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Abstract. The Discourse on the situation in Europe is a geopolitical picture
of the continent after the revolutions of the 1848. For conservative Spanish
thinker, Donoso Cortés, European revolutions were not really defeated but
only stopping for a while. Socialism, destructive political movement, seems
to gain ground increasingly more in the large European states (beginning
with Germany), and the lack of stability of all these states is due to the lack of
governmental autority, which has behind a disaggregation of the idea of the
divine and human autority. European nations have become ungovernable,
Spanish author says. Tha danger is huge: the structure of ancient European
civilization based on Catholic doctrine (which is the only one able to renew
stability and normality of Europe) is vulnerable to boom socialist revolutionism.
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Publicãm mai jos Discursul despre situaþia din Europa al celebrului filosof ºi
diplomat spaniol Donoso Cortés. Textul a fost preluat de pe site-ul http://www.
visitaturistica.com/europa10discursodonoso.htm. Acesta cuprinde în original, pe
lângã textul propriu-zis al discursului, o serie de note ale unui autor spaniol care
ne-a rãmas necunoscut. Ele apar în cadrul traducerii fãrã nicio adãugire la final.
Pentru a accentua anumite pasaje ale textului sau pentru a limpezi anumite idei,
am considerat util sã intervenim ºi noi cu o serie de note, care, pentru a se dis-
tinge de cele spaniole, au la final, în parantezã, notaþia n. C. P. Valoarea de necon-
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* Donoso Cortés (1809-1853) este un autor spaniol de inspiraþie conservatoare, om politic ºi diplomat.
1 În 1849, la sfârºitul lui noiembrie, Donoso se întoarce din Berlin la Madrid. Spania era condusã de gene-

ralul Narváez, împreunã cu un guvern liberal, în care generalul se bucura de o puternicã autoritate. Donoso,
încã slãbit ºi bolnav, se implicã din nou în politicã, marea sa vocaþie. La acea vreme, problemele economice
se discutau în Parlament, fiindcã Guvernul, deºi era sprijinit în mod categoric în politicã, nu era la fel ºi în eco-
nomie. Guvernul dorea sã redreseze economia, ºi a cerut autorizaþia Camerei pentru a percepe impozitele, ba
chiar a început sã le încaseze înainte de a primi autorizaþia. (Lafuente-Valera, Historia de España, Barcelona,
1890, v. 2, p. 131). Guvernul a cerut ºi sã i se permitã sã facã bugetul public, fãrã ca acesta sã mai fie discutat
la fiecare ºedinþã. Donoso a fost însãrcinat sã rezume complexa dezbatere ºi, cu aceastã ocazie, a pronunþat, la
30 ianuarie 1850, Discursul despre situaþia din Europa, considerat a fi un fragment magistral al politicii spa-
niole, ºi chiar al oratoriei parlamentare din sec. XIX. Profitând de punerea în discuþie a problemelor econo-
mice, Donoso ajunge sã prezinte în faþa Parlamentului impresiile sale asupra situaþiei din Europa, asupra sufe-
rinþelor profunde care o afecteazã, în ciuda aparentului calm postrevoluþionar, ºi asupra adevãratelor soluþii ce
se impun. Astfel, Discursul constituie un studiu de filosofie istoricã al momentului, de o realã valoare.



testat a textului în materie de filosofie politicã ºi geopoliticã va fi evidentã citito-
rului român. Premoniþiile geopolitice ale autorului spaniol sunt ºi astãzi tulburã-
toare ºi constituie o lecþie provocatoare care priveºte deopotrivã trecutul ºi viito-
rul Europei ºi al lumii în general.

Cristi Pantelimon

Domnilor,

Retras de pe scena politicã din cauze pe care apropiaþii mei le cunosc ºi pe
care toatã lumea le bãnuieºte, mã gândisem sã nu particip astãzi la aceastã discu-
þie ºi la nicio alta2. Dacã rup acum tãcerea, o fac pentru a-mi îndeplini datoria, o
datorie pe care o consider sfântã, aºa cum îmi consider toate datoriile. Totuºi,
adânca descurajare care a motivat hotãrârea mea de a mã retrage din viaþa publi-
cã este azi mult mai pronunþatã decât ieri, iar ieri mult mai pronunþatã decât în
ajun. Înainte, tristele mele pronosticuri vizau Europa în general; astãzi, din pãcate,
ele au ca obiectiv ºi poporul spaniol. Cred, domnilor, cu cea mai profundã con-
vingere, cã urmeazã sã intrãm într-o perioadã tulbure; toate simptomele care
anunþã acest fapt sunt prezente deopotrivã: orbirea minþilor, înflãcãrarea spiri-
telor, discuþiile fãrã subiect, disputele fãrã motiv, ºi, mai mult decât atât — ceea
ce va uimi Congresul în cea mai mare mãsurã — este furia care îi cuprinde pe
toþi din pricina reformelor economice. Aceastã furie care agitã toate spiritele nu
apare niciodatã fãrã sã anunþe cu certitudine mari catastrofe ºi nenorociri.

Fiind însãrcinat de cãtre Comisie sã rezum aceastã lungã ºi foarte importantã
ºi tristã dezbatere, voi fi, totuºi, relativ scurt, ºi asta din mai multe motive: pentru
cã aceastã chestiune ajunge în mâinile mele deja epuizatã; pentru cã nu suntem
aici nici eu pentru a vorbi, nici Congresul pentru a mã asculta; ºi pentru cã —
odatã eliminate episoadele dramatice, incredibil de dramatice3, precum ºi aluziile
personale, atacurile împotriva miniºtrilor ºi rãspunsurile la aceste atacuri, ºi, în fine,
miºcãrile oratorice — abia dacã mai rãmân de rezumat trei sau patru argumente.

În aceastã discuþie, domnilor, s-au folosit uneori cuvinte aspre, cuvinte dure.
Eu nu voi fi nici dur ºi nici aspru. Sã dea Domnul ca înainte de a mã aventura pe
aceastã cale a pierzaniei sã mi se lipeascã limba de cerul gurii ºi sã mi se înece
vocea în gât (râsete în bãncile progresiºtilor). Domnul San Miguel ne-a spus cã
nu îi place deloc sã punã indivizii în contradicþie cu ei înºiºi sau cu alþii din ace-
laºi partid, ºi nici partidele în opoziþie cu ele însele. Nici eu nu voi adopta aceastã

44 DONOSO CORTÉS 2

————————
2 Cauza era starea sa precarã de sãnãtate. Medicii îl sfãtuiserã sã se întoarcã din Berlin în Spania. „Mã simt

rãu de luni întregi — scria el pe 28 august — foarte rãu; oricât de mult mi-aº dori sã rãmân aici, starea de sãnã-
tate nu mi-o permite: cred cã m-ar costa viaþa.“ (Santiago Galindo, Donoso Cortés y su teoría política, Badajoz,
1957, p. 109).

3 Ortí y Lara noteazã aici: „oratorul face aluzie la un duel sângeros care a avut loc în acea perioadã între
doi deputaþi, ambii celebri ºi legaþi, unul dintre ei mai ales de Donoso, printr-o intimã ºi veche prietenie“ (II 162).
Juretsschke a crezut pe bunã dreptate (II 299) cã se referã la duelul cu pistoale organizat pentru ofense
personale aduse în Congres între González Bravo ºi Ríos Rosas. González Bravo a sfârºit prin a fi grav rãnit
(Lafuente-Valera, Historia de España, Barcelona, 1890, v. 23, pp. 131-32).



tacticã. Nu voi vorbi despre acele lucruri cãrora personal nu le acord nicio
importanþã. Cum sã mã surprindã cã în anumite cazuri existã divergenþe între
indivizi din interiorul aceluiaºi partid, ºtiind cã de când am venit pe lume caut
un om care sã fie de acord cu sine însuºi, ºi încã nu l-am gãsit? (Foarte bine!)

Domnilor, firea umanã este una lipsitã de armonie, antiteticã ºi contradictorie.
Omul este condamnat sã ducã în mormânt lanþul tuturor contradicþiilor sale. Nu
voi vorbi nici despre schimbãrile ºi transformãrile partidelor. Cum sã mã
surprindã cã partidele se schimbã, sau cã se transformã? Dar ce? Viaþa, viaþa
omeneascã, precum cea din univers, nu este o continuã transformare? Ce e tine-
reþea, dacã nu o transformare a copilãriei? Ce e bãtrâneþea, dacã nu o transformare
a tinereþii? ªi ce e pentru un creºtin moartea în sine, dacã nu o transformare a vieþii?

