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Abstract. The Speech on Dictatorship proposes a reevaluation of dictatorship
as a necessity in exceptional conditions, like in Antiquity, but not only in
Antiquity. The author emphasizes that dictatorship is the only remedy for
social diseases embodied in political parties (i. e. the progressist party).
Empty of religiosity, the contemporary society is condemned to be dominated
by the political forces. The freedom is no more possible in Europe and in
the modern society due to the lack of religiosity and the excess of political and
statal force (army, police, social control). Therefore, the destiny of modern
society is the dictatorship: either the government’s, or the common people’s
(or brigands). The choice of Donoso Cortés is the first one.
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Prezentãm cititorilor români, în premierã, celebrul Discurs despre dictaturã
al gânditorului politic spaniol Donoso Cortés, un nume de rezonanþã în galeria
gânditorilor conservatori la nivel european, dar, din pãcate, prea puþin cunoscut
publicului din þara noastrã. Cititorii români vor aprecia un text de o claritate re-
toricã exemplarã ºi de o viziune conservatoare aparte, impregnatã de spirit ca-
tolic. Donoso Cortés a fost extrem de apreciat de un alt mare gânditor european
de orientare catolicã, aproape contemporan cu noi, mult mai bine cunoscutul
Carl Schmitt. Fie ºi numai prin aceastã filiaþie ºi recomandare textul de faþã
meritã atenþia noastrã, a tuturor.**

Discurs rostit de Excelenþa Sa Don Juan DONOSO CORTÉS,
Marchiz de Valdegamas, în sesiunea din data de 4 ianuarie,

în Congresul Deputaþilor

Domnilor, lungul discurs pe care l-a þinut ieri domnul Cortina — la care voi
rãspunde, considerându-l limitat dintr-un anumit punct de vedere, în ciuda am-
plelor sale dimensiuni — nu a fost decât un epilog; epilogul erorilor partidului
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progresist, erori care la rândul lor nu constituie decât un alt epilog — epilogul tu-
turor greºelilor care s-au inventat de trei secole încoace ºi pe care le duc dupã sine,
mai mult sau mai puþin tulburate, toate societãþile omeneºti din ziua de astãzi.
La începutul discursului sãu, domnul Cortina a declarat cu buna credinþã care

îl caracterizeazã ºi îi pune în valoare inteligenþa cã el însuºi a ajuns sã se întrebe
uneori dacã principiile sale nu sunt false, iar ideile dezastruoase, vãzând cã ni-
ciodatã nu sunt la putere, ci mereu în opoziþie. I-aº spune domniei sale cã dacã
s-ar gândi puþin, îndoiala sa s-ar transforma în certitudine. Ideile sale nu sunt la
putere, ci sunt în opoziþie, tocmai pentru cã sunt idei de opoziþie. Domnilor, sunt
idei neproductive, idei sterile, idei dezastruoase, care trebuie combãtute pânã la
dispariþie, trebuie combãtute pânã ce vor rãmâne îngropate aici, în cimitirul lor
firesc, sub aceste bolþi, lângã aceastã tribunã.
Domnul Cortina, loial tradiþiei partidului pe care îl conduce ºi reprezintã, lo-

ial, dupã cum spuneam, tradiþiei acestui partid de la revoluþia din februarie, a ro-
stit un discurs alcãtuit din trei pãrþi, pe care le-aº socoti inevitabile. Prima — un
elogiu al partidului, bazat pe expunerea meritelor sale trecute. A doua — un me-
moriu al prejudiciilor prezente ale partidului. A treia — un program, sau mai
bine zis o relatare a meritelor viitoare. Domnilor deputaþi majoritari, eu vin aici
sã apãr principiile voastre, dar sã nu aºteptaþi din partea mea nici mãcar o singurã
laudã: sunteþi învingãtori, ºi nimic nu stã mai bine pe fruntea unui învingãtor
decât o coroanã de modestie.
Nu aºteptaþi din partea mea, domnilor, sã vorbesc despre nemulþumirile voas-

tre. Nu aveþi nemulþumiri personale pe care sã le rãzbunaþi, ci doar ofense aduse
societãþii ºi tronului de cãtre trãdãtorii Reginei ºi ai patriei. Nu voi enumera me-
ritele voastre. De ce aº vorbi despre ele? Pentru ca poporul sã le ºtie? Poporul le
ºtie pe de rost.
Vã amintiþi, domnilor, cã domnul Cortina ºi-a împãrþit discursul în douã te-

me. Domnia sa a vorbit despre politica externã, despre politica internã a Guver-
nului, ºi a declarat evenimentele desfãºurate la Paris, Londra ºi Roma ca fiind de
o mare importanþã pentru politica externã a Spaniei. Voi dezbate ºi eu aceste pro-
bleme.
Apoi onorabilul membru a trecut la politica internã, iar politica aceasta, aºa

cum a fost abordatã de domnul Cortina, se divide în douã pãrþi: una, care e o pro-
blemã de principii, ºi cealaltã, care e o problemã de fapte; una e o problemã de
sistem, iar cealaltã e o problemã de comportament. Prin mijlocirea domnilor mi-
niºtri de Stat ºi de Interne, care au îndeplinit aceastã sarcinã cu elocinþa de care
dau dovadã de obicei, Ministerul a rãspuns la problema faptelor, la problema de
comportament, cãci lui îi revenea obligaþia de a rãspunde, fiind instituþia care
dispune de datele necesare pentru aceasta. Problema principiilor abia dacã a fost
atinsã. Îmi revine mie sarcina de a o dezbate. ªi dacã mi-o va permite Congresul,
voi aborda aspectele esenþiale.
Domnilor, care este principiul domnului Cortina? Dacã analizãm cu atenþie

discursul sãu, principiul domniei sale în politica internã este urmãtorul: legalita-
tea, totul prin intermediul legalitãþii, totul pentru legalitate, legalitatea mereu, le-
galitatea în orice situaþie, legalitatea cu orice ocazie. Iar eu, domnilor, care cred
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cã legile au fost fãcute pentru societãþi, ºi nu societãþile pentru legi, spun:
societatea, totul pentru societate, totul prin intermediul societãþii, societatea me-
reu, societatea în orice situaþie, societatea cu orice ocazie.
Când legalitatea e suficientã pentru a salva societatea, sã fie legalitate. Când

nu, dictaturã. Domnilor, acest cuvânt grozav — deºi nu la fel precum cuvântul
„revoluþie“, care este cel mai grozav dintre toate — spuneam cã acest cuvânt
straºnic a fost pronunþat aici de un om pe care toatã lumea îl cunoaºte; ºi care nu
a fost cu siguranþã croit din stofa dictatorilor. Eu m-am nãscut pentru a-i înþelege
pe aceºtia ºi nu pentru a-i imita. Douã lucruri îmi sunt imposibile: sã condamn
dictatura ºi sã o exercit. De aceea o declar aici cu tãrie, în mod nobil ºi fãrã re-
zerve: sunt incapabil sã conduc — nu pot accepta guvernarea în conºtiinþã. Nu
aº putea s-o accept fãrã sã pun o jumãtate din mine însumi în conflict cu cealaltã
jumãtate, fãrã sã-mi pun în conflict instinctul împotriva raþiunii, sau raþiunea
împotriva instinctului.
De aceea, domnilor, ºi fac apel la mãrturia tuturor celor care mã cunosc,

niciunul din atâþia oameni nu se poate ridica nici aici, nici în altã parte, sã spunã
cã s-a împiedicat de mine pe drumul ambiþiei; niciunul. Dar cu toþii mã vor în-
tâlni ºi m-au întâlnit pe drumul modest al bunilor cetãþeni. Doar aºa, domnilor,
când zilele îmi vor fi numãrate, când voi coborî în mormânt, o voi face fãrã re-
muºcarea de a fi lãsat fãrã apãrare societatea atacatã în mod barbar, ºi în acelaºi
timp fãrã durerea extrem de chinuitoare ºi de nesuportat pentru mine de a fi fãcut
rãu vreunui om.
Susþin, domnilor, cã dictatura, în anumite circumstanþe, în circumstanþe date,

