cu un singur cuvânt, puþinã claritate ºi un gram de bun simþ. Eu con-
cep, având în vedere explicaþiile care au survenit, douã mari sisteme financiare.
Existã oameni care, punând ochii pe gloriile noastre strãvechi, pe puterea noastrã
trecutã, ºi vãzând cu ruºine ºi chiar cu indignare starea vlãguitã ºi abãtutã în care
ne aflãm, exclamã: „Este necesar sã ne întoarcem la acea glorie, la acea putere,
ºi pentru asta e nevoie sã cheltuim mult, ºi trebuie sã cheltuim mult: cã atunci
când vom cheltui mult vom fi bogaþi, pentru cã la bogãþie se ajunge ºi pe drumul
gloriei“. Existã alþii care, privind suferinþa poporului ºi mergând din casã în casã
sã constate mizeria nefericiþilor contribuabili, uitând de orice altceva, spun:
„Suntem sãraci, foarte sãraci; e nevoie sã economisim“. Acestea sunt cele douã
puncte de vedere ale celor douã mari sisteme care au concurat aici unul împotriva
celuilalt. Care dintre aceste douã sisteme este sistemul Ministerului? Amândouã
ºi niciunul. Se ridicã aici susþinãtorii economiilor, cerându-le pentru popor? Ei
bine: îndatã se ridicã Guvernul sã rãspundã: „Cine economiseºte mai mult ca mi-
ne? Aveþi aici 40 de milioane economii“. Se ridicã cei care privesc doar cãtre
gloriile naþionale ºi cãtre puterea naþionalã, cei care considerã cã trebuie sã chel-
tuim mult? Îndatã se ridicã Ministerul ºi spune la rândul sãu: „Pãi tocmai ãsta e
punctul meu forte; aveþi aici 300 de milioane deficit“.

Astfel, domnilor, acest Minister fluctueazã între înclinaþii diverse; acest Mi-
nister este precum pendula ceasului, care oscileazã dar nu merge. ªi ce aº putea
spune despre îndemânarea cu care Ministerul cheltuieºte ºi economiseºte? Pen-
tru a-i descrie îndemânarea trebuie sã spun ce s-a mai spus deja, dar e necesar sã
se repete pentru cã este adevãrat. Ce se poate spune despre un Guvern care crede
cã trebuie sã cheltuiascã pentru un teatru ºi care considerã cã trebuie sã economi-
seascã în ce i se datoreazã cultului ºi clerului? Cultului ºi clerului, domnilor! Din
câþi sunt pe lume, nu aº fi vrut sã fiu eu cel care ar fi semnat aceastã economie,
care ar fi sancþionat aceastã reducere. Clerul, care moare de foame; cultul, care
a rãmas fãrã strãlucire; seminarele, care nici nu au luat naºtere; templele, care
sunt în ruinã, ce înseamnã asta? Unde am ajuns, domnilor?

Vã veþi minuna, probabil, cã voi reveni asupra teatrului; vã veþi minuna, ba
chiar cu motiv, cã acest cuvânt le stã pe buze atât de des deputaþilor. Chiar cei
care îl pronunþã probabil nu ºtiu de ce; eu ºtiu ºi o voi spune. Se pronunþã atât
de mult cuvântul teatru, domnilor, pentru cã teatrul pe care l-a ridicat Ministerul
ºi situaþia în care ne-a adus Ministerul sunt acelaºi lucru; pentru cã nu se poate
vorbi despre teatru fãrã sã te gândeºti la situaþie, ºi nici despre situaþie fãrã sã te
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gândeºti la teatru. ªi asta are de asemenea o explicaþie, ºi încã una care îi va con-
vinge pe toþi cei care mã ascultã. Domnilor: nu existã nicio perioadã din istorie
care sã nu fie, sã spunem aºa, simbolizatã de un monument. Dacã nu mi-ar fi tea-
mã sã nu mã pierd în timpurile antice aº aminti aici istoria a multe imperii, ºi aº
demonstra asta, domnilor, precum lumina zilei. Dar îmi ajunge sã vorbesc doar
de Spania noastrã ºi sã amintesc aici dinastia austriacã, despre care am vorbit la
începutul discursului meu. Care este prima perioadã a acestei dinastii? În prima
etapã, monarhia eclipseazã tot, pânã ºi principiul religios, deºi era foarte puternic
în acea vreme în Spania. ªi care ar fi monumentul care simbolizeazã cel mai bine
aceastã situaþie? Cu siguranþã, domnilor, cã ar fi un palat. În perioada familiei Fi-
lip, în acea perioadã în care fundamentul principiului religios se ridicã deasupra
principiului monarhic, fiind atât de puternic în Spania acest principiu, cum ar fi
simbolizatã gândirea dominantã a monarhiei spaniole? Ar fi simbolizatã de o
mãnãstire. Cum ar fi simbolizatã aceeaºi mãnãstire în timpul lui Carol al II-lea?
Ce era Tronul? Ce era Spania? Un mormânt. Ei bine, domnilor? Toate aceste trei
lucruri sunt simbolizate în El Escorial; El Escorial este în acelaºi timp un palat,
un mormânt ºi o mãnãstire. El Escorial este istoria, scrisã cu piatrã de granit, a
monarhiei austriece.