Voi aborda, domnilor, argumentele principale, ºi doar pe cele principale, cu
cea mai mare concizie cu putinþã. Prima chestiune pe care o voi trata este cea a
constituþionalitãþii autorizaþiilor. Aceasta este o problemã pe care au dezbãtut-o
toþi oratorii care au adus argumente pro, precum ºi cei care au adus argumente
contra autorizaþiilor. În aceastã privinþã existã douã teorii, ºi nu mai mult. Con-
form uneia dintre ele, discuþia este un drept; ºi fiind un drept, se poate renunþa
la el ori de câte ori pare convenabil ºi oportun; iar aceasta este teoria monarhicã.
Cealaltã teorie, cea democraticã, spune cã „orice discuþie este o obligaþie, o dato-
rie“. ªi fiind o obligaþie, o datorie, nu se poate renunþa la ea.

Însã argumentele folosite aici împotriva constituþionalitãþii autorizaþiilor nu
sunt nici monarhice, nici democratice; nu sunt argumente de niciun fel. Fiindcã
domnii deputaþi, atât cei din aceste bãnci, cât ºi cei din celelalte, care au atacat
începutul autorizaþiei, au sfârºit prin a spune cã „discuþia este o obligaþie pentru
deputaþi“; iar apoi au adãugat „dar în anumite circumstanþe autorizaþiile sunt li-
cite“. Ceea ce este o contradicþie. ªi pentru a arãta cã aºa este, vom reduce aceastã
teorie la trei silogisme.

Silogismul monarhic: putem renunþa la drepturi, ele sunt prin natura lor
dispensabile; discuþia este un drept al Congresului, deci Congresul poate renunþa
la el oricând doreºte.

Silogismul democratic: discuþia în Congres este o obligaþie; la obligaþii nu se
poate renunþa, deci Congresul nu se poate dispensa de aceastã obligaþie niciodatã.
Înþeleg monarhia ºi democraþia. Nu înþeleg însã ceea ce nu este nici una, nici
cealaltã. Sã ne uitãm acum la silogismul celor douã opoziþii ºi vom vedea, doar
prezentându-l, unde se rupe firul. Acesta spune cã discuþia este o obligaþie; obli-
gaþiile nu sunt dispensabile, deci se poate renunþa la ele uneori. Acesta este silo-
gismul opoziþiilor. ªi ce semnificã el? Semnificã faptul cã opoziþiile neagã
monarhia prin premise ºi democraþia prin concluzie. Ele sunt o negaþie perpetuã
ºi, asemenea oricãrei negaþii, sunt condamnate la sterilitate. (Bine!)

Însã s-a spus cã ºi dacã autorizaþiile ar fi permise pentru alte lucruri, ele nu
pot ºi nici nu trebuie sã fie permise în cazul impozitelor. ªi de ce, domnilor? Eu
concep acest argument ca aparþinând unei ºcoli; unei ºcoli care crede cã Adunã-
rile nu sunt fãcute decât pentru a discuta bugetele, ºi cã bugetele se fac numai
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pentru a fi discutate în Adunãri. Însã cei care adoptã monarhia constituþionalã
aºa cum existã ea la noi ºi în restul Europei trebuie sã admitã cã deputaþii popo-
rului, care vin aici pentru a discuta ºi a vota, au acelaºi drept pentru toate legile
care le sunt prezentate, fie cã este vorba despre legi bugetare, legi politice, legi
economice, sau, pânã într-un anumit punct, chiar legi religioase. În consecinþã,
dreptul fiind acelaºi, ºi obligaþia fiind aceeaºi, trebuie sã se aplice aceleaºi prin-
cipii în discutarea tuturor legilor. Unul dintre deputaþi a pus o întrebare cãreia nu
i s-a rãspuns în modul în care mi-aº fi dorit eu. Dumnealui a spus: „Dacã aceste
autorizaþii nu înceteazã, nu se vor discuta niciodatã bugetele. Este aici vreun
deputat care încearcã sã sugereze cã ele nu trebuie sã fie discutate?“ Eu îmi asum
aceastã întrebare ºi o sã rãspund. Dar înainte trebuie sã spun un lucru: domnul
deputat la care fac aluzie ne spune, cu statistica în mânã, cã discuþia despre bu-
gete ar fi durat aici în mod normal cinci sau ºase luni.

Ei bine, presupunând aceasta, eu pun urmãtoarea întrebare: Cortesurile au sau
nu dreptul de a discuta ºi alte legi în afara celor bugetare? Da sau nu? Dacã îmi
veþi spune cã nu au dreptul de a discuta alte legi, voi zice: atunci ieºiþi din insti-
tuþii ºi cãdeþi într-o ºcoalã semiabsolutistã ºi semidemocraticã, nãscutã în zilele
noastre, care constã în: a strânge într-un singur punct, ºi a acorda unui singur om,
cu titlul de Preºedinte al Consiliului de Miniºtri, toate puterile societãþii, pânã ºi
puterea absolutã; în a încarna în acest om tirania ºi în acelaºi timp în a încarna
democraþia într-o adunare care nu are altã putere în afarã de a ucide tiranul cu o
loviturã de pumnal, refuzându-i subvenþiile. Aceasta este teoria semiabsolutistã
ºi semidemocraticã, ce a apãrut cu puþin timp în urmã în Republica francezã. Ei
bine, domnilor, dacã îmi veþi spune cã, dimpotrivã, Cortesurile au dreptul de a
discuta toate legile, aºa cum au dreptul de a discuta legea bugetului, voi pune
atunci altã întrebare: cred domnii deputaþi cã sesiunile Cortesurilor trebuie sã fie
permanente, sau cã trebuie sã existe pauze între ele? Dacã îmi veþi spune cã aces-
tea trebuie sã fie permanente, eu rãspund cã ieºiþi din spiritul instituþiilor noastre,
deoarece Cortesurile constituþionale nu sunt niciodatã permanente; adunãrile
republicane sunt. Spuneþi cã nu trebuie sã fie permanente? Cã trebuie sã existe
pauze?Atunci vã doriþi un lucru imposibil, cãci este imposibil sã se discute legea
bugetului timp de ºase luni, iar dupã aceea sã se discute celelalte legi care intere-
seazã statul. Prin urmare, vã plasaþi între douã obstacole, în aºa fel încât nu puteþi
ocoli unul fãrã sã vã loviþi de celãlalt.

Aºadar, voi rãspunde acum, dupã ce am pus aceastã întrebare, celei care îmi
este adresatã: da, trebuie sã se discute bugetele, însã nu se pot discuta sub forma
pe care o doriþi dumneavoastrã. Am sã trec, domnilor, la marea întrebare, cãci în
toate chestiunile care se discutã în adunãrile parlamentare sau în alte pãrþi apar
multe întrebãri, din care, însã, doar una este cea adevãratã, ºi de ea mã voi ocupa.

Adevãrata întrebare este întrebarea economicã, abordatã din punct de vedere
politic. Pe acest considerent, trebuie sã semnalez trei greºeli foarte grave pe care
le-au comis opoziþia progresistã, opoziþia conservatoare ºi, într-o anumitã mãsurã,
atât Ministerul cât ºi opinia publicã. Eu, domnilor, care denunþ greºeala acolo
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unde o întâlnesc, o voi denunþa pe aceasta acolo unde am gãsit-o. Iatã cele trei
greºeli pe care le condamn. Prima: chestiunile economice sunt prin ele însele
cele mai importante. A doua greºealã: a venit vremea ca în Spania sã se acorde
acestor chestiuni importanþa pe care o au prin ele însele. A treia greºealã: refor-
mele economice sunt lucruri nu doar posibile, ci ºi facile. Toatã lumea a sãvârºit
aceste trei greºeli. Eu am intervenit aici doar pentru a-i combate pe toþi în acest
domeniu ºi pentru a lupta împotriva acestor greºeli.

În sprijinul primei dintre cele trei propoziþii s-a invocat autoritatea oamenilor
de stat. Dacã este vorba despre oamenii de stat din zilele noastre, nu neg cã auto-
ritatea lor ar fi favorabilã. Dar dacã vorbim despre acei oameni de o dimensiune
colosalã — întemeietori de imperii, civilizatori de monarhii ºi de popoare, care,
sub diferite titluri, au primit o misiune providenþialã în diferite epoci ºi cu sco-
puri diferite; dacã vorbim despre acei oameni nemuritori, care sunt precum patri-
moniul ºi gloria generaþiilor umane; dacã, în sfârºit, vorbim despre acea dinastie
magnificã, a cãrei linie începe cu Moise ºi sfârºeºte cu Napoleon, trecând prin
Carol cel Mare; dacã vorbim despre aceºti oameni nemuritori, eu neg vehement
acest lucru; îl neg. Niciun om care a atins nemurirea nu ºi-a construit gloria pe
adevãrul economic; cu toþii au construit naþiunile pe baza adevãrului social, pe
baza adevãrului religios. Iar prin aceasta nu vreau sã spun (cãci prevãd obiecþiile
ºi le preîntâmpin), nu vreau sã spun cã guvernele trebuie sã neglijeze chestiunile
economice, ori cã popoarele trebuie sã fie prost conduse. Nu sunt într-atât de
lipsit de raþiune, ºi nici de inimã, încât sã mã pot lãsa pradã unei asemenea extra-
vaganþe. Nu spun asta, însã spun cã fiecare chestiune trebuie aºezatã pe locul ce
i se cuvine; iar locul acestor chestiuni este al treilea sau al patrulea, nu primul.
Asta este ceea ce susþin4.