în circumstanþe precum cele prezente, este o guvernare legitimã, este o guver-
nare bunã, o guvernare utilã ca orice altã guvernare, o guvernare raþionalã care
se poate apãra în teorie, dupã cum se poate apãra ºi în practicã. Domnilor, uitaþi-vã
numai la cum este viaþa socialã. Viaþa socialã, domnilor, la fel ca viaþa umanã,
se compune din acþiune ºi reacþiune, din fluxul ºi refluxul anumitor forþe invada-
toare ºi al altor forþe rezistente.
Aceasta este viaþa socialã, aºa cum este ºi viaþa umanã. Ei bine, forþele inva-

datoare — numite maladii în corpul uman, ºi altfel în corpul social, dar fiind în
esenþã acelaºi lucru — au douã stadii: unul în care sunt rãspândite în toatã socie-
tatea, dar sunt concentrate doar în indivizi; existã ºi celãlalt stadiu foarte peri-
culos de boalã, în care forþele se concentreazã mai mult ºi sunt reprezentate de
grupãrile politice. Ei bine, eu susþin cã neexistând forþe rezistente, nici în corpul
uman ºi nici în cel social, decât pentru a respinge forþele invadatoare, cele dintâi
trebuie neapãrat sã devinã proporþionale cu stadiul în care se aflã forþele invada-
toare. Când forþele invadatoare sunt rãspândite în întreaga societate, ºi cele rezis-
tente sunt; sunt rãspândite de cãtre Guvern, de autoritãþi ºi de tribunale, într-un
cuvânt, de întreg corpul social; dar când forþele invadatoare se concentreazã în gru-
pãri politice, atunci neapãrat forþele rezistente se concentreazã de la sine într-o sin-
gurã mânã, fãrã ca cineva sã poatã împiedica acest lucru, fãrã ca cineva sã aibã
dreptul de a o face.Aceasta este teoria clarã, luminoasã ºi indestructibilã a dictaturii.
Iar aceastã teorie, domnilor, care este un adevãr în ordinea raþionalã, este un

fapt constant în ordinea istoricã. Numiþi-mi o societate care sã nu fi avut dicta-
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turã, numiþi-o! Uitaþi-vã numai la ce se întâmpla în democratica Atenã, la ce se
întâmpla în aristocratica Romã. În Atena, acea putere nelimitatã era în mâinile
poporului ºi se numea ostracism. În Roma, puterea nelimitatã era în mâinile Se-
natului, care o delega unui baron consular, ºi se numea ca ºi la noi dictaturã. Ui-
taþi-vã la societãþile moderne, domnilor! Uitaþi-vã la Franþa cu toate vicisitu-
dinile ei. Nu mã refer la Prima Republicã, ce a fost o dictaturã uriaºã ºi fãrã sfâr-
ºit, plinã de sânge ºi orori. Vorbesc de epoca posterioarã. În Carta Restauraþiei
dictatura s-a refugiat sau a cãutat un adãpost în articolul 14. În Carta din 1830 s-a
regãsit în preambul. Dar în Republica actualã? Sã nu spunem nimic despre
aceasta. Ce e ea, dacã nu o dictaturã cu poreclã de Republicã?
Aici, într-un moment de proastã inspiraþie, domnul Galvez Cañero a pomenit

de Constituþia englezã. Domnilor, într-atât de deºtepþi sunt englezii, încât Consti-
tuþia lor este chiar singura din lume în care dictatura nu este o excepþie de la lege,
ci aparþine dreptului comun, iar în aceastã privinþã lucurile sunt clare. În orice si-
tuaþie ºi în orice perioadã, Parlamentul dispune, dupã cum doreºte, de puteri dic-
tatoriale, cãci, în exercitarea puterii sale, el nu recunoaºte decât singura limitã
care restrânge orice autoritate umanã — aceea a prudenþei. Parlamentul poate
face orice, ºi tocmai aceastã competenþã a sa constituie puterea dictatorialã; el
poate face orice în afarã de a transforma o femeie în bãrbat ºi un bãrbat în fe-
meie, dupã cum spun experþii juridici. Are capacitatea de a suspenda habeas cor-
pus, de a condamna pentru înaltã trãdare, poate schimba Constituþia, poate
schimba chiar ºi dinastia, ºi nu doar dinastia, ci ºi religia poporului. Are dreptul
de a oprima conºtiinþa. Într-un cuvânt, este atotputernic. Cine a mai vãzut, dom-
nilor, o dictaturã mai monstruoasã ca aceasta?
Am arãtat cã dictatura este un adevãr în ordinea teoreticã ºi un fapt în ordinea

istoricã. Acum voi merge mai departe, declarând cã dictatura este un fapt în or-
dinea divinã. Domnilor, Dumnezeu a încredinþat oamenilor guvernarea societã-
þilor pânã la un anumit punct ºi a rezervat numai pentru Sine cârmuirea univer-
sului. Dumnezeu guverneazã universul, dacã pot spune aºa; iar dacã în chestiuni
atât de înãlþãtoare s-ar permite atribuirea unor expresii din limbajul parlamentar,
aº spune cã Dumnezeu guverneazã lumea în mod constituþional. Domnilor, acest
lucru îmi pare clar ca lumina zilei, ºi mai ales cât se poate de pregnant. Universul
e guvernat de anumite legi precise, indispensabile, numite cauze secundare. Ce
sunt aceste legi, dacã nu legi analoge celor ce se numesc fundamentale în socie-
tatea omeneascã?
Ei bine, domnilor, dacã în ceea ce priveºte lumea fizicã Dumnezeu este le-

giuitor, aºa cum oamenii sunt legiuitori în societate, oare Dumnezeu guverneazã
mereu cu aceleaºi legi pe care El ºi le-a impus Sieºi în eterna Sa înþelepciune, ºi
cãrora ne-a supus pe noi toþi? Nu, domnilor, cãci uneori îºi manifestã voinþa su-
premã în mod direct, clar ºi explicit, încãlcând aceleaºi legi pe care El însuºi le-a
impus ºi distorsionând cursul normal al lucrurilor. Ei bine, când acþioneazã
astfel, nu am putea spune (dacã limbajul uman s-ar putea aplica lucrurilor divine)
cã acþioneazã dictatorial?
Aceasta demonstreazã, domnilor, cât de mare este delirul unui partid care cre-