Aºadar: istoria noastrã actualã, situaþia noastrã actualã, este simbolizatã de
teatrul Oriente, de acest monument ridicat doar pentru plãcerile materiale9.

Domnilor: eu vreau sã presupun pentru un moment cã Guvernul este atât de
fericit pe cât doreºte, ºi precum îmi doresc eu însumi, în toate întreprinderile
sale; eu presupun cã Guvernul a ridicat aceastã naþiune deja la puterea ºi gloria
care atât de mult îi surâd; eu îi dau tot ce îºi propune pentru Spania; eu presupun
cã are toate forþele armate ale Rusiei autocrate ºi toate pieþele din Marea Brita-
nie; îi mai dau pe deasupra, pentru a-i menþine un nume aºa de mãreþ, ºi o glorie
atât de mãreaþã, ºi pieþe atât de mari, ºi forþe armate atât de puternice, tot aurul
nisipurilor din Peru ºi din California. Aºadar, domnilor: din moment ce are toate
astea, încã afirm ºi asigur cã toatã puterea sa va prãbuºi zgomotos ºi cã aceastã
naþiune continuã sã fie coruptã în sentimente ºi pervertitã în ideile sale; încã spun
cã aceastã societate atât de opulentã, atât de strãlucitoare, atât de mare, va fi ex-
terminatã: cãci niciodatã nu au lipsit îngeri exterminatori pentru popoarele corupte.

Domnilor: nu trebuie sã ne facem iluzii; viitorul este trist, ºi într-o anumitã
mãsurã înfricoºãtor; eu pot, fãrã sã fiu dotat cu spirit de profet, sã vã fac sã vedeþi
viitorul într-o istorie trecutã.

A existat un rege într-o naþiune pe care, nu ºtiu dacã spre norocul sau pedep-
sirea noastrã, Dumnezeu a fãcut-o vecina noastrã. Acel bun rege era, domnilor,
prin prudenþa ºi înþelepciunea sa, precum Ulise din dinastiile europene. Lumea,
într-o epocã mai simplã, mai fericitã, l-ar fi numit Ludovic Filip cel Bun, cel Îm-
pãciuitor, cel Milostiv. Oamenii Franþei, atribuindu-i propriile vicii, l-au numit
cel egoist, cel avar. Acel rege a luat puterea dupã o mare revoluþie ce a avut loc
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dupã multe alte revoluþii ºi revolte, ce miºcaserã profund toatã acea societate ºi
îi pervertiserã sentimentele, ideile ºi obiceiurile. Simþindu-se slab, pentru cã nu
era legitim, pentru a stopa corupþia universalã ºi pentru a ridica un perete contra
acelui potop de greºeli, a întreprins acþiuni care i s-au pãrut uºoare. Ceea ce a fã-
cut a fost sã restabileascã ordinea materialã ºi sã dea un impuls intereselor mate-
riale. Niciun prinþ, domnilor, nu a fost mai fericit în acþiunile sale: în puþini ani
era rege împãciuitor al Franþei, fãrã ca somnul sã-i fie tulburat de cel mai imper-
ceptibil zvon al insurecþiilor trecute ºi învinse. Câþiva ani mai târziu, comerþul,
industria, toate interesele materiale au înregistrat creºteri incalificabile. În acest
timp, domnilor, Guvernul sãu era un Guvern care beneficia de toatã încrederea
Coroanei, care avea adeziunea electoratului, care avea sprijinul Camerelor, se
bucura de obedienþa forþei publice, avea, în sfârºit, simpatia ºi prietenia tuturor
cabinetelor din Europa.