S-a pretins cã a dezbate aici aceste chestiuni este modalitatea de a învinge so-
cialismul. Ah, domnilor! Modalitatea de a învinge socialismul! Dar ce este oare
socialismul, dacã nu o sectã economicã? Socialismul este rodul economiei poli-
tice, aºa cum nãpârca este rodul viperei ºi, abia nãscutã, o devoreazã pe cea care
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4 Poziþia lui Donoso faþã de economie este, aºa cum se poate vedea, echilibratã, dar categoricã: economia

sau chestiunile economice nu pot fi puse în prim-planul proiectelor politice. La nivel european, aceastã gândire,
care era în acord cu doctrina Bisericii Catolice, este astãzi pe cale de a fi abandonatã. Din ce în ce mai mult,
economia este sau pare a deveni singura preocupare a oamenilor de stat la nivel european. Criza actualã de
legitimitate în care a intrat proiectul Uniunii Europene poate fi cititã ºi în cheia decatolicizãrii (decreºtinãrii)
Europei ºi sporirii nepermise, monomane a interesului pentru o singurã activitate: cea de esenþã economicã. În
aceastã respingere a focalizãrii exclusiv economice a treburilor europene se poate tãlmãci orientarea profund
europeanã a lui Donoso Cortés. Mai mult, antirevoluþionarismul ºi conservatorismul lui se dovedesc a fi o cale
de pacificare europeanã, cãci, aºa cum se poate constata în zilele noastre, rãzboaiele economice aparent inter-
minabile au luat locul frãmântãrilor politice ºi armate de odinioarã. Ceea ce pãrea a înlocui definitiv ideea
rãzboinicã din Europa, anume economia, se pare cã este o cale ocolitã de revenire a potenþialului exploziv la
nivelul continentului nostru. Sã nu uitãm cã portretele lui Hitler au fost scoase din nou pe strãzile Europei dupã
ce a devenit clar cã Germania este, economic, cea mai puternicã „armatã“ a momentului. Dacã în vremea lui
Donoso pretextele rãzboinice se refereau la statutul catolicismului sau la unitatea germanã, încã nebuloasã, la
pretenþiile Rusiei, la puterea maritim-colonialã a Angliei sau la revoluþionarismul francez, astãzi, lucrurile se
pot angrena în jurul ideii economice. Am putea spune, parafrazându-l pe celebrul spaniol, cã singura pavãzã
împotriva ameninþãrii rãzboiului la nivel european este redeºteptarea spiritului religios ºi nu accentuarea dicta-
turii economice europene ºi a ideii sale-forte, competiþia cu orice preþ (n. C. P.).



tocmai i-a dat viaþã. Analizaþi aceste chestiuni economice, puneþi-le în prim plan,
iar eu vã asigur cã în mai puþin de doi ani, veþi avea toate problemele sociale în
Parlament ºi pe strãzi. Vrem sã luptãm împotriva socialismului? Cu socialismul
nu se poate lupta. Iar aceastã opinie de care ar fi râs odinioarã spiritele tari acum
nu mai provoacã râsete nici în Europa ºi nici în restul lumii. Dacã dorim sã luptãm
împotriva socialismului, este nevoie sã recurgem la acea religie care predicã bo-
gaþilor caritatea, ºi sãracilor rãbdarea; acea religie care îi învaþã pe cei sãraci sã
fie resemnaþi, iar pe cei bogaþi sã fie milostivi. (Aplauze. Bine! Bine!)5

Am sã trec, domnilor, la a doua greºealã, care constã în a afirma cã a venit vre-
mea sã tratãm chestiunile economice cu toatã importanþa pe care o au. Domnilor,
aceastã idee a prins contur vara trecutã. Revoluþia socialã fiind înãbuºitã pe strã-
zile Madridului, iar problema dinasticã rezolvatã pe câmpurile catalane, opinia
publicã, oarbã atunci, aºa cum este aproape tot timpul, oarbã aici, aºa cum este
oriunde, a crezut cã eram atât de siguri de viaþã, încât puteam sã ne ocupãm
exclusiv de finanþe. S-a înºelat amarnic. Cu toate acestea greºeala era pe atunci
scuzabilã; acum nu mai este nici în opinia publicã, nici în Guvern ºi nici în opo-
ziþia conservatoare. Cine îndrãzneºte în ziua de azi sã spunã cã suntem în sigu-
ranþã? Cine nu vede în zarea întunecatã norul aducãtor de furtunã?

Ei bine, dacã astãzi suntem atât de ºovãielnici, cum este posibil ca ieri sã fi
fost atât de hotãrâþi? Iar dacã ieri am fost atât de hotãrâþi, cum se face cã astãzi
suntem atât de ºovãielnici? Vã voi spune adevãrul. Adevãrul este cã suntem azi
ceea ce am fost ºi ieri, ceea ce suntem de la revoluþia din februarie. De la acea revo-
luþie de straºnicã amintire nimic nu mai e stabil, nimic nu mai e sigur în Europa.
Spania este cea mai stabilã, domnilor, ºi cu toate acestea vedeþi ce este Spania:
acest Congres este cel mai bun, însã vedeþi ce este acest Congres. (Râsete)

Spania, domnilor, este în Europa ceea ce este oaza în deºertul Sahara. Eu am
stat de vorbã cu cei înþelepþi ºi ºtiu cât de puþin valoreazã în aceste circumstanþe
înþelepciunea; am stat de vorbã cu cei curajoºi ºi ºtiu cât de puþin valoreazã în
aceste împrejurãri curajul; am vorbit cu oameni foarte prudenþi, ºi ºtiu cât de
zadarnicã este în aceste momente prudenþa. Uitaþi, domnilor, starea Europei! Pare
cã toþi oamenii de stat ºi-au pierdut darul consilierii; raþiunea umanã pare sã
treacã printr-o eclipsã; instituþiile suferã bulversãri, iar naþiunile cunosc deca-
denþe mari ºi bruºte. Aruncaþi-vã privirea, domnilor, împreunã cu mine asupra
Europei, din Polonia pânã în Portugalia! Spuneþi-mi, cu mâna pe inimã ºi cu
bunã credinþã, dacã gãsiþi o singurã societate care sã poatã spune „sunt fermã pe
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5 Ideile socialiste începuserã sã ajungã în Spania prin intermediul ziariºtilor ºi al gânditorilor care îi

citiserã pe Luis Blanc, Furier, Proudhon, Considerant, Cabet, Owen ºi probabil Marx. Observatorii ageri ai
societãþii spaniole avertizaserã în legãturã cu pericolul uriaº pe care îl reprezenta propagarea acestor idei în
Spania. În scrisoarea adresatã lui Raczynski pe 23 august 1849, Donoso considera cã socialismul va lua
amploare în Spania, ºi cã acþiunea sa va fi catastrofalã. În decursul anului 1848, Pastor Díaz a þinut o serie de
conferinþe la Ateneu împotriva socialismului. Donoso a surprins importanþa pe care socialismul o acorda eco-
nomiei, însã a crezut cã rãdãcina profundã a acestei noi miºcãri nu era economicã, ci religioasã. De aceea a
vãzut reacþia împotriva socialismului în exerciþiul ilustru al virtuþii ºi al caritãþii. Era prea devreme pentru a
descoperi cã înaintea virtuþii creºtine a caritãþii este virtutea nu mai puþin creºtinã a justiþiei.



poziþii“; spuneþi-mi dacã gãsiþi o singurã poziþie care sã poatã spune „sunt sigurã
de mine însãmi!“6.*

ªi sã nu se spunã, domnilor, cã revoluþia a fost înfrântã în Spania, în Italia, în
Franþa ºi în Ungaria. Nu, domnilor, acest lucru nu este adevãrat. Adevãrul este
cã toate forþele sociale, concentrate ºi înflãcãrate peste mãsurã, abia au fost sufi-
ciente pentru a opri monstrul, ºi nu au fãcut mai mult decât atât.