de cã poate guverna cu mai puþine instrumente decât Dumnezeu, rãpindu-ºi sie
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însuºi mijlocul, uneori necesar, al dictaturii. Aºa stând lucrurile, problema, re-
dusã la adevãraþii ei termeni, nu mai constã în a afla dacã dictatura este durabilã,
sau dacã în anumite circumstanþe este bunã. Problema constã în a descoperi dacã
aceste circumstanþe sunt prezente sau au fost prezente în Spania. Acesta este
punctul cel mai important, iar acum mã voi concentra exclusiv asupra lui. În a-
cest scop va trebui sã arunc o privire asupra Europei ºi alta asupra Spaniei, ne-
fãcând altceva decât sã calc pe urmele tuturor antevorbitorilor mei.
Domnilor, revoluþia din februarie a venit aºa cum vine moartea, pe nepusã

masã. Dumnezeu a condamnat monarhia francezã, domnilor. Degeaba s-a trans-
format aceastã instituþie fundamental, în încercarea de a se acomoda vremurilor
ºi circumstanþelor. Nici mãcar acest lucru nu i-a fost de folos. A fost condamnatã
fãrã drept de apel; dispariþia ei a fost inevitabilã. Monarhia de drept divin s-a
sfârºit cu Ludovic al XVI-lea pe eºafod; monarhia gloriei s-a încheiat cu Napo-
leon pe o insulã; monarhia ereditarã s-a sfârºit cu Carol al X-lea în exil. Iar cu
Ludovic Filip s-a încheiat ultima dintre toate monarhiile posibile, monarhia pru-
denþei. Ce spectacol trist ºi deplorabil prezintã, domnilor, o instituþie venerabilã,
anticã ºi glorioasã pe care nu o pot apãra nici dreptul divin, nici legitimitatea,
nici prudenþa ºi nici gloria!
Când a ajuns în Spania vestea extraordinarã a acestei revoluþii, cu toþii am rã-

mas consternaþi; eram terorizaþi. Nimic nu se putea compara cu teama ºi conster-
narea noastrã, în afarã de teama ºi consternarea simþite de monarhia învinsã. Mai
mult decât atât, exista o teamã majorã, o consternare mai mare decât cea a mo-
narhiei învinse, ºi anume cea a Republicii învingãtoare. Chiar ºi acum existã. Au
trecut deja zece luni de la victoria ei — întrebaþi-o cum a învins, întrebaþi-o de
ce a învins, întrebaþi-o cu ce forþe a învins, ºi nu va ºti sã vã rãspundã. Aceasta
se explicã prin faptul cã Republica nu a învins, ci a fost instrumentul de victorie
al unei puteri superioare.
Iar puterea aceasta, dupã ce îºi va fi terminat opera, va avea — dacã va fi ne-

cesar ºi convenabil obiectivelor sale — forþa sã distrugã Republica printr-un in-
signifiant imperiu sau monarhie, aºa cum a avut suficientã forþã pentru a rãsturna
monarhia cu un lucru atât de mãrunt precum aceastã Republicã. Cauzele ºi efec-
tele acestei revoluþii au fãcut subiectul a numeroase comentarii în toate parla-
mentele din Europa, printre care ºi Parlamentul spaniol. Eu am fost uimit de le-
jeritatea lamentabilã cu care se vorbeºte la noi ºi prin alte pãrþi despre cauzele
profunde ale unor astfel de revoluþii. Domnilor, aici, ca ºi în alte pãrþi, revoluþiile
sunt întotdeauna atribuite greºelilor guvernãrii. Când catastrofele sunt univer-
sale, neprevãzute, simultane, sunt mereu providenþiale; pentru cã acestea, dom-
nilor, ºi nu altele sunt caracteristicile care diferenþiazã opera lui Dumnezeu de o-
pera oamenilor.
Când revoluþiile prezintã aceste simptome, sã fiþi siguri cã vin din cer, din vi-

na noastrã, a tuturor, pentru a ne pedepsi. Domnilor, doriþi sã cunoaºteþi ade-
vãrul, întregul adevãr privitor la cauzele ultimei Revoluþii Franceze? Adevãrul,
aºadar, s-a arãtat în ziua dãrii de seamã a tuturor claselor societãþii în faþa Provi-
denþei; în acea zi îngrozitoare toate s-au dovedit falimentare. În acea zi au ajuns
la lichidare cu Providenþa, ºi repet cã toate clasele s-au dovedit a fi insolvabile.
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Mai mult, însãºi Republica s-a declarat în faliment, chiar în ziua victoriei sale.
Republica a spus cã venea sã stabileascã în lume dominaþia libertãþii, a egalitãþii,
ºi a fraternitãþii, aceste trei dogme care s-au nãscut nu în Republicã, ci în Calvar.
Ei bine, domnilor, ºi ce a fãcut dupã aceea? În numele libertãþii a fãcut necesarã,
a proclamat ºi a acceptat dictatura. În numele egalitãþii, în numele republicanilor
de ieri ºi de mâine, al oamenilor care s-au nãscut republicani, a inventat un soi
ciudat de democraþie aristocraticã purtãtoare de blazoane ridicole. ªi în cele din
urmã, în numele fraternitãþii a restaurat fraternitateaAntichitãþii pãgâne, cea a lui
Eteocle ºi Polinice; iar fraþii s-au devorat reciproc pe strãzile Parisului, în cea
mai sângeroasã bãtãlie pe care a vãzut-o lumea în interiorul zidurilor unui oraº.
Eu contest aceastã Republicã autointitulatã „a celor trei adevãruri“. Este Repu-
blica celor trei blasfemii, a celor trei minciuni.
Sã ne întoarcem acum la cauzele acestei revoluþii. Partidul progresist gãseºte