Dar, domnilor, în timp ce se petreceau aceste lucruri în plan material, în pa-
ralel cu aceastã miºcare creºteau, ridicându-se, împrãºtiindu-se prin toate pãrþile
dezordinea moralã, corupþia, ce dizolvã tot, ºi greºeala, ce învenineazã tot. A ve-
nit o zi în care aceste douã forþe contrarii au ajuns simultan la apogeu. Atunci,
domnilor, s-a pus de la sine, fãrã sã o facã nimeni, cum fac eu aici, s-a pus, cum
spuneam, de la sine acea mare întrebare, mereu veche ºi mereu nouã, care con-
sistã în a afla dacã societatea este mai sigurã ºi mai puternicã atunci când se spri-
jinã pe ordinea materialã sau pe ordinea moralã, pe virtute sau pe industrie. Fran-
þa, domnilor, într-un ceas rãu, a rezolvat aceastã problemã în sensul industriei ºi
în sensul ordinii de stradã; fiecare pas pe care îl fãcea în aceastã direcþie era un
pas care o îndepãrta de Dumnezeul sãu, ºi fiecare pas care o îndepãrta de Dum-
nezeul sãu era un pas spre marginea prãpastiei. Dumnezeu a ajuns-o din urmã
când era pe cale sã ajungã la limitã; Dumnezeu a ajuns-o din urmã pe 24 februa-
rie, ziua marii lichidãri, ziua marilor anateme10. Ce s-a întâmplat atunci, dom-
nilor? Ce s-a întâmplat? Acel popor, dãrâmat de puterea sa, îmbãtat cu bogãþia
sa, nebun din cauza industriei, a vãzut prãbuºindu-se odatã cu industria, puterea
ºi bogãþia în marele potop republican. Totul, domnilor, totul se sfârºi acolo: ma-
rele popor ºi marele rege, muncitorul ºi opera sa.

Sã ia aminte Congresul unde se opresc lucrurile când se iau în considerare
doar interesele materiale; popoarele care le venereazã ajung, domnilor, în sãrã-
cie, rãmân fãrã nimic; fãrã moralã, pentru cã au respins-o; fãrã lucrurile materia-
le, pentru cã au fost luate de revoluþie.

Ei bine, domnilor: îndreptaþi-vã privirea cãtre aceastã naþiune fãrã noroc; pri-
viþi momentele grele prin care a trecut, momentul greu în care se aflã ºi momen-
tul greu care o aºteaptã.

Regina legitimã a Spaniei (ºi contez, domnilor, pe acest cuvânt, pentru cã a-
cest cuvânt va servi drept acuzaþie Ministerului), Regina Spaniei a fost declaratã
majorã dupã o rãscoalã ce a urmat unor mari turbulenþe ºi unor mari revolte; de
atunci, aproape aceiaºi oameni au guvernat aceastã naþiune; aceºtia s-au crezut
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slabi pentru a ataca direct corupþia ºi pervertirea ideilor, fruct amar al revoluþio-
narilor. Ce ºi-au propus miniºtrii Reginei legitime a Spaniei? N-au avut încre-
dere în propriile forþe, ca ºi cum nu lucrau în numele înaltului ºi puternicului
prestigiu al unei regine legitime; n-au avut încredere în propriile forþe ºi nu ºi-au
propus altceva decât sã scoatã la liman din naufragiul universal ordinea mate-
rialã ºi interesele materiale. ªi trebuie mãrturisit cã în aceastã privinþã au fost fe-
riciþi în felul lor; în puþin timp au învins patru insurecþii formidabile; din Galicia,
din Madrid, din Sevilia ºi din Catalonia.

Odatã înfrântã insurecþia peste tot, o febrã industrialã ºi mercantilã a incen-
diat sângele nostru, care, pe cât este spaniol este ºi sânge african; Ministerul, în
loc sã combatã acest atac de febrã violentã, s-a lãsat dominat el însuºi de fierbin-
þeala furioasã, ºi în acelaºi timp în care o primea, propaga epidemia. Între timp,
corupþia ºi greºeala au crescut ºi s-au rãspândit încet ºi în tãcere. În prezent,
domnilor, toate aceste lucruri — corupþie, greºealã, febrã industrialã — au ajuns
la apogeu.