Ne putem da seama de progresele socialismului nu de aici, ci din Franþa. Ei
bine, sã ºtiþi cã socialismul are trei mari teatre: în Franþa sunt discipolii, ºi doar dis-
cipolii; în Italia sunt seizii7, ºi doar seizii; în Germania sunt pontifii ºi maeºtrii8.
Adevãrul este, domnilor, cã în ciuda victoriilor, care nu au din victorie decât nu-
mele, îngrozitorul sfinx se aflã în faþa ochilor voºtri, fãrã sã fi existat pânã acum
vreun Oedip care sã ºtie sã descifreze aceastã enigmã. Adevãrul este cã redutabila
problemã este prezentã, iar Europa nu ºtie ºi nici nu poate sã o rezolve. Acesta
este adevãrul. Pentru omul care are o judecatã sãnãtoasã, bun simþ ºi minte agerã,
totul, absolut totul anunþã o crizã apropiatã ºi aducãtoare de nenorociri; totul
anunþã un cataclism nemaivãzut. Gândiþi-vã, domnilor, la acele simptome care
nu se manifestã niciodatã ºi, mai cu seamã, nu se manifestã niciodatã împreunã,
fãrã sã anunþe catastrofe înfiorãtoare. În zilele noastre toate drumurile din Europa,
chiar ºi cele mai potrivnice, duc popoarele la pierzanie. Unii se pierd prin conce-
siile pe care le fac, alþii se pierd opunând rezistenþã. Acolo unde slãbiciunea tre-
buie sã cauzeze moartea, acolo veþi gãsi principi slabi; unde ambiþia trebuie sã
ducã la ruinã, acolo veþi gãsi principi ambiþioºi; iar acolo unde talentul însuºi,
domnilor, trebuie sã ducã în prãpastie, Domnul pune principi înzestraþi cu talent.

Iar ceea ce se întâmplã cu principii se întâmplã ºi cu ideile. Toate ideile, atât
cele mai respingãtoare, cât ºi cele mai strãlucite, produc aceleaºi efecte. Uitaþi-vã
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6 ªederea la Berlin ºi relaþiile pe care le avea la Ambasadã l-au fãcut pe Donoso sã înþeleagã forþa incoer-

cibilã a noilor idei ºi a miºcãrilor socialist-democrate. De aceea considerã doar provizorii represiunile obþinute
de Guverne. Soluþia trebuie sã fie religioasã ºi ideologicã, nu sã constea doar în forþa materialã. În treacãt ºi
indirect îl felicitã pe Narváez, care prin conducerea sa energicã face ca „Spania sã fie în Europa ceea ce este
oaza în deºertul Sahara“. Dar ºtie foarte bine cã acest calm este doar aparent.

* Descrierea pe care o face Donoso instabilitãþii Europei la acea datã se potriveºte exact instabilitãþii
actuale a continentului nostru. Vorbim, într-adevãr, astãzi, despre o Grecie falimentarã, despre o Spanie în
semi-colaps economic ºi social, despre o Portugalie care seamãnã cu vecina sa Spania, despre un Sud-Est care
se zbate în subdezvoltare economicã ºi degringoladã social-moralã, despre o Anglie care rezistã cu greu solici-
tãrilor Uniunii Europene, despre o Franþã care acceptã prea uºor sã fie condusã în orice direcþie de o elitã care
pare debusolatã, despre o Italie în acutã crizã de legitimitate a elitei politice, în fine, despre o Germanie care
ºi-a ostilizat întreaga Europã ºi despre o Rusie care pare ruptã între douã epoci istorice ºi douã arii geografice:
Orient ºi Occident. Dacã la acest tablou european straniu mai adãugãm ºi Prodigium-ul numit China (termenul
este al lui Carl Schmitt ºi se referã la statutul special al Prusiei în scrierile lui Donoso — pentru catolicul spa-
niol, forþa stranie a Prusiei era un semn prevestitor de dezastre la nivel european — v. Carl Schmitt, Donoso
Cortés in Berlin (1849), trad. în englezã de Mark Grzeskvowiak dupã originalul german Donoso Cortés in
Berlin (1849) apãrut în 1950 în volumul Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation (Cologne:
Greven Verlag). Traducerea în englezã a apãrut în nr. 125 al revistei Telos), avem imaginea unei Europe domi-
natã atât de o crizã internã, cât ºi de una externã. Am putea spune cã faþã de perioada în care scria autorul spa-
niol, lucrurile sunt cu atât mai complicate, cu cât forþele politice europene nu se mai pot concentra numai pe
rezolvarea problemelor interne, atât de grave, ci au de înfruntat ºi aºa-numitele forþe globale… (n. C. P.)

7 „Seid“ are aici sensul de susþinãtor fanatic.
8 Face probabil referire la Mosses Hess, la Lorenz von Stein, la Feuerbach, la hegelienii de stânga ºi chiar

la Marx ºi Engels. Pe atunci Marx publicase deja Sfânta familie (scrisã în colaborare cu Engels), Teze despre
Feuerbach, Mizeria filosofiei (împotriva lui Prudhon) ºi Manifestul comunist (tot în colaborare cu Engels).



la Paris ºi la Veneþia ºi vedeþi rezultatul ideii demagogice ºi al ideii strãlucite de
independenþã italianã. Iar ceea ce se întâmplã cu principii ºi cu ideile se întâmplã
ºi cu oamenii.

Domnilor, acolo unde un singur om ar fi suficient pentru a salva societatea,
acel om nu existã; sau dacã existã, Dumnezeu dizolvã pentru el un pic de otravã
în aer. Din contrã, când un singur om poate ruina societatea, acel om se prezintã,
acel om este purtat pe braþele popoarelor ºi gãseºte toate drumurile deschise.
Dacã vreþi sã vedeþi contrastul, uitaþi-vã la mormântul mareºalului Bugeaud ºi la
tronul lui Mazzini9. Iar ceea ce se întâmplã cu principii, ceea ce se întâmplã cu
ideile ºi cu oamenii, acelaºi lucru se întâmplã ºi cu partidele politice.

Vã atrag aici atenþia, domnilor, cãci acest lucru ni se aplicã mai repede nouã;
acolo unde salvarea unei societãþi constã în dizolvarea tuturor partidelor vechi ºi
în formarea unuia nou, compus din toate celelalte, acolo partidele se încãpã-
þâneazã sã nu se dizolve, ºi nu se dizolvã. Acest lucru se întâmplã în Franþa: sal-
varea Franþei ar presupune dizolvarea partidelor bonapartist, legitimist ºi orleanist
ºi formarea unui singur partid monarhic. Ei bine, acolo unde dizolvarea partidelor
produce salvarea societãþii, bonapartiºtii se gândesc la Bonaparte, orleaniºtii la
contele de Paris, legitimiºtii la Henric al V-lea; ºi invers, acolo unde salvarea so-
cietãþii ar presupune ca partidele sã-ºi pãstreze vechile steaguri ºi sã nu se distrugã
singure, pentru ca toþi membrii sã poatã lupta împreunã în mari ºi nobile bãtãlii,
acolo unde acest lucru este necesar pentru salvarea societãþii — precum în Spania
— acolo, domnilor, partidele se dizolvã.

Iar reformele economice nu reprezintã remediul esenþial pentru acest rãu; cã-
derea unui guvern ºi înlocuirea sa cu altul nu este nici ea un remediu. Eroarea
guvernamentalã în aceastã problemã constã în a crede cã relele de care suferã
Europa vin de la guverne. Eu nu voi nega influenþa Guvernului asupra guvernaþilor.
Cum aº putea s-o neg? Cine a negat-o vreodatã? Dar rãul este mult mai profund,
este mult mai grav. Rãul nu este la guverne, rãul este la guvernaþi; rãul constã în
faptul cã guvernaþii au ajuns sã fie neguvernabili10. (Râsete. „Bine! Bine!“)
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9 Mareºalul Bugeaud, unul dintre susþinãtorii Guvernului lui Louis Napoleon, a murit pe neaºteptate de

holerã. Mazzini se bucurase de un succes efemer în campaniile sale pentru unitate italianã, cãci austriecii
reuºiserã sã-ºi impunã din nou stãpânirea.

10 Ar fi nedrept pentru autorul spaniol sã fie judecat aici la repezealã ºi sã se spunã cã este un conservator
obtuz ºi un antidemocrat patent, pornind de la aceste afirmaþii aparent lipsite de îngãduinþã faþã de masele
populare ale Europei.