întotdeauma aceleaºi cauze pentru orice. Domnul Cortina ne-a spus ieri cã existã
revoluþii pentru cã existã ºi ilegalitãþi, iar instinctul naþiunilor le ridicã pe acestea
în mod uniform ºi spontan împotriva tiranilor. Mai demult, domnul Ordaz Ave-
cilla ne-a spus aºa: „Vreþi sã evitaþi revoluþiile? Daþi de mâncare celor înfome-
taþi!“ Vedeþi aici teoria partidului progresist în toatã frumuseþea ei: cauzele revo-
luþiei sunt pe de o parte sãrãcia, pe de alta tirania. Domnilor, aceastã teorie este
total împotriva faptelor istorice. Vã provoc sã-mi daþi exemplu de o revoluþie fã-
cutã ºi dusã la capãt de popoare de sclavi ori de popoare flãmânde. Revoluþiile
sunt afecþiuni ale popoarelor bogate, ale popoarelor libere. În Antichitate sclavii
formau cea mai mare parte a rasei umane; spuneþi-mi o revoluþie care a fost fã-
cutã de aceºti sclavi. Tot ceea ce au reuºit ei sã facã a fost sã organizeze câteva
rãzboaie civile. Dar revoluþiile profunde au fost fãcute mereu de aristocraþii foar-
te bogaþi. Nu, domnilor, germenul revoluþiilor nu rezidã în sclavie ºi nici în sãrã-
cie. Germenul revoluþiilor se aflã în dorinþele maselor iritate peste mãsurã de li-
derii care le exploateazã ºi profitã de pe urma lor. Veþi fi asemenea celor bogaþi
— aceasta este formula revoluþiilor socialiste împotriva claselor mijlocii. Veþi fi
asemenea nobililor — aceasta este formula revoluþiilor fãcute de clasele mijlocii
împotriva aristocraþiei. Veþi fi asemenea regilor— aceasta este formula revoluþi-
ilor fãcute de aristocraþie împotriva regilor. Iar la final, domnilor, veþi fi aseme-
nea zeilor — aceasta este formula primei revolte a primului om împotriva lui
Dumnezeu. De la Adam, primul rebel, pânã la Prudhome, ultimul impiu, aceasta
este formula tuturor revoluþiilor.
Cum era de datoria lui, Guvernul spaniol n-a vrut ca aceastã formulã sã se a-

plice în Spania. Cu atât mai mult nu ºi-a dorit acest lucru când situaþia pe plan
intern nu era dintre cele mai îmbucurãtoare. ªi era necesar sã se protejeze astfel
de eventualele atacuri din interior, precum ºi de posibilele atacuri externe. Ca sã
fi acþionat diferit, ar fi trebuit sã nu fi cunoscut pe de-a întregul dinamica unui
curent magnetic ce se desprinde din nucleul acþiunii revoluþionare ºi umblã prin
lume pervertind totul.
Aceasta era, în câteva cuvinte, situaþia din þarã. Problema politicã nu era, nu

a fost niciodatã ºi nu este nici acum complet rezolvatã. În societãþi atât de mã-
cinate de pasiuni, problemele politice nu se rezolvã aºa uºor. Problema dinasticã
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nu era definitivatã, cãci cu toate cã este adevãrat cã noi suntem învingãtorii în
aceastã chestiune, nu aveam resemnarea celui învins, care este un complement
al victoriei. Problema religioasã era într-o stare foarte proastã. Problema cãsãto-
riilor era, dupã cum ºtiþi cu toþii, exacerbatã. Presupunând, dupã cum am demon-
strat deja, cã dictatura este în anumite situaþii legitimã, cã este utilã, vã întreb,
domnilor, ne-am aflat sau nu într-o astfel de situaþie? Dacã nu, spuneþi-mi, ce
alte circumstanþe mai grave au apãrut în lume? Experienþa de pânã acum a
demonstrat cã socotelile Guvernului ºi prevederile acestei Camere nu au fost ne-
fondate. Cu toþii ºtiþi, domnilor (iar despre aceastã chestiune voi discuta doar în
treacãt, fiindcã detest tot ceea ce presupune alimentarea pasiunilor, nu m-am
nãscut pentru a face acest lucru), cu toþii ºtiþi cã Republica s-a proclamat pe strã-
zile Madridului prin foc de armã; cu toþii ºtiþi cã s-a cucerit o parte din garni-
zoanele din Madrid ºi Sevilia, cu toþii ºtiþi cã fãrã rezistenþa energicã ºi activã a
Guvernului întreaga Spanie, de la Coloanele lui Hercule pânã la Pirinei, de la o
mare la cealaltã, ar fi fost un lac de sânge. ªi nu doar Spania; ºtiþi câte rele s-ar
fi rãspândit prin lume, dacã ar fi triumfat Revoluþia? Ei, domnilor, când mã gân-
desc la lucrurile acestea, sunt obligat sã recunosc cã Ministerul care a ºtiut sã re-
ziste ºi sã învingã meritã tot respectul patriei sale.
Acest aspect s-a complicat din cauza problemei engleze. O spun înainte de a

intra în discuþie, ºi încã de pe-acum anunþ, cã voi sfârºi discuþia imediat, pentru
cã aºa consider cã este convenabil ºi oportun. Dar înainte de a intra în problemã,
voi cere permisiunea Congresului de a expune anumite idei generale care mi se
par potrivite.
Domnilor, am considerat mereu cã atât în cazul oamenilor, cât ºi în cel al gu-

vernelor ºi al naþiunilor, orbirea este un semn al pierzaniei. Consider cã Dum-
nezeu începe întotdeauna prin a-i orbi pe cei pe care vrea sã-i piardã. Cred cã El
începe sã le tulbure minþile, pentru ca aceºtia sã nu vadã prãpastia pe care le-o
pune la picioare. Aplicând aceste idei politicii generale adoptate de câþiva ani de
Anglia ºi Franþa, voi spune cã am prezis de multã vreme mari catastrofe ºi neno-
rociri. Fapt istoric, dovedit ºi incontestabil este cã misiunea providenþialã a Fran-
þei este aceea de a fi instrumentul Providenþei în propagarea noilor idei, atât poli-
tice, cât ºi religioase ºi sociale. În vremurile moderne existã trei mari idei care
au invadat Europa: ideea catolicã, ideea filosoficã ºi ideea revoluþionarã. Ei bine,
domnilor, în aceste trei perioade, Franþa s-a fãcut mereu om pentru a propaga a-
ceste idei. Carol cel Mare a fost Franþa întrupatã pentru a propaga ideea catolicã;
Voltaire a fost Franþa întrupatã pentru a propaga ideea filosoficã; Napoleon a fost
Franþa întrupatã pentru a propaga ideea revoluþionarã. În mod similar cred cã
misiunea providenþialã a Angliei este de a pãstra un echilibru moral just în lume,
prin contrast permanent cu Franþa. Anglia este refluxul mãrii, pe când Franþa este
fluxul.
Imaginaþi-vã pentru o secundã fluxul fãrã reflux —mãrile s-ar întinde pe toa-

te continentele. Imaginaþi-vã refluxul fãrã flux — mãrile ar dispãrea de pe faþa
pãmântului. Imaginaþi-vã Franþa fãrã Anglia ºi veþi avea o lume care se miºcã
într-um mediu convulsiv, care ar avea în fiecare zi o nouã constituþie ºi o altã for-
mã de guvernãmânt la fiecare orã. Imaginaþi-vã Anglia fãrã Franþa: lumea ar ve-
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geta mereu sub Carta lui Ioan fãrã de Þarã, care este tipicul permanent al tuturor
constituþiilor britanice. Ce semnificaþie are, domnilor, coexistenþa acestor douã
naþiuni puternice?Acest lucru înseamnã un progres limitat de stabilitate, ºi o sta-
bilitate animatã de progres.
Ei bine, domnilor, de câþiva ani încoace (ºi aici apelez la istoria contempo-