Acum vin ºi întreb: care va fi rezultatul? Care va fi deznodãmântul? Eu nu o
voi spune, cã nu am inima ºi dorinþa de a o face: dar vor ghici, fãrã îndoialã, cu
spaimã domnii deputaþi. O obiecþie, totuºi, poate sã se opunã. În Franþa, veþi spu-
ne, existau în spatele Tronului falange socialiste, ºi în Spania acestea lipsesc. Dar
ce veþi spune, domnilor, dacã vã voi asigura eu (ºi mãcar de m-ar contrazice eve-
nimentele) cã þara socialismului nu e Franþa, ci Spania?11 Sã nu uitãm, domnilor,
cã aici, când guverneazã un partid, dã impresia cã el singur existã, ºi cã nici un
altul nu poate fi întâlnit pe stradã; ºi, totuºi, când partidul înfrânt ajunge la Pu-
tere, pare cã umple tot spaþiul, cã ocupã tot, cã nu e decât el în Spania; astfel nu
e ciudat cã nu îi vedem pe socialiºti; dar ascultaþi ºi meditaþi la ce vã voi spune.

Socialismul îºi datoreazã existenþa unei probleme, uman vorbind, de nerezol-
vat. Este vorba de a afla care este mijlocul cel mai echitabil de distribuire a bo-
gãþiei în societate. Aceasta este problema pe care niciun sistem de economie po-
liticã nu a rezolvat-o. Sistemul economiilor politice vechi urma sã opreascã mo-
nopolul prin intermediul restricþiilor. Sistemul economiºtilor liberali va opri ace-
laºi monopol pe calea libertãþii, pe calea concurenþei libere, care produce în mod
fatal ºi inevitabil acelaºi monopol. În ultimul rând, sistemul comunist va opri
acelaºi monopol prin intermediul confiscãrii universale, depozitând toatã bogã-
þia publicã în mâinile statului. Aceastã problemã a fost, în schimb, rezolvatã de
cãtre catolicism. Catolicismul a gãsit soluþia în pomanã. Degeaba se obosesc fi-
losofii; degeaba se ostenesc socialiºtii; fãrã pomanã, fãrã caritate, nu existã, nu
poate exista distribuþie echitabilã a bogãþiei. Numai Dumnezeu era demn de a re-
zolva aceastã problemã, care este problema Umanitãþii ºi a Istoriei.

Dupã revoluþia din februarie, comuniºtii care se reuneau în Luxemburg la or-
dinele lui Louis Blanc, cu un instinct sigur, precum au toate partidele când e vor-
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ba de afacerile lor, au cerut un minister special, care sã rezolve aceastã problemã
imensã; pentru cã spuneau, ºi aici nu se înºelau: „O problemã atât de mare ne-
cesitã un minister special care sã o rezolve“. Greºeala lor, totuºi, a constat în a
crede cã acel minister nu exista, când de fapt, el era prezent: acel minister fusese
înfãptuit timp de nouãsprezece secole de cãtre Biserica catolicã.

Biserica, domnilor, este admirabilã pentru tot; dar în principal pentru a servi
drept mediatoare între sãraci ºi bogaþi, pentru participarea în mod natural ºi la
viaþa unora ºi a celorlalþi: participã în mod natural la viaþa sãracilor, pentru cã nu
are nimic al sãu ºi tot ce primeºte e din iubire pentru Dumnezeu; participã în
mod natural la viaþa bogaþilor, pentru cã bogaþii, în alte epoci, din iubire pentru
Dumnezeu, i-au dãruit totul. ªi cum a dus la bun sfârºit Biserica acest sfânt,
acest incomunicabil minister? Judecaþi singuri, domnilor. În marea clasã ne-
voiaºã existã o zonã superioarã, o zonã medie ºi o zonã inferioarã; precum în cla-
sele superioare existã o aristocraþie, existã o clasã medie, existã o plebe; aristo-
craþia mizeriei este compusã din coloniºti; clasa medie, din muncitori; plebea,
din cerºetori. Ei bine: Biserica i-a dat fiecãruia ce avea nevoie: coloniºtilor le-a
dat pãmânturi ºi i-a fãcut proprietari; pentru muncitori a umplut de monumente
Europa; pentru cerºetori a avut pâine, ºi pe niciunul nu l-a lãsat sã moarã de foame.