El spune într-adevãr cã rãul nu este la guverne, iar aceastã idee se leagã de cele similare din Discursul
despre dictaturã, în care, pus sã aleagã între rãul care vine de la guvern ºi cel care vine pe filierã „popularã“,
Donoso alege rãul guvernamental. E un mod de a spune cã populismul este mai rãu decât autoritarismul, cã
masele, lãsate libere, nestrunite, îºi produc lor înºile un mai mare rãu decât cel pe care poate sã-l producã un
dictator (cu condiþia ca dictatorul sã nu fie rãu intenþionat). Aici ideile politice conservatoare fac apel la o jude-
catã istoricã á la longue. Ce este mai bine pentru un popor: sã fie guvernat (cu corolarul cã trebuie sã asculte
de autoritatea guvernului chiar ºi atunci când nu-i convine), sau sã fie lãsat în seama instinctelor primare (bunã-
oarã, cele economice), care-l vor duce mai devreme sau mai târziu la situaþia descrisã de Donoso, aceea de a
fi neguvernabil? Cãci a fi neguvernabil nu înseamnã aici decât a fi în starea de a refuza orice formã de autori-
tate. Donoso nu trage concluzia cã europenii neguvernabili ar trebui pedepsiþi, ci constatã cu amãrãciune cã
popoarele europene nu mai au capacitatea de a se lãsa conduse ºi deci de a fi conduse. O elitã nu se naºte dacã
nu existã în prealabil un popor gata s-o accepte. Dacã popoarele sunt surde la ideea de autoritate, elitele nu se
pot ivi natural. Atunci apar elitele deviate, elitele economice, elitele false, cele care uzurpã autoritatea. Acesta



Domnilor, adevãrata cauzã a rãului intens ºi profund care chinuie Europa este
aceea cã a dispãrut ideea de autoritate divinã ºi autoritate umanã.Acesta este rãul
care afecteazã Europa, societatea ºi lumea; ºi de aceea, domnilor, sunt popoarele
neguvernabile11. Aceasta serveºte pentru a explica un fenomen pe care nu l-am
auzit niciodatã explicat, ºi care are, totuºi, o explicaþie satisfãcãtoare. Toþi cei care
au cãlãtorit prin Franþa sunt de acord în a spune cã nu se gãseºte un francez care sã
fie republican. Eu însumi pot mãrturisi acest adevãr, fiindcã am vizitat Franþa.
Însã apare întrebarea: dacã în Franþa nu sunt republicani, cum se menþine Repu-
blica? Nimeni nu dã o explicaþie; eu o voi da: Republica se menþine în Franþa,
ºi, mai mult, Republica se va menþine în Franþa, pentru cã aceasta este forma de
guvernãmânt necesarã popoarelor care sunt neguvernabile.

În popoarele care sunt neguvernabile, Guvernul capãtã neapãrat forme repu-
blicane. Iatã de ce Republica dãinuie ºi va dãinui în Franþa. Puþin importã cã
aceasta ar fi, aºa cum ºi este, combãtutã de voinþa oamenilor, fiind susþinutã, aºa
cum este de fapt, prin însãºi forþa lucrurilor. Aceasta este explicaþia dãinuirii
Republicii franceze12.

Auzindu-mã vorbind în acelaºi timp despre autoritatea divinã ºi despre cea uma-
nã, mã veþi întreba poate „ce legãturã au chestiunile politice cu cele religioase?“.

Domnilor, nu ºtiu dacã se aflã aici vreun deputat care sã creadã cã nu existã
nicio legãturã între chestiunile politice ºi cele religioase; dar dacã se gãseºte
vreunul, am sã demonstrez legãtura lor necesarã în aºa fel, încât acesta sã o vadã
cu proprii lui ochi ºi sã o atingã cu propriile mâini. (Freamãt în salã)
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este pericolul pe care Donoso îl semnaleazã încã de atunci ºi pe care popoarele europene îl experimenteazã
acum din plin. Toatã lumea e de acord cã elita este azi dezamãgitoare. Dar nimeni nu admite cã una dintre cau-
ze este chiar credinþa veche, naivã, a europenilor, cã economia le va rezolva problemele ºi cã satisfacþiile ime-
diate, materiale, obþinute eventual pe cale revoluþionarã (sã ne gândim la interpretarea aparte a socialismului
pe care o dã spaniolul) vor putea þine loc de principiu de guvernare. Aceastã idee, care face ºi azi furori, readuce
Europa în pragul unei catastrofe, aºa cum o intuia Donoso. Iar dacã pentru el catastrofa, aºa cum vom vedea,
era un soi de socialism pan-european ºi o rusificare a þãrii sale ºi a Europei (am putea spune o sovieto-rusificare,
azi), noi acum nu ºtim exact ce pericol poate apãrea pe acelaºi fond de debilizare a principiilor politice ºi religi-
oase ale Europei de azi, la fel de ardentã economic ca cea din 1850. Previziunea catastrofei politice a Europei
atrasã prea mult de magnetul economic este ideea de bazã a discursului lui Donoso. Ea este ºi azi mai valabilã
ca oricând (n. C. P.)

11 Oratorul intrã aici în miezul problemei pe care doreºte sã o abordeze ºi care i se pare a fi adevãrata pro-
blemã: relaþia de dependenþã permanentã în care sunt socialul ºi politicul, faþã de religie ºi teologie. În conti-
nuare va stabili paralelismul dintre dogmele religioase ºi structurile politice, pentru a arãta cã în teologie se
aflã cheia tuturor soluþiilor politice.

12 Azi în România toþi românii sunt de acord (exagerãm oare când spunem toþi?) cã monarhia ar fi o soluþie
posibilã, oricum, demnã de luat în seamã, la anomia generalizatã. ªi totuºi, când este sã se treacã la fapte
concrete, nimeni nu pare dispus sã dea vrabia republicanã din mânã... Acest paradox este magistral explicat de
autorul spaniol. Republica este regimul popoarelor neguvernabile (cu aceasta se face un plus de luminã în ce
priveºte sensul pe care Donoso îl dã ideii de popor neguvernabil). Popoarele neguvernabile sunt popoarele cã-
rora ideea de autoritate nu le mai place. Ideea democraticã, atractivã prin aceea cã dã posibilitate poporului sã
aleagã ºi sã schimbe conducerea, este mult mai tentantã decât ideea monarhicã, ce implicã duritatea perma-
nenþei, a continuitãþii unei elite conducãtoare. Popoarele se lasã amãgite de iluzia schimbãrii ºi cad în capcana
acestui principiu democratic pe care falsa elitã îl speculeazã. A schimba conducãtorii este suprema putere (sau
rãzbunare) a poporului democratic. De aceea se voteazã mereu negativ. De aceea popoarele Europei sunt rãzbu-
nãtoare, dezechilibrate ºi lipsite de simþul proporþiilor (cum spune Donoso la începutul discursului sãu). Sunt
popoare cãrora exerciþiul democratic negativist le-a cultivat o stare potenþial anarhicã ºi un revanºism politic
fãrã vindecare. Iatã pericolele care pândesc azi Uniunea Europeanã: anarhia, neguvernabilitatea, lipsa reperelor,
lipsa de mãsurã, goana dupã rezultate imediate în plan politic ºi economic (n. C. P.).



Domnilor, civilizaþia cunoaºte douã faze: una pe care o voi numi afirmativã,
cãci în ea civilizaþia se bazeazã pe afirmaþii; voi numi aceastã fazã ºi progresivã,
pentru cã acele afirmaþii pe care se sprijinã societatea sunt adevãruri; ºi, în final,
o voi numi catolicã, deoarece catolicismul este cel care cuprinde, în deplinãtatea
lui, acele adevãruri ºi afirmaþii. Dimpotrivã, existã ºi o altã fazã a civilizaþiei, pe
care o voi numi negativã, fiindcã se sprijinã exclusiv pe negaþii; o voi numi de-
cadenþã, cãci acele negaþii sunt erori; ºi o voi numi revoluþionarã, pentru cã acele
erori devin în final revoluþii care transformã statul.

Ei bine, domnilor, care sunt acele trei afirmaþii ale acestei civilizaþii pe care eu
o numesc afirmativã, progresivã ºi catolicã? Cele trei afirmaþii sunt urmãtoarele:
în ordinea religioasã se afirmã cã existã un Dumnezeu personal. (Rumoare ºi râsete
în tribune ºi în bãncile din stânga. Majoritatea, indignatã, cere sã se facã liniºte).

Domnul Preºedinte: „Liniºte, domnilor!“
Marchizul de Valdegamas: Sunt, printre altele, trei afirmaþii. Prima dintre ele:

existã un Dumnezeu, iar acest Dumnezeu este prezent peste tot. A doua afirmaþie:
acest Dumnezeu personal, care este prezent peste tot, stãpâneºte cerul ºi pãmân-
tul. A treia afirmaþie: acest Dumnezeu care stãpâneºte cerul ºi pãmântul, guver-
neazã în mod absolut lucrurile divine ºi umane. Ei bine, domnilor, oriunde veþi
gãsi aceste trei afirmaþii în ordinea religioasã, veþi afla ºi aceste trei afirmaþii în
ordinea politicã: existã un rege care este prezent peste tot prin intermediul agen-
þilor sãi; acest rege care este prezent peste tot stãpâneºte peste supuºii sãi, iar
acest rege care stãpâneºte peste supuºii sãi îºi guverneazã supuºii. Astfel cã afir-
maþia politicã nu este decât consecinþa afirmaþiei religioase. Instituþiile politice
în care sunt simbolizate aceste trei afirmaþii sunt în numãr de douã: monarhiile
absolutiste ºi monarhiile constituþionale, aºa cum le înþeleg moderaþii din toate
þãrile, cãci niciun partid moderat nu i-a tãgãduit vreodatã regelui nici existenþa,
nici stãpânirea, nici guvernarea. Prin urmare, monarhia constituþionalã poate, pe
aceleaºi considerente ca ºi monarhia absolutistã, sã simbolizeze aceste trei afir-
maþii politice care sunt ecoul, sã spunem, celor trei afirmaþii religioase. În aceste
trei afirmaþii se concentreazã acea perioadã a civilizaþiei pe care eu am numit-o
afirmativã, progresivã ºi catolicã.