ranã ºi la amintirile dumneavoastrã), aceste douã mari naþiuni au pierdut me-
moria faptelor lor, au pierdut memoria misiunii lor providenþiale în lume. Franþa,
în loc sã rãspândeascã idei noi pe pãmânt, a promovat statu-quo-ul. Statu-quo în
Franþa, statu-quo în Spania, statu-quo în Italia, statu-quo în Orient. Iar Anglia, în
loc sã promoveze stabilitatea, a promovat peste tot revoltele: în Spania, în Portu-
galia, în Franþa, în Italia ºi în Grecia. ªi ce a rezultat de aici? Ceea ce trebuie sã
rezulte prin forþa lucrurilor: cã fiecare dintre cele douã þãri a jucat un rol care nu
i-a aparþinut niciodatã, ºi l-a jucat foarte prost. Franþa a vrut sã se transforme din
diavol în predicator, Anglia din predicator în diavol.
Aceasta este, domnilor, istoria contemporanã. Însã referindu-mã strict la An-

glia, cãci despre ea îmi propun sã discut foarte pe scurt, voi spune cã mã rog Ce-
rului sã nu vinã peste ea, aºa cum au venit peste Franþa, catastrofele pe care le
meritã pentru greºelile sale. Fiindcã nimic nu se comparã cu greºeala Angliei de
a sprijini peste tot partidele revoluþionare. Nefericita! Nu ºtie cã în ziua perico-
lului aceste partide cu un instinct mai puternic decât al sãu îi vor întoarce spa-
tele? Nu s-a întâmplat asta deja? A trebuit sã se întâmple, domnilor, cãci toþi re-
voluþionarii din lume ºtiu cã atunci când revoluþiile funcþioneazã cu adevãrat,
atunci când norii se adunã ºi orizontul se întunecã, atunci când valurile urcã spre
cer, nava revoluþiei nu mai are alt pilot în afarã de Franþa.
Domnilor, aceasta a fost politica urmatã în ultimii ani de Anglia, sau, mai bi-

ne spus, de cãtre guvernul ºi agenþii ei. Eu am spus, ºi repet, cã nu vreau sã discut
aceastã problemã. Mai multe motive mã determinã sã nu o fac. Primul: motivul
binelui public. Trebuie sã declar aici solemn cã îmi doresc alianþa cea mai inti-
mã, uniunea cea mai completã dintre naþiunea spaniolã ºi cea englezã, pe care o
admir ºi respect ca fiind probabil naþiunea cea mai liberã, cea mai puternicã ºi
cea mai demnã de a fi aºa de pe pãmânt. Nu aº vrea, aºadar, ca prin cuvintele
mele sã exagerez aceastã problemã, ºi nici nu aº vrea sã aduc vreun prejudiciu
sau sã incomodez declaraþii ulterioare. Mai este un motiv care mã determinã sã
nu mai vorbesc despre aceastã chestiune. Ca sã vorbesc despre ea aº fi obligat sã
vorbesc despre un om cãruia i-am fost prieten; prieten mai bun decât domnul
Cortina. Dar eu nu pot sã îl ajut în aceeaºi mãsurã în care îl ajutã domnul Cor-
tina. Onoarea nu-mi permite alt ajutor decât tãcerea.
Când a tratat aceastã problemã, domnul Cortina a avut, permiteþi-mi sã o spun

sincer, un soi de ameþealã, ºi a uitat cine era, unde era ºi cine suntem noi. Dom-
nia sa s-a crezut avocat, ºi nu era: era un orator al Parlamentului. Domnia sa a
crezut cã vorbea înaintea judecãtorilor, însã vorbea în faþa deputaþilor. Domnia
sa a crezut cã vorbea într-un tribunal, dar vorbea într-o adunare deliberantã; a
crezut cã vorbea despre o disputã, însã vorbea despre o chestiune politicã im-
portantã, naþionalã, care dacã ar fi fost disputã, ar fi fost o disputã între douã na-
þiuni. Aºadar, domnilor, credeþi cã domnul Cortina suferã foarte tare fiindcã a
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fost avocatul pãrþii adverse naþiunii spaniole? ªi ce este, oare, domnilor, patrio-
tismul? Asta înseamnã sã fii patriot? Ah, nu! ªtiþi ce presupune sã fii patriot? A
fi patriot, domnilor, înseamnã sã iubeºti, sã urãºti, sã simþi cum iubeºte ºi cum
urãºte patria noastrã.
Am spus cã voi trece foarte repede peste acest subiect, ºi am trecut.
Domnul secretar Lafuente Alcántara: „Fiindcã timpul prevãzut în regulament

a trecut, întrebãm Congresul dacã sesiunea se va prelungi.“ (Multe voci: „Da,
da!“). „S-a dat acordul.“
Marchizul de Valdegamas: Dar, domnilor, nici condiþiile de pe plan intern,

care erau atât de grave, nici cele de pe plan extern, care erau atât de complicate
ºi de periculoase, nu au fost suficiente pentru a diminua rezistenþa domnilor care
stau în acele bãnci. ªi ni se vorbeºte despre libertate. Nu este oare libertatea mai
presus de orice? Dar libertatea aceasta, cel puþin cea individualã, nu a fost oare
sacrificatã? Libertatea, domnilor! ªtiþi ce principiu proclamã, ºi ce nume pro-
nunþã cei care rostesc acest cuvânt sfânt? ªtiþi ce vremuri trãiesc ei? Nu cumva
a ajuns pânã la noi zgomotul ultimelor catastrofe? Cum? Nu ºtiþi cã la ora actualã
libertatea s-a sfârºit? Nu aþi asistat, ca ºi mine, cu ochii sufletului, la patimile
sale dureroase? Cum, domnilor, nu aþi vãzut-o umilitã, batjocoritã, rãnitã miºe-
leºte de toþi demagogii lumii? Nu aþi vãzut-o purtându-ºi zbuciumul prin munþii
Elveþiei, pe þãrmurile Senei, pe malurile Rinului ºi ale Dunãrii, pe coastele Ti-
brului? Nu aþi vãzut-o urcând pe Dealul Quirinal, care a fost calvarul ei?
Domnilor, cuvântul este colosal! Dar eu sunt convins cã nu trebuie sã ne ab-

þinem de la a pronunþa cuvinte colosale dacã ele spun adevãrul. S-a terminat cu
libertatea! Problema nu se va finaliza nici peste trei zile, nici peste trei ani, ºi
probabil nici peste trei secole. Vã place, domnilor, tirania pe care o suportãm?
Vã speriaþi degeaba, veþi vedea lucruri ºi mai grave. ªi vã rog sã pãstraþi în minte
cuvintele mele; cãci ce vã voi spune, evenimentele pe care le voi anunþa se vor
îndeplini întocmai într-un viitor mai mult sau mai puþin îndepãrtat, niciodatã însã
prea îndepãrtat.
Cauza principalã a tuturor greºelilor voastre, domnilor, (se îndreaptã spre