Locul în care a strãlucit cel mai mult caritatea Bisericii a fost, domnilor, Spa-
nia. Spania a fost o naþiune fãcutã de cãtre Bisericã, formatã de cãtre Bisericã
pentru sãraci; sãracii au fost regi în Spania. Cei care erau coloniºti aveau pãmân-
turi cu o rentã infimã, ºi erau, în realitate, proprietari. Toate fundaþiile pioase
care existau în Spania erau pentru sãraci. Angajaþii cu ziua aveau cum sã le dea
o pâine copiilor prin salariile pe care le câºtigau în glorioasele ºi splendidele mo-
numente de care e plinã Spania. Ce cerºetor nu avea o bucatã de pâine cât timp
era deschisã o mãnãstire?

Ei bine, domnilor: revoluþia a venit sã rãstoarne toate aceste lucruri. Odatã cu
deposedarea Bisericii, a urcat renta pãmânturilor; odatã cu suprimarea dijmei, a
avut loc o nouã ºi mai îngrijorãtoare urcare. În acest mod, miºcarea de ascensiu-
ne pe care catolicismul a imprimat-o claselor nevoiaºe a fost transformatã de cã-
tre revoluþie într-o miºcare contrarie, într-o miºcare descendentã: coloniºtii, opri-
maþi de renta enormã pe care o plãtesc, trec în masã din clasa cãreia îi aparþin în
clasa medie a muncitorilor; muncitorii, la rândul lor, odatã cu transferul masiv al
coloniºtilor, trec ºi ei în mod constant de partea plebei, compusã din cerºetori;
cerºetorii, în final, mor din cauza mizeriei ºi a foamei. Observaþi aici, domnilor,
pe de o parte, opera revoluþiei; pe de alta, opera Bisericii!

Lucrurile între noi au ajuns astãzi într-un punct în care societatea, înainte uni-
tã într-o uniune sfântã ºi fericitã, este divizatã în douã clase, dintre care una se
poate numi înfrântã ºi cealaltã învingãtoare; aceea, care a fost favorizatã de soar-
tã, are drept devizã ºi moto: „Totul pentru bogaþi“. Cum vreþi, domnilor, ca aceastã
tezã sã nu producã o antitezã ºi clasa înfrântã sã nu exclame la rândul ei în spirit
de rãzboi: „Totul pentru sãraci“? Existã, aºadar, între clasele societãþii (ºi Guver-
nul nici mãcar nu bãnuieºte asta, nici mãcar nu studiazã problema, deºi are obli-
gaþia de a o studia ºi de a o cunoaºte), existã, cum spuneam, între toate clasele
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societãþii un rãzboi lent care, în stadiul contagios pe care îl au anumite idei în
Europa, va ajunge sã fie cu prima ocazie un rãzboi declarat.

Eu, domnilor, în ciuda prieteniei mele, care este intimã, cu miniºtrii Majes-
tãþii Sale, nu am putut sã nu mã declar în disidenþã cu ei, pentru cã, domnilor, în
punctul exagerat în care se aflã, continuând sistemul lor de ordin material ºi de
interese materiale, consider cã a devenit inevitabilã o catastrofã, care va sosi în
forþã, dacã se respectã legile eterne ale Istoriei.

Eu nu ºtiu nici cum va sosi ºi nici când va sosi; dar ºtiu cã Dumnezeu a fãcut
cangrena pentru carnea putrezitã ºi cauterizarea pentru carnea cangrenatã. Mi-
nisterul are încã timp sã aleagã între douã drumuri. Poate sã aleagã drumul de
pânã acum, ºi în cazul ãsta nu mai am nimic sã îi spun, sau cel pe care tocmai i
l-am indicat. Dacã îl acceptã pe cel din urmã, pentru binele lui ºi al nostru, este
necesar sã facã tot ce pânã acum a încetat sã facã ºi sã nu mai facã tot ce a fãcut
pânã acum; e necesar sã se opunã cu toate forþele sale corupþiei; sã o combatã ºi
sã o înfrângã sau sã cedeze; e necesar sã nu ridice teatre, mãcar pânã pune prop-
tele templelor care sunt în colaps; e necesar sã punã ordine ºi sã creeze un echili-
bru al impozitelor publice. Dar este necesar de asemenea ca Ministerul sã înþe-
leagã cã toate acestea nu sunt suficiente; cã e necesar mai presus de toate sã punã
frânã dorinþelor, sã punã frânã poftelor.