Acum sã intrãm, domnilor, în cea de-a doua perioadã, pe care am numit-o ne-
gativã ºi revoluþionarã. În aceastã perioadã trei negaþii corespund celor trei afir-
maþii precedente. Prima negaþie, sau, aºa cum o voi numi eu, negaþie de prim
rang în ordinea religioasã: Dumnezeu existã, Dumnezeu stãpâneºte; dar Dumnezeu
este atât de sus, încât nu poate guverna lucrurile umane. Aceasta este prima ne-
gaþie, negaþia de prim rang, în aceastã perioadã negativã a civilizaþiei. Dar ce
corespondent are în ordinea politicã aceastã negaþie a Providenþei? În ordinea poli-
ticã apare partidul progresist ºi îi rãspunde deistului — care neagã Providenþa —,
spunând: „Regele existã, regele stãpâneºte, dar regele nu guverneazã“. Astfel,
monarhia constituþionalã progresistã aparþine civilizaþiei negative de prim rang.

A doua negaþie: deistul neagã Providenþa; susþinãtorii monarhiei constitu-
þionale, aºa cum o înþeleg progresiºtii, neagã guvernarea; însã acum în ordinea reli-
gioasã intervine panteistul ºi spune: „Dumnezeu existã, dar Dumnezeu nu are exis-
tenþã personalã; Dumnezeu nu este persoanã, ºi nefiind persoanã, nici nu guverneazã,
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nici nu stãpâneºte; Dumnezeu este tot ceea ce vedem, tot ce trãieºte, tot ce se miº-
cã; Dumnezeu este omenirea.“Aºa spune panteistul. Astfel el neagã existenþa perso-
nalã, însã nu ºi existenþa absolutã; neagã stãpânirea lui Dumnezeu ºi Providenþa.

Apoi vine republicanul ºi zice: „Puterea existã; dar puterea nu este o
persoanã, ºi, nefiind persoanã, nici nu stãpâneºte, nici nu guverneazã; puterea
este tot ceea ce trãieºte, tot ce existã, tot ce se miºcã; prin urmare este mulþimea,
prin urmare nu este alt mijloc de guvernare decât sufragiul universal, ºi nici altã
guvernare decât Republica.“

Astfel, panteismul în ordinea religioasã corespunde republicanismului în or-
dinea politicã. Urmeazã o altã negaþie, care este ºi ultima; asta este tot în ceea ce
priveºte negaþiile. Dupã deist ºi dupã panteist, vine ateul spunând: „Dumnezeu
nici nu stãpâneºte, nici nu guverneazã, nu este nici persoanã, nici mulþime;
Dumnezeu nu existã.“ ªi atunci apare Proudhon, domnilor, ºi zice „Nu existã gu-
vern.“ (Râsete ºi aplauze). Astfel, o negaþie atrage dupã sine altã negaþie, dupã
cum abisul atrage dupã sine alt abis. În spatele acestei negaþii, care este abisul,
nu se gãseºte nimic în afarã de tenebre, ºi tenebre palpabile.

Acum, domnilor, ºtiþi care este starea Europei? Întreaga Europã intrã în cea
de-a doua negaþie, ºi se îndreaptã spre cea de-a treia, care este ºi ultima; nu uitaþi
acest lucru13. Dacã se doreºte ca eu sã concretizez mai mult aceastã chestiune a peri-
colelor pe care le întâmpinã societãþile, o voi face, însã cu o oarecare bãgare de
seamã. Toatã lumea ºtie care este poziþia mea oficialã; eu nu pot vorbi despre
Europa fãrã sã vorbesc despre Germania; nu pot sã vorbesc despre Germania fãrã
sã vorbesc despre Prusia, care o reprezintã; nu pot sã vorbesc despre Prusia fãrã sã
vorbesc despre regele ei, ale cãrui calitãþi eminente, în trecere fie spus, ne permit
sã-l numim „Augustul germanic“. Sã mã ierteAdunarea, cãci în aceastã chestiune
voi pãstra o oarecare rezervã în ceea ce priveºte Europa, iar în ceea ce priveºte
Prusia voi pãstra o rezervã absolutã; totuºi voi spune tot ce va fi necesar pentru a-mi
exprima cu precizie ideile despre pericolele la fel de precise care ameninþã Europa14.
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13 Pierderea de înãlþime metafizicã a principiilor de guvernare europene este excelent analizatã. Aceste

idei sunt foarte apropiate de cele ale filosofiei orientale care vorbeºte despre kali-yuga, ca despre epoca întune-
catã sau „vârsta sumbrã“, în care oamenii decad de pe soclul Tradiþiei pe care s-au aflat în „tenebrele“ abisului
de care vorbeºte Donoso Cortés. Metafora tenebrelor nu este întâmplãtor aceeaºi cu ideea de întunecare a filo-
sofiei indiene. În fond, epoca anarhicã este întunecatã în sensul în care oamenii nu mai ºtiu ce anume sã între-
vadã, care sunt (cum se spune azi) valorile sau reperele. A nu avea repere înseamnã a nu vedea la doi paºi, a
fi în întuneric. Pentru o discuþie aplicatã asupra acestor principii, a se vedea René Guénon, Criza lumii moderne,
Humanitas, 2008, cap. „Vârsta sumbrã“. Aici conservatorismul lui Donoso atinge tangenþial filosofia tradiþio-
nalismului european susþinutã de un Guénon, dar nu numai de el. Conservatorismul fiind o încercare de filo-
sofie socialã ºi politicã ce susþine redeºteptarea principiilor întemeietoare ale lumii civilizate, era firesc ca Donoso
sã parã din aceeaºi familie spiritualã cu autorul francez citat.

14 Pãrerea lui Donoso despre Germania ºi Prusia în particular, aici neexprimatã, este expusã cu alte ocazii
foarte clar. Prusia datoreazã totul protestantismului sãu ºi va creºte odatã cu acesta; evident, tot odatã cu el se
va ºi prãbuºi. Carl Schmitt face rezumatul acestor idei donosiene: „Prusia nu este un stat ca oricare altul, care
sã se fi integrat în ritmul de dezvoltare al Europei cu un oarecare echilibru istoric, dupã care sã meargã pe
drumul sãu propriu. În loc de asta, în cursul a puþine secole, Prusia a rãsãrit inexplicabil ºi irevocabil dintr-un
barbarism bolnav de sorginte esticã“, apoi citeazã o scrisoare a lui Donoso cãtre un diplomat prusac acreditat
la Madrid, prieten al sãu (pe nume Raczynski): „Nu sunt un prieten nici al Prusiei, nici al politicii ºi expansiunii
sale; nu sunt nici mãcar un prieten al existenþei sale. Cred cã din momentul naºterii sale, Prusia a fost
consacratã de un demon ºi rãmân la convingerea cã, þinând de misterul istoriei sale, ea va rãmâne mereu
devotatã acestui demon.“ (Carl Schmitt, op. cit., p. 92) (n. C. P.).



S-a vorbit aici, domnilor, despre pericolul care pândeºte Europa din partea
Rusiei; eu consider cã pot liniºti Adunarea pentru moment ºi pentru multã vreme
de-aici încolo, asigurând-o cã din acea parte nu trebuie sã se teamã nici de cel
mai mic pericol. Domnilor, Rusia îºi exercita influenþa în Europa prin interme-
diul Confederaþiei germane. Aceastã confederaþie s-a fãcut împotriva Parisului,
care era oraºul revoluþionar, oraºul blestemat; ºi în favoarea Petersburgului, care
era pe vremea aceea oraºul sfânt, oraºul guvernului, nãscut din tradiþiile restau-
ratoare. Ce a rezultat de aici? Faptul cã aceastã Confederaþie nu a fost un impe-
riu, cum ar fi putut sã fie la acea vreme; ºi nu a fost un imperiu, fiindcã Rusia nu
ar fi putut niciodatã sã accepte sã aibã în faþa ei un imperiu german ºi toate rasele
germane reunite. Aºadar Confederaþia s-a compus din principate microscopice ºi
din douã mari monarhii. Ce ar fi fost convenabil pentru Rusia în ipoteza unui
rãzboi cu Franþa?Ar fi fost convenabil ca aceste monarhii sã fie absolute; iar cele
douã monarhii au fost absolute. Uitaþi cum se face cã influenþa Rusiei, de la Confe-
deraþia germanã pânã la revoluþia din februarie, s-a extins de la Petersburg pânã
la Paris. Dar de la revoluþia din februarie toate lucrurile s-au schimbat la faþã; ura-
ganul revoluþionar a doborât tronurile, a umplut de praf coroanele, a umilit regii;
Confederaþia germanã nu mai existã. Germania din ziua de azi nu e decât haos.
Cum s-ar zice, domnilor, influenþei Rusiei, care se întindea, dupã cum am spus,
din Petersburg la Paris, i-a urmat influenþa demagogicã a Parisului, care se întin-
de pânã în Polonia.