bãncile din stânga) constã în faptul cã nu ºtiþi care este direcþia în care se în-
dreaptã lumea ºi civilizaþia. Consideraþi cã lumea ºi civilizaþia progreseazã, când
de fapt ele regreseazã. Lumea se îndreaptã cu paºi rapizi spre constituirea celui
mai mare ºi mai destructiv despotism pe care oamenii l-au vãzut vreodatã.
Aceasta este tendinþa civilizaþiei ºi a lumii. Nu trebuie sã fiu profet pentru a pre-
vedea aceste lucruri. Este suficient sã mã gândesc la imaginea înfiorãtoare a fap-
telor umane din singurul unghi real, de la înãlþimea filosofiei catolice.
Domnilor, nu sunt posibile decât douã tipuri de control: unul interior ºi altul

exterior — cel religios ºi cel politic. Acestea funcþioneazã în aºa fel încât atunci
când barometrul religios este ridicat, cel al controlului politic este scãzut; iar
când barometrul religios este scãzut, barometrul politic, mai exact controlul po-
litic ºi tirania, este ridicat. Aceasta este o lege a umanitãþii, o lege a istoriei. Dacã
vreþi o dovadã în acest sens, domnilor, uitaþi-vã la starea lumii ºi a societãþii în
epoca dinaintea Crucii; spuneþi cum era când nu exista control interior, când nu
exista control religios. Societatea din vremurile acelea nu cuprindea decât tirani
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ºi sclavi. Numiþi-mi un singur popor care sã nu fi avut sclavi ºi sã nu fi cunoscut
tirani. Acesta este un fapt incontestabil ºi evident, un fapt ce nu a fost niciodatã
pus la îndoialã. Libertatea, libertatea adevãratã, libertatea tuturor ºi pentru toþi
nu a venit pe lume decât prin Salvatorul lumii. ªi acesta este un fapt de necon-
testat, recunoscut pânã ºi de socialiºti. Aceºtia îl numesc pe Iisus divin, ºi merg
chiar mai departe de atât, numindu-se ei înºiºi continuatorii Lui. Continuatorii
Lui, Dumnezeule mare! Oamenii aceºtia, ai sângelui ºi ai rãzbunãrii, sã continue
opera Celui care nu a trãit decât pentru a face bine, a Celui ce nu a deschis gura
decât pentru a binecuvânta, a Celui care nu a fãcut minuni decât pentru a-i scãpa
pe pãcãtoºi de pãcatul lor, ºi pe morþi de la moarte; Cel care în decursul a trei ani
a fãcut cea mai mare revoluþie la care lumea a fost martorã, fãrã sã verse alt
sânge decât pe al Sãu.
Domnilor, vã rog sã mã urmãriþi cu atenþie! Am sã vã prezint un paralelism

extraordinar pe care ni-l oferã istoria. Aþi vãzut cã în Antichitate, când controlul
religios atinsese punctul minim, fiindcã era inexistent, controlul politic a urcat
pânã în punctul tiraniei. Ei bine, odatã cu Iisus Hristos, când se naºte controlul
religios, dispare complet controlul politic. Acest lucru este atât de neîndoielnic,
încât atunci când Iisus Hristos a înfiinþat o societate cu discipolii Sãi, aceea a fost
singura societate care a existat fãrã conducere. Între Iisus Hristos ºi discipolii Sãi
nu a existat altã formã de guvernãmânt în afarã de dragostea Maestrului faþã de
discipoli ºi dragostea discipolilor faþã de Maestru. Cu alte cuvinte, atunci când
controlul intern era complet, libertatea era absolutã.
Sã urmãrim paralelismul. Urmeazã vremurile apostolice, pe care le voi ex-

tinde, pentru a-mi atinge scopul, de la vremea propriu-zisã a Apostolilor, pânã la
urcarea creºtinismului pe Capitoliu, în timpul domniei lui Constantin cel Mare.
În acele vremuri, domnilor, religia creºtinã, mai exact controlul religios intern,
era în plin apogeu; însã în ciuda acestui fapt, s-a întâmplat ceea ce se întâmplã
în toate societãþile umane, adicã a început sã se dezvolte un germen, un simplu
germen de îngãduinþã ºi de libertate religioasã. Ei bine, domnilor, observaþi para-
lelismul: acestui început de scãdere a barometrului religios îi corespunde un în-
ceput de creºtere a barometrului politic. Nu existã încã un guvern, nu este ne-
cesar unul, este necesar însã un germen de guvern. Astfel, în societatea creºtinã
de atunci nu existau de fapt magistraþi adevãraþi, ci doar adjudecãtori ºi arbitri,
care constituie embrionul guvernului. Realmente nu exista mai mult decât atât.
Creºtinii din vremurile apostolice nu erau implicaþi în litigii, nu mergeau la
tribunale, îºi rezolvau disputele prin intermediul arbitrilor. Observaþi, domnilor,
cum odatã cu corupþia creºte ºi sfera guvernului.
Ajungem la epoca feudalã, iar în aceastã perioadã religia este încã la apogeu,

dar pânã la un anumit punct e viciatã de pasiunile umane. Ce se întâmplã, dom-
nilor, în acest timp, în lumea politicã? Deja e nevoie de un guvern efectiv ºi real,
dar e suficient ºi cel mai slab dintre toate, ºi aºa se stabileºte monarhia feudalã,
cea mai slabã dintre monarhii.
Continuând sã urmãrim paralelismul, ajungem la secolul XVI. În secolul

acesta, cu marea reformã luteranã, cu acel mare scandal atât politic, social, cât ºi
religios, cu acel act de emancipare intelectualã ºi moralã a popoarelor, asistãm
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la creºterea simultanã a urmãtoarelor instituþii. În primul rând, ºi imediat, monar-
hiile feudale devin absolute. Voi credeþi cã monarhia ºi guvernul nu pot fi mai
mult decât absolute. Însã era necesar ca barometrul controlului politic sã urce ºi
mai mult, pentru cã barometrul religios continua sã scadã; ºi într-adevãr a urcat.
ªi ce instituþie nouã s-a creat? Cea a armatelor permanente. ªtiþi ce sunt armatele
permanente? Pentru a ºti acest lucru, e suficient sã ºtiþi ce este un soldat. Un sol-
dat este un sclav cu uniformã. Aºadar, vedeþi cã în momentul în care controlul
religios scade, controlul politic urcã pânã la absolutism, ºi trece dincolo de el.
Guvernelor nu le era suficient sã fie absolute. Au cerut ºi au obþinut privilegiul
de a fi absolute ºi de a avea un milion de braþe în serviciul lor.
Cu toate acestea, domnilor, era necesar ca barometrul politic sã urce mai

mult, fiindcã barometrul religios continua sã scadã; ºi a urcat ºi mai mult. ªi
atunci ce nouã instituþie s-a creat? Guvernele au spus: „Avem un milion de braþe
ºi nu ne ajung, avem nevoie de mai mult, avem nevoie de un milion de ochi“. ªi
au creat poliþia, ºi cu poliþia au avut un milion de ochi. Cu toate acestea, dom-
nilor, trebuia ca barometrul politic ºi controlul politic sã urce încã, în pofida a
orice, fiindcã barometrul religios continua sã scadã; ºi au urcat.
Guvernelor nu le-a fost suficient sã aibã un milion de braþe ºi un milion de ochi;