E necesar ca, dacã vrea dictaturã, sã o proclame ºi sã o cearã, deoarece dicta-
tura, în anumite circumstanþe, este un guvern bun, este un guvern excelent, este
un guvern acceptabil; dar, domnilor, sã se cearã, sã se proclame, pentru cã dacã
nu, ne vom afla între douã guverne în acelaºi timp: vom avea un guvern de fapt,
care va fi dictatura, ºi altul de drept, care va fi libertatea; situaþie, domnilor, care
e cea mai intolerabilã dintre toate, deoarece libertatea, în loc sã serveascã drept
scut, serveºte atunci drept coif12.

ªi sã nu se spunã, domnilor, cã cer mult: ºtiu foarte bine cã e lucru dur sã ceri
unui Minister ca, atunci când lãcomia se ridicã ºi îi spune: „Cumpãrã-mã, cã mã
vând“, sã rãspundã: „Nu te cunosc“; ca atunci când spiritul de clicã ºi de intrigã
îi spune: „Urmeazã-mã, cã Puterea se aflã în mâinile mele“, sã rãmânã nemiºcat,
acoperindu-ºi auzul la cântecul sirenei; ca atunci când teama îi spune: „Sperie-
mã ºi mã vor vedea la tãlpile tale“, sã nu cadã în tentaþia de a-i trage o sperieturã
fricosului; ca atunci când toate pasiunile rele, cât de puþin binevoitor ar fi, îi o-
ferã dominaþia ºi imperiul, sã îºi lase imperiul ºi dominaþia tuturor pasiunilor
rele. Fãrã îndoialã, domnilor, ar fi mult dacã i se cere celui nãscut sã se supunã
ºi se mulþumeºte sã facã strict lucrul pentru care a fost nãscut; dar nu e mult când
li se cere celor care aspirã la onoarea înaltã, dar periculoasã, de a fi guvernanþii
poporului; sarcina se proporþioneazã onoarei, ºi când aceasta este foarte înaltã,
just este sã fie nu numai periculoasã, ci chiar gravã; restul ar fi, domnilor, lumea
pe dos. Ministerul public nu este o sinecurã; numele sãu o spune: este un ser-
viciu, ba chiar unul istovitor. Sã guvernezi nu înseamnã sã fii servit, înseamnã sã
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serveºti: nu înseamnã sã te bucuri, ci sã vâsleºti, ºi sã trãieºti, ºi sã mori cu mâna
pe vâslã. Cu preþul ãsta trebuie sã fie ministru cine doreºte asta, ºi doar cei care
sunt cu preþul ãsta sunt cu adevãrat. Câþi miniºtri credeþi cã au fost în epoca asta
în Spania? Gazeta spune cã mulþi, ºi eu susþin cã niciunul; pentru cã a fi cu ade-
vãrat ministru nu înseamnã doar sã primeºti prin lege aceastã denumire; este pe
deasupra, ºi mai presus de toate, sã fii acceptat drept ministru de Istorie. Eu vã
spun cã niciunul din cei care au fost miniºtri pânã acum nu va fi acceptat de
Istorie fãrã protest.