Uitaþi aici diferenþa: Rusia conta pe doi aliaþi puternici — Austria ºi Prusia.
Astãzi se ºtie cã nu mai poate conta decât pe Austria. Însã Austria trebuie sã lupte
în permanenþã împotriva spiritului demagogic, care este acolo ca peste tot; tre-
buie sã lupte împotriva spiritului de rasã, care este acolo mai mult decât oriunde
altundeva; ºi, în cele din urmã, trebuie sã-ºi pãstreze toate forþele pentru o poten-
þialã luptã cu Prusia. Rezultã, aºadar, cã Austria fiind neutralizatã, iar Confede-
raþia germanã nemaiexistând, Rusia nu se mai poate bizui în ziua de azi decât pe
propriile forþe. ªi ºtiþi dumneavoastrã de câte forþe a dispus Rusia în rãzboaiele
ofensive? Niciodatã de mai mult de trei sute de mii de oameni. ªi ºtie Adunarea
cu cine trebuie sã lupte acei trei sute de mii de oameni? Trebuie sã lupte cu toate
rasele germane, reprezentate de Prusia; cu toate rasele latine, reprezentate de
Franþa; cu nobila ºi foarte puternica rasã anglo-saxonã, reprezentatã de Anglia.
O astfel de luptã, domnilor, ar fi nesãbuitã ºi absurdã din partea Rusiei; în cazul
unui rãzboi general, rezultatul cert ºi infailibil ar fi cã Rusia ar înceta sã mai fie
o putere europeanã ºi s-ar reduce pânã la a fi doar o putere asiaticã. Vedeþi de ce
Rusia fuge de rãzboi, ºi de ce Anglia doreºte rãzboiul; ºi dacã n-ar fi fost slãbi-
ciunea cronicã a Franþei, care nu a vrut sã se ia dupãAnglia, ori prudenþa austriacã
ori precauþia cât se poate de înþeleaptã a diplomaþiei ruse, rãzboiul ar fi izbucnit.
De aceea, domnilor, fiindcã Rusia nu a dorit, fiindcã nu a putut sã-ºi doreascã
rãzboiul, acesta nu a izbucnit pe motivul chestiunii refugiaþilor în Turcia. Cu toa-
te acestea, eu nu sunt de pãrere cã Europa nu trebuie sã se teamã deloc de Rusia;
cred chiar contrariul; dar pentru ca Rusia sã accepte un rãzboi general ºi sã punã
stãpânire pe Europa, trebuie sã aibã loc înainte aceste trei evenimente pe care le
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voi menþiona, care sunt — þineþi cont de asta, domnilor — nu doar posibile, ci ºi
probabile.

Trebuie, în primul rând, ca revoluþia, dupã ce va fi dizolvat societatea, sã
dizolve ºi armatele permanente. În al doilea rând, trebuie ca socialismul, depose-
dându-i pe proprietari, sã înãbuºe patriotismul; cãci un proprietar deposedat nu
este patriot, nu poate sã fie patriot; când problema este prezentatã în acest mod
extrem ºi supãrãtor, orice patriotism moare în sufletul omului. În al treilea rând,
trebuie sã se constituie confederaþia puternicã a tuturor popoarelor slave aflate
sub influenþa ºi protectoratul Rusiei. Popoarele slave numãrã, domnilor, optzeci
de milioane de locuitori. Ei bine, când revoluþia va fi dizolvat armatele perma-
nente din Europa, când revoluþiile socialiste vor fi înãbuºit patriotismul, când în
orientul Europei se va fi stabilit marea confederaþie a popoarelor slave, când în
Occident nu vor mai fi rãmas decât douã armate mari, armata celor desproprie-
tãriþi, ºi armata celor ce desproprietãresc, atunci, domnilor, va veni ºi vremea
Rusiei. Atunci Rusia se va putea plimba liniºtitã cu arma în mânã prin patria
noastrã; atunci, domnilor, lumea va asista la cea mai mare pedeapsã care s-a
înregistrat vreodatã în istorie. Aceastã pedeapsã teribilã va fi suportatã mai ales
de Anglia. Navele sale nu-i vor fi de niciun ajutor împotriva imperiului colosal
care va apuca Europa cu o mânã ºi India cu cealaltã; la nimic nu-i vor servi.
Imensul imperiu britanic va cãdea epuizat, fãcut zob, iar horcãiala sa lugubrã ºi
vaietul sãu pãtrunzãtor vor rãsuna pânã la cei doi poli15.

Sã nu credeþi, domnilor, cã toate catastrofele se vor sfârºi aici; rasele slave nu
sunt pentru popoarele din Occident ceea ce erau rasele germane pentru poporul
roman; nu, rasele slave au de mult contact cu civilizaþia, sunt rase semicivilizate.
Administraþia rusã este la fel de coruptã precum cea mai civilizatã administraþie
din Europa, iar aristocraþia rusã este la fel de civilizatã precum cea mai coruptã
aristocraþie dintre toate. Mai mult decât atât, domnilor, Rusia, plasatã în mijlocul
Europei cucerite ºi prosternate la picioarele sale, va absorbi ea însãºi prin toþi porii
otrava pe care a bãut-o Europa ºi care acum o ucide. Apoi Rusiei nu-i va lua mult
pânã sã cadã, ºi ea, în ruinã16. Nu ºtiu, domnilor, care va fi atunci remediul uni-
versal pe care Dumnezeu îl va avea pregãtit pentru acea descompunere universalã.

13 DISCURS DESPRE SITUAÞIA DIN EUROPA 55

————————
15 Ca în orice profeþie, nu trebuie sã cãutãm aici o corespondenþã exactã cu faptele care sunt prezise.

Valoarea intuiþiei profetice a lui Donoso constã în a fi captat puterea nimicitoare a revoluþiilor din sec. XIX,
puterea deznaþionalizatoare a socialismului recent în suprimarea proprietãþii private, ºi, mai ales, ambiþia
Rusiei de a se întinde pe continentul european. Donoso nu a putut prevedea cã, într-o zi, ambiþia Rusiei se va
topi odatã cu socialismul, ºi cã acesta era în mâinile sale alarma de cucerire de care avea nevoie pentru a apuca
Europa cu o mânã ºi India cu cealaltã. Poate cea mai uluitoare profeþie este cea în care Rusia va fi, într-o zi,
pedeapsa Angliei, mai ales dacã, în lumina evenimentelor ulterioare, considerãm Statele Unite ca fiind
continuatoarele culturale ºi politice ale Angliei.

16 Astãzi, asistãm mãcar parþial la un spectacol pe care Donoso îl putea doar întrezãri: Rusia cautã cu
disperare sã nu bea otrava descompunerii revoluþionare, dupã ce, vreme de decenii, fusese ea însãºi Imperiul
Otrãvit care rãspândea molima socialistã. Dar adevãrul este cã fostul imperiu sovietic, astãzi Rusia lui Putin,
are puþine ºanse sã scape de aceastã tragicã soartã. Putin nu este un conservator, deºi cultivã în jurul lui idealuri
conservatoare, cu care vrea sã atragã popoarele Estului Europei într-o Eurasie nedefinitã. Putin nu este creºtin,
deºi „lucreazã“ lângã Biserica Vasili Blajenii ºi este adulat de multe milioane de cucernici ruºi. Utopia destruc-
tivã a puterii economice ºi politice, a unei armate ruse care se vrea din nou de rang planetar, face ca toate aceste
eforturi din sfera unui conservatorism firesc al poporului rus sã fie spulberate ca roua de soarele dimineþii.
Ciclul politic european se loveºte acum de graniþele asiatice ale Rusiei ºi primeºte reverberaþii de la tentaculele



Împotriva acestei eventualitãþi nu existã decât un remediu, unul singur: legãtura
trainicã a viitorului este înAnglia. În primul rând, rasa anglo-saxonã este cea mai
generoasã, cea mai nobilã ºi mai curajoasã din lume; în al doilea rând, ea este
cel mai puþin expusã avântului revoluþionar. Consider cã o revoluþie e mai uºoarã
în Sankt Petersburg decât în Londra. Ce îi trebuie Angliei pentru a evita cucerirea
inevitabilã a întregii Europe de cãtre Rusia? Ce îi trebuie?