au vrut sã aibã ºi un milion de urechi, ºi le-au avut prin centralizarea administrativã,
prin intermediul cãreia ajungeau la guvern toate reclamaþiile ºi plângerile.
Ei bine, domnilor, asta nu era de ajuns, cãci barometrul religios a continuat

sã scadã, ºi era necesar ca barometrul politic sã urce mai mult. Oare pânã unde,
domnilor? Însã a mai urcat. Guvernele au spus: „Un milion de braþe, un milion
de ochi ºi un milion de urechi nu sunt suficiente pentru a controla popoarele,
avem nevoie de mai mult. Trebuie sã avem privilegiul de a fi prezente peste tot
în acelaºi timp“. ªi l-au avut: s-a inventat telegraful.
Domnilor, în stadiul acesta se gãseau Europa ºi lumea întreagã când întâia

dezlãnþuire a ultimei revoluþii ne-a anunþat pe noi toþi cã nu exista suficient des-
potism în lume. Cãci barometrul religios era sub zero. Ei bine, domnilor, acum
ne confruntãm cu alegerea dintre douã variante.
Am promis cã voi vorbi astãzi cu toatã sinceritatea, ºi mã voi þine de cuvânt.
Ei bine, trebuie sã optãm pentru una din douã: fie se va declanºa o reacþie

religioasã, fie nu. Dacã existã o reacþie religioasã, veþi vedea, domnilor, cã atunci
când barometrul religios va urca, barometrul politic va începe sã coboare de la
sine, în mod spontan, fãrã nici cel mai mic efort din partea popoarelor, ori a gu-
vernelor, ori a oamenilor, pânã când va semnala ziua binecuvântatã a libertãþii
popoarelor. Dacã din contrã, însã — iar aceasta este o problemã gravã (nu se
obiºnuieºte sã atragi atenþia adunãrilor deliberante asupra anumitor chestiuni în
mãsura în care am fãcut-o eu astãzi, dar gravitatea faptelor lumii mã scuzã, ºi
cred cã ºi bunãvoinþa voastrã va ºti sã mã ierte); aºadar, domnilor, cred cã dacã
barometrul religios continuã sã scadã, nu ºtiu unde vom ajunge. Nu ºtiu, ºi mã
cutremur la gândul acesta. Gândiþi-vã la analogiile pe care vi le-am prezentat.
Dacã atunci când controlul religios era la apogeu nu era necesar niciun fel de gu-
vern, atunci când controlul religios nu va exista, niciun fel de guvern nu va fi su-
ficient, ºi toate aceste abuzuri vor fi puþine.
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Domnilor, asta înseamnã sã pui degetul pe ranã, aceasta este problema Spa-
niei, a Europei, a umanitãþii, a lumii.
Gândiþi-vã la un lucru. În Antichitate, tirania a fost feroce ºi devastatoare; cu

toate acestea, era limitatã fizic, fiindcã toate statele erau mici, iar relaþiile inter-
naþionale erau absolut imposibile. În consecinþã, în Antichitate nu a existat decât
o singurã tiranie la scarã largã, cea a Romei. Dar acum, domnilor, cât de mult s-au
schimbat lucrurile! Drumurile sunt pregãtite pentru un tiran gigantic, colosal,
universal, imens! Totul este pregãtit pentru el. Domnilor, priviþi-l cu atenþie!
Deja nu mai existã nicio rezistenþã fizicã sau moralã. Nu mai sunt bariere fizice,
pentru cã datoritã vapoarelor cu aburi ºi cãilor ferate nu mai existã frontiere. Nu
mai sunt bariere fizice, cãci datoritã telegrafului electric nu mai existã distanþe.
ªi nu mai sunt bariere morale, fiindcã toate energiile sunt împãrþite ºi toate senti-
mentele de patriotism au dispãrut. Spuneþi-mi, deci, dacã am sau nu dreptate fiind
preocupat de viitorul apropiat al lumii. Spuneþi-mi dacã atunci când mã ocup de
aceastã problemã nu mã ocup de o problemã adevãratã.
Un singur lucru poate evita catastrofa; unul ºi numai unul. Catastrofa nu se

evitã prin acordarea mai multor libertãþi sau garanþii, nici prin adoptarea unor noi
constituþii. Catastrofa se evitã prin încercarea noastrã, a tuturor, de a provoca o
reacþie salutarã, religioasã, atât cât ne stã în putinþã. Dar este aceastã reacþie po-
sibilã? Posibilã este, dar în ce mãsurã e ºi probabilã? Domnilor, vã spun cu cea
mai mare tristeþe: nu cred cã este probabilã. Eu am vãzut ºi am cunoscut mulþi
indivizi care ºi-au abandonat credinþa ºi apoi au revenit la ea. Din nefericire,
domnilor, nu am vãzut niciodatã vreun popor care sã se fi întors la credinþa sa
dupã ce a pierdut-o.
Dacã încã mai nutream o speranþã în acest sens, ultimele evenimente de la

Roma au distrus-o. ªi acum voi spune câteva cuvinte despre aceastã chestiune,
abordatã ºi de domnul Cortina.
Domnilor, evenimentele de la Roma sunt incalificabile. Voi cum le-aþi numi?

Aþi spune cã sunt deplorabile? Toate evenimentele pe care le-am enumerat eu
sunt deplorabile; ceea ce s-a întâmplat la Roma e mai mult decât atât. Le-aþi
numi oribile? Domnilor, acele evenimente depãºesc chiar ºi oroarea.
Se afla la Roma, pe tronul cel mai ilustru (însã acum nu se mai aflã), cel mai

drept ºi cel mai evanghelic bãrbat de pe pãmânt. Ce a fãcut Roma cu acest bãrbat
evanghelic ºi drept? Ce a fãcut acest oraº, cârmuit odinioarã de eroi, Cezari ºi
Pontifi? A schimbat tronul Pontifilor cu cel al demagogilor. Rãzvrãtit faþã de
Dumnezeu, a cãzut în idolatria pumnalului. Asta a fãcut. Pumnalul, domnilor,
pumnalul demagogic ºi însângerat, acesta este idolul Romei. Acesta este idolul
care l-a dat jos pe Papa Pius al IX-lea. Acesta este idolul cu care fac paradã pe
strãzi bandele de caraibieni. Am spus „caraibieni“? Am greºit. Caraibienii sunt
fioroºi, dar nu sunt ingraþi.
Domnilor, mi-am propus sã vorbesc franc, ºi aºa voi face. Consider cã este

necesar ca regele Romei sã se întoarcã la Roma, sau, cu tot respectul pentru
domnul Cortina, sã nu mai rãmânã piatrã pe piatrã în acest oraº. Lumea catolicã
nu poate consimþi, ºi nu va consimþi la distrugerea virtualã a creºtinismului de
cãtre un singur oraº care a cãzut pradã delirului nebunesc. Europa civilizatã nu
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poate, ºi nu va consimþi la prãbuºirea cupolei edificiului civilizaþiei europene.
Lumea nu poate ºi nu-ºi va da consimþãmântul ca în Roma, acest oraº fãrã minte,
sã acceadã la tron o nouã ºi ciudatã dinastie, dinastia crimei. ªi sã nu spuneþi,
domnilor, cum zice domnul Cortina, sau cum spun prin ziare ºi în discursuri
domnii care stau în bãncile din stânga, cã sunt douã chestiuni în joc, una tem-
poralã ºi alta spiritualã, sau cã motivul disputei îi privea pe regele temporar ºi pe
poporul sãu. Sau cã Pontiful a fost respectat ºi este încã în viaþã. Douã cuvinte
despre acest subiect, domnilor, douã cuvinte vor explica totul.
Puterea spiritualã este fãrã îndoialã atributul principal al Papei, iar cea tem-