Unul am crezut cã se nãscuse pentru cel mai înalt scop prin marile sale cali-
tãþi, ºi pentru cã am crezut asta am pus în el toate speranþele ºi toate iluziile mele;
iluzii ºi speranþe care s-au dus pe apa sâmbetei. Toþi ghiciþi, fãrã îndoialã, cã vor-
besc de ducele de Valencia13. Voi vorbi despre acest personaj, domnilor, care
meritã asta din plin, în prezenþa voastrã, cu rezervele unui contemporan, dar cu
imparþialitatea Istoriei. Ducele de Valencia este un mare soldat ºi un om cu o
mare capacitate de înþelegere, servit uneori ºi alteori condus de mari pasiuni. Du-
cele de Valencia realizeazã prin inspiraþie ºi geniu ce alþii nu realizeazã nici prin
studiu; acest lucru este atât de adevãrat, domnilor, cã îndoindu-mã eu de multe
ori (iertaþi, domnilor, un om care studiazã toatã viaþa), îndoindu-mã, cum spu-
neam, de multe ori, dacã mã înþelegeþi, nu mi-a trecut niciodatã prin minte sã mã
îndoiesc dacã ducele de Valencia m-a înþeles. ªi, totuºi, domnilor, fiind atât de
mare pe cât îi este înþelegerea, activitatea lui este încã ºi mai mare; ducele de Va-
lencia este un om care înþelege, dar, mai presus de toate, este un om care reali-
zeazã. Ce spun cã realizeazã? Este un om care nu înceteazã sã realizeze nicio-
datã, nici când navigheazã nici când doarme; printr-un fenomen mai puþin extra-
ordinar decât ni s-ar putea pãrea la prima vedere, aceastã activitate, care e cea
care accelereazã moartea, e cea care conservã viaþa. Trebuind sã meargã înþele-
gerea sa în ritmul activitãþii sale, ducele i-a interzis sã se opreascã, cu alte cu-
vinte, sã reflecteze, ºi a trimis-o sã improvizeze; ducele este, în consecinþã, un
improvizator universal, ºi tot ce îl întrerupe ºi îl face sã-ºi piardã ºirul improvi-
zaþiilor este duºmanul sãu. De aceea, cel mai mare duºman al sãu este timpul,
care rezistã într-un mod persistent ºi tenace tuturor improvizaþiilor sale. Ducele
spune, de exemplu: „Sã avem Marinã“, ºi timpul spune: „Pentru asta ai nevoie
de mine, pentru cã ai nevoie de un Minister de Finanþe“; ca sã ai Minister de Fi-
nanþe e nevoie sã creascã nivelul de bogãþie, ºi pentru ca asta sã se înfãptuiascã
e nevoie sã mã laºi sã acþionez, fiindcã sunt ministrul lui Dumnezeu, servit de
alþi miniºtri mai puternici decât cei ai regelui, care duc prin nume anii. Ducele
rãspunde: „Mai vedem noi“, ºi trimite Marina sã existe, ºi Marina este. Dar pro-
blema constã în a afla cu ce se menþine aceastã Marinã, fiind evident cã rãmâ-
nem fãrã duce, fãrã Marinã ºi fãrã Minister de Finanþe. Cu altã ocazie, punând
ochii pe un subiect pe care nimeni nu-l cunoaºte, dar care îi serveºte admirabil
pentru calcul ºi râvnã, îºi spune sieºi: „De ce nu aº face din acest subiect un mare
personaj?“ Timpul îi rãspunde: „Dintr-un motiv foarte simplu: deoarece pentru
aceasta, ca pentru toate, ai nevoie de mine; pentru cã din cine vrei tu sã faci un

112 DONOSO CORTÉS 16

————————
13 Ducele de Valencia (Ramón María Narváez — 1800-1868) militar ºi om politic spaniol, de orientare

liberalã, de mai multe ori preºedinte al Consiliului de Miniºtri al Spaniei între 1844 ºi 1868 (n. C. P.).



personaj eu nu am fãcut decât un subiect, fãrã sã fi îndrãznit pânã acum sã fac
din el o persoanã“. Ducele, însã, nu dã înapoi; îºi ia subiectul ºi îl face, greºesc,
îl îmbracã într-un personaj. Problema, însã, departe de a fi rezolvatã cu asta, nici
mãcar nu a început, pentru cã în acel moment se întâmplã cã cei care sunt per-
sonaje din opera lui Dumnezeu, ºi nu din opera ducelui, se plâng cã li s-au furat
hainele pentru a îmbrãca un subiect, în timp ce toþi subiecþii naþiunii vin la el
spunându-i: „Dacã suntem subiecþi precum acela, de ce nu ne îmbrãcãm cu
aceleaºi veºminte?“. ªi de aici, domnilor, aceste douã falange cu care trebuie sã
se lupte ducele: una de urã ºi alta de pofte. Eu ºtiu cã pânã ºi în aceastã situaþie
vor exista mijloace, ºi cã pânã ºi pentru acest rãu are soluþii; deoarece Europa se
înºalã crezând cã ducele e doar sau în primul rând un mare cãpitan: ducele de
Valencia este asta, dar mai este pe deasupra, ºi înainte de toate, omul cel mai in-
struit din Europa stãpânind arta extrem de delicatã a celor mai delicate seducþii;
pe mine m-a sedus de zeci de ori cu un salut. În acest talent extrem de special ºi
de eminent se încrede el pentru a mulþumi, fãrã a le stinge, poftele ºi pentru a
atenua, fãrã a le face sã piarã, resentimentele. Dar sã amâni problemele nu în-
seamnã sã le rezolvi; ºi tot talentul ducelui abia ajunge pentru a le amâna; va
veni o zi, ºi ziua aceasta se apropie, în care, cãzând peste el toate, îi vor cere pre-
darea sau moartea.