Trebuie ca ea sã evite ceea ce ar distruge-o: dizolvarea armatelor permanente
prin intermediul revoluþiilor, deposedarea proprietarilor în Europa prin interme-
diul socialismului, altfel spus, îi trebuie o politicã externã monarhicã ºi conser-
vatoare; dar pânã ºi aceasta n-ar fi decât un paliativ. Anglia, monarhicã ºi conser-
vatoare, poate împiedica dizolvarea societãþii europene pânã la un anumit punct
ºi pentru câtva timp; cãci Anglia nu este suficient de puternicã ºi de tare pentru
a distruge forþa pe care este necesar sã o distrugã, forþa care nimiceºte doctrinele
propagate în lume. Pentru ca paliativul sã se transforme într-un veritabil remediu,
ar fi necesar, domnilor, ca Anglia, deja conservatoare ºi monarhicã, sã fie cato-
licã. Afirm acest lucru, domnilor, deoarece împotriva revoluþiei ºi a socialis-
mului nu existã decât un singur remediu radical: catolicismul — unica doctrinã
care reprezintã contradicþia absolutã a doctrinei revoluþionare ºi socialiste. Ce
este catolicismul, domnilor? Este înþelepciune ºi smerenie. Ce este socialismul,
domnilor? Este orgoliu ºi barbarie. Socialismul, precum regele Babilonului, este
rege ºi animal în acelaºi timp. (Râsete ºi aplauze puternice).

Domnilor, Congresul va fi fost surprins, probabil, cã vorbind despre peri-
colele care ameninþã societatea ºi lumea întreagã, eu nu am pomenit nimic
despre naþiunea francezã. Existã un motiv pentru tãcerea mea: Franþa era pânã
de curând o mare naþiune; în ziua de astãzi, domnilor, nu mai este nici mãcar o
naþiune, este clubul central al Europei. (Bine, bine!).

Astfel s-a demonstrat: în primul rând, cã problemele economice nu sunt, nu
trebuie ºi nici nu pot sã fie cele mai importante dintre toate; în al doilea rând, cã
nu am atins încã acel stadiu de liniºte ºi securitate în care sã ne putem dedica lor
în exclusivitate. Acum am sã combat a treia ºi ultima eroare, ce constã în a afir-
ma cã economiile sunt nu doar posibile, ci ºi facile.

Permiteþi-mi, domnilor, sã spun ºi acum, ca ºi mai devreme, adevãrul ºi
numai adevãrul, cu francheþea ºi buna credinþã care mã caracterizeazã. Niciunul
dintre dumneavoastrã nu va pune la îndoialã aceastã axiomã — cã guvernele,
chiar ºi cele care oferã cele mai mari avantaje, oferã în schimbul acelor avantaje
unele inconveniente, ºi reciproc — cã ºi guvernele care prezintã inconveniente
majore, oferã în schimbul acelor inconveniente ºi unele avantaje; ºi, în final —
cã nu existã guverne nemuritoare.
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cvasi-mondiale ale Chinei. O Chinã care se vrea ea însãºi un imperiu, unul sui-generis. Deocamdatã, unul de
imitaþie. Dar, în curând, poate, unul de iniþiativã. Adicã Unicul.

Catolicismul, arma lui Donoso în rãzboiul cu imperialismul anarhiei mondiale, înseamnã, spune el,
moderaþie ºi smerenie. Popoarele de care vorbim, popoarele ca agenþi politici ºi-au pierdut de mult inocenþa
smereniei. Aceasta este provocarea colosalã a geopoliticii actuale: sã traseze linii de echilibru ºi de înþelegere
între popoare dezechilibrate ºi care nu se mai înþeleg nici pe sine. Misiune imposibilã! Geopolitica haosului,
de care se vorbeºte deja de mult, este prefiguratã de oratoria magistralã a lui Donoso Cortés (n. C. P.).



În aceastã tribunã pot vorbi cu toatã libertatea despre avantajele ºi inconve-
nientele, ºi chiar despre moartea guvernelor, fiindcã toate au avantajele ºi incon-
venientele lor, ºi toate mor.

Ei bine, domnilor, eu zic cã în compensarea inconvenientelor foarte grave pe
care le au guvernele absolute, ele au un mare avantaj, ºi anume cã sunt relativ
ieftine; ºi mai spun cã, în compensarea marilor avantaje pe care le au guvernele
constituþionale, ele au un inconvenient foarte grav, ºi anume cã sunt foarte scum-
pe. Nu cunosc niciunul mai scump decât guvernul republican. ªi judecând prin
analogie, este uºor de prevãzut soarta fiecãruia dintre aceste guverne. Cel mai
probabil este cã toate guvernele absolute, oriunde existã, vor pieri prin discuþie,
iar toate guvernele constituþionale, oriunde existã ele, vor pieri prin faliment.
Aceasta este convingerea mea personalã, domnilor; încredinþez domnilor depu-
taþi convingerile mele.

Nu existã decât un singur fel de a face reforme, mari reforme economice: prin
destituirea totalã sau parþialã a armatelor permanente. Destituirea ar putea sã sal-
veze guvernele de la faliment pentru o perioadã; însã aceastã destituire ar însemna
falimentul întregii societãþi, deoarece, domnilor, ºi vã atrag aici atenþia, armatele
permanente sunt singurele care împiedicã în ziua de azi civilizaþia de la a se pier-
de în barbarie. Astãzi asistãm la un spectacol nou în istorie, nou în lume. Când
anume, domnilor, când a mai vãzut lumea, dacã nu în zilele noastre, cã se merge
spre civilizaþie cu ajutorul armelor, ºi spre barbarie cu ajutorul ideilor? Cãci asta
este ceea ce vede lumea la ora la care vã vorbesc. (Aplauze).

Acest fenomen este atât de grav ºi de neobiºnuit, încât nu mã pot împiedica
sã caut o explicaþie pentru el. Orice civilizaþie adevãratã provine din creºtinism.
Acest lucru este atât de sigur, încât întreaga civilizaþie se gãseºte concentratã în
zona creºtinã; în afara acestei zone nu existã civilizaþie, totul e barbarie. Iar acest
lucru este atât de sigur, încât nu au existat popoare civilizate în lume înainte de
creºtinism, nici mãcar unul singur.

Niciunul, domnilor! Spun cã nu au existat popoare civilizate, pentru cã popo-
rul roman ºi cel grec nu au fost popoare civilizate; au fost popoare cultivate, ceea
ce e un lucru total diferit17. Cultura este lustrul civilizaþiilor, ºi doar atât. Creºti-
nismul civilizeazã lumea; el a civilizat-o prin trei mijloace: fãcând din autoritate
un lucru inviolabil, fãcând din obedienþã un lucru sfânt, iar din abnegaþie ºi sacri-
ficiu, sau, mai bine zis, din caritate, un lucru divin. În acest fel a civilizat creºti-
nismul popoarele. Ei bine, iatã aici soluþia acestei mari probleme: ideile de auto-
ritate inviolabilã, de obedienþã sfântã ºi de sacrificiu divin nu mai sunt astãzi în
societatea civilã, ele s-au refugiat în templele unde este adorat Dumnezeul justi-
þiar ºi milostiv, ºi în lagãrele unde este adorat Dumnezeul puternic, al bãtãliilor,
sub simbolurile gloriei. Biserica ºi armata sunt singurele care pãstreazã noþiunile
de autoritate inviolabilã, de obedienþã sfântã ºi de sacrificiu divin în deplinãtatea
sensului lor; de aceea cele douã sunt reprezentantele civilizaþiei europene.

15 DISCURS DESPRE SITUAÞIA DIN EUROPA 57

————————
17 Expresiile „civilizaþie“ ºi „culturã“ au sensuri complet diferite. Unul dintre sensurile cuvântului „civili-

zaþie“ — cel pe care pare sã-l adopte aici Donoso — este de caracter axiologic, în relaþie cu cele mai înalte va-
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Nu ºtiu, domnilor, dacã v-a atras atenþia ºi dumneavoastrã, aºa cum mi-a
atras-o ºi mie, asemãnarea pânã aproape de identitate dintre douã persoane ce la
prima vedere par cât se poate de diferite ºi de contrarii: asemãnarea dintre preot
ºi soldat. Nici unul ºi nici celãlalt nu trãieºte pentru sine, ori pentru familia sa; ºi
pentru unul, ºi pentru celãlalt, gloria stã în sacrificiu ºi în abnegaþie. Sarcina sol-
datului este sã vegheze pentru independenþa societãþii civile. Sarcina preotului
este sã vegheze pentru independenþa societãþii religioase. Datoria preotului este
sã moarã, sã-ºi dea viaþa, ca bunul Pãstor, pentru oile sale. Datoria soldatului, ca
un bun frate, este de a-ºi da viaþa pentru fraþii sãi. Dacã vã gândiþi la duritatea
vieþii sacerdotale, preotul vã va pãrea, aºa cum ºi este în fapt, un adevãrat soldat.
Dacã vã gândiþi la sfinþenia misiunii de soldat, militãria vã va pãrea un adevãrat
sacerdoþiu. Ce s-ar întâmpla cu lumea, ce s-ar întâmpla cu civilizaþia, ce s-ar
întâmpla cu Europa, dacã nu ar exista preoþi sau soldaþi? (Aplauze îndelungi)

ªi þinând seama de toate acestea, dacã dupã expunerea pe care tocmai am
fãcut-o este cineva care crede cã armatele trebuie destituite, sã se ridice ºi s-o
spunã. Dacã nu este nimeni, domnilor, eu fac haz de toate economiile dumnea-
voastrã