poralã este accesorie. Dar acest accesoriu este necesar. Lumea catolicã are drep-
tul de a cere ca infailibilul purtãtor de cuvânt al dogmelor sale sã fie liber ºi inde-
pendent. Lumea catolicã nu poate avea convingerea clarã, aºa cum ar trebui, cã
liderul ei spiritual este liber ºi independent, decât dacã acesta este suveran, cãci
numai suveranul nu depinde de nimeni. În consecinþã, domnilor, problema suve-
ranitãþii, care este în orice þarã o problemã politicã, în Roma este ºi o problemã
religioasã. Poporul care poate fi suveran oriunde în lume, nu poate fi ºi în Roma;
adunãrile constituante care pot exista peste tot în lume nu pot exista ºi în Roma;
acolo nu poate exista mai multã putere constituantã decât puterea constituitã.
Domnilor, Statele Pontificale nu aparþin Statului Romei, nu aparþin Papei. Sta-
tele Pontificale aparþin lumii catolice. Lumea catolicã le-a atribuit Papei pentru
ca acesta sã fie liber ºi independent, ºi nici chiar Papa însuºi nu poate sã se lip-
seascã de acea suveranitate ºi independenþã.
Am sã închei, domnilor, cãci membrii Congresului au obosit foarte tare, ºi eu

la fel. (Mai mulþi domni: „Nu, nu!“) Domnilor, trebuie sã declar cu toatã sinceri-
tatea cã nu pot sã mã întind mai mult pentru cã vorbesc numai de rãu — a fost
un miracol cã am putut sã o fac ºi aºa; dar ceea ce aveam de spus am spus deja.
Dupã ce m-am ocupat de problemele exterioare pe care le-a discutat domnul

Cortina, mã întorc, spre a concluziona, spre cele interioare. Domnilor, nici de la
începutul lumii ºi pânã în prezent nu s-a ajuns la un acord în privinþa cãrui sistem
e preferabil pentru evitarea revoluþiilor ºi a rãsturnãrilor sociale — sistemul re-
zistenþei sau sistemul concesiilor? Dar, din fericire, ceea ce a reprezentat o pro-
blemã din primul an al facerii lumii ºi pânã în ’48 nu a mai pus în acest an de
graþie niciun fel de piedici, pentru cã s-a rezolvat. Domnilor, dacã mi s-ar per-
mite, aº face aici o trecere în revistã a tuturor evenimentelor care s-au petrecut
din februarie pânã acum, ºi care îmi dovedesc afirmaþiile. Dar mã voi mulþumi
sã amintesc numai douã: cel din Franþa — acolo, Monarhia, care nu a cedat, a
fost învinsã de o Republicã atât de slabã încât abia se putea miºca. Iar aceastã
Republicã, fiindcã a rezistat, a reuºit sã învingã socialismul.
În Roma, cel de-al doilea exemplu pe care vreau sã-l menþionez, ce s-a întâm-

plat? Nu acolo se gãsea modelul vostru? Spuneþi-mi: dacã aþi fi pictori ºi aþi dori
sã pictaþi un rege, aþi gãsi vreun model al cãrui original sã nu fie Papa Pius al IX-lea?
Domnilor, Papa Pius al IX-lea a vrut sã fie mãreþ ºi generos, la fel ca ºi Maestrul
sãu divin. Proscriºilor din þara sa le-a întins mâna ºi i-a trimis înapoi în þara lor;
reformiºtilor, domnilor, le-a dat reforme; pe liberali i-a fãcut liberi; fiecare cu-
vânt al lui a fost o binefacere. Spuneþi-mi, domnilor, faptele sale bune nu ega-
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leazã, dacã nu chiar depãºesc, nedreptãþile pe care le-a fãcut? În lumina celor de
mai sus, nu este sistemul concesiilor o problemã rezolvatã?
Domnilor, dacã s-ar pune problema de a alege între libertate pe de o parte ºi

dictaturã pe de alta, aici nu ar exista niciun fel de disensiuni. Cãci ce om care are
libertate se târãºte în genunchi în faþa dictaturii? Dar nu aceasta este problema.
Libertatea nu existã de fapt în Europa. Guvernele constituþionale care o repre-
zentau cu ani în urmã sunt aproape pretutindeni doar o armãturã a unui schelet
fãrã viaþã. Amintiþi-vã un lucru, domnilor, amintiþi-vã de Roma imperialã! În
acea Romã se gãseau toate instituþiile Republicii, se gãseau dictatori omnipo-
tenþi, tribuni inviolabili, familii senatoriale, consuli eminenþi; toate acestea exis-
tau acolo, domnilor. Nu lipsea decât un singur lucru, ºi doar unul singur era în
plus. Ceea ce era în plus era un bãrbat, ceea ce lipsea era Republica.
Aceasta este starea guvernelor constituþionale din aproape întreaga Europã.

Domnul Cortina ne-a demonstrat ieri acest lucru fãrã sã vrea ºi fãrã sã ºtie. Nu
ne spunea el, ºi pe bunã dreptate, cã preferã exemplul istoriei celui teoretic? Fac
apel la istorie. Ce sunt, domnule Cortina, acele guverne cu majoritãþi legitime,
învinse mereu de minoritãþile turbulente, cu miniºtri responsabili care nu rãs-
pund de nimic, cu regi inviolabili mereu violaþi? Aºadar, domnilor, dupã cum am
spus ºi mai înainte, problema nu se pune între libertate ºi dictaturã. Dacã ar fi
aºa, eu aº vota pentru libertate, la fel ca toþi cei care sunt aici. Problema însã este
alta, ºi cu aceasta închei: este vorba de a alege între dictatura insurecþiei ºi cea a
Guvernului. În acest caz eu aleg dictatura Guvernului, ca fiind mai uºoarã ºi mai
puþin ruºinoasã. Este vorba de a alege între o dictaturã care vine de jos ºi alta
care vine de sus; eu o aleg pe cea care vine de sus, cãci vine din zone mai curate
ºi mai liniºtite. În fine, este vorba de a alege între dictatura pumnalului ºi cea a
sabiei; eu aleg dictatura sabiei, pentru cã este mai nobilã. Domnilor, la vot ne
vom împãrþi în funcþie de aceastã problemã, ºi când vom face lucrul acesta vom
fi consecvenþi convingerilor noastre. Voi veþi vota, ca de obicei, ceea ce este popular.
Noi, ca de obicei, vom vota ceea ce este salutar.

Traducere din limba spaniolã de
Diana Cojocaru
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