Aceastã activitate neliniºtitã ºi devoratoare, acea stare de insurecþie perma-
nentã împotriva lentorii timpurilor l-a pierdut pe ducele de Valencia. Nici în Spa-
nia ºi nici în Europa nu existã o persoanã mai convinsã decât el cã ordinea mate-
rialã nu înseamnã nimic fãrã ordinea moralã, ºi cã primul nu e altceva decât locul
pe care Providenþa îl dã guvernanþilor popoarelor pentru a-l restaura pe al doilea;
nimeni nu este mai convins decât el cã bunurile denumite în mod greºit pozitive,
adicã, cele materiale, nu reprezintã nimic dacã nu merg împreunã cu restaurarea
acelor principii eterne care sunt precum fundamentele societãþilor umane. Dar a-
ceastã restaurare este lentã; atât de lentã, cã oamenii Statului cu cea mai lungã
viaþã ºi cea mai mare laboriozitate se vãd reduºi la a alege între a o începe, a o
continua ºi a o termina, astfel încât nimeni nu o începe, nu o continuã ºi nu o
duce la bun sfârºit de unul singur. Se pare cã Dumnezeu a vrut sã ne arate aici
cã aceastã ispravã este superioarã mãreþiei individuale a oamenilor. Dacã ducele
de Valencia ar fi putut sã realizeze aceastã restaurare cu un decret, acesta ar fi
fost primul (trebuie sã îi fac dreptate) pe care i l-ar fi propus Majestãþii Sale ºi
pe care l-ar fi trimis la Gazeta. Dar în acest caz improvizaþiile sunt întru totul im-
posibile; omul nu face mai mult decât sã sãdeascã; Dumnezeu se ocupã dupã
aceea de fecunditatea ºi creºterea seminþei. În interesele materiale, deºi în reali-
tate nu este mai mare, se vede mai mult acþiunea omului: de aceea îl seduc cu o
seducere irezistibilã pe ducele de Valencia.

În concluzie, domnilor: despre Ministerul condus de cãtre ducele de Valencia
va spune posteritatea cã este un Minister funest condus de un om eminent. Eu nu
sunt, afirmând asta, mai mult decât reprezentantul conºtiinþei umane ºi ecoul an-
ticipat al generaþiilor viitoare.

Domnilor: poate sã mã creadã Congresul (pentru cã dacã am vreun pãcat a-
cela este prea multã sinceritate) ºi pot sã mã creadã domnii miniºtri: dacã eu m-
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am ridicat astãzi a fost mai puþin pentru a face o opoziþie de moarte Ministerului
cât pentru a-mi satisface conºtiinþa; pentru a spune cã eu nu aprob sistemul pe
care îl urmãm acum. Dacã m-am ridicat, domnilor miniºtri, a fost pentru a vã
opri din drumul pierzaniei, cel pe care ne împingeþi pe noi toþi ºi naþiunea spa-
niolã.

Eu nu ºtiu, domnilor, dacã voi fi singur; e posibil sã fiu, dar ºi aºa, conºtiinþa
mea îmi spune cã sunt puternic; nu prin ceea ce sunt, domnilor deputaþi, ci prin
ceea ce reprezint. Pentru cã eu nu reprezint doar 200 sau 300 de alegãtori din dis-
trictul meu. Ce este un district? Ce sunt 200 sau 300 de alegãtori? Eu nu repre-
zint doar naþiunea. Ce este naþiunea spaniolã, sau oricare alta, consideratã într-o
singurã generaþie ºi într-o singurã zi de alegeri generale? Nimic. Eu reprezint
ceva mai mult decât asta; reprezint mult mai mult decât asta; eu reprezint tra-
diþia, prin care sunt ceea ce sunt naþiunile în toatã trecerea secolelor. Dacã vocea
mea are vreo autoritate nu este, domnilor, din cauzã cã este a mea; ci pentru cã
este vocea pãrinþilor voºtri. Voturile voastre îmi sunt indiferente. Eu nu mi-am
propus sã mã adresez voinþei voastre, care mã voteazã, ci conºtiinþei voastre, care
judecã; eu nu mi-am propus sã înclin voinþa dumneavoastrã cãtre mine, mi-am
propus sã vã oblig conºtiinþa sã mã ia în seamã.

Traducere: Mirela Viziru
Note de subsol: Cristi Pantelimon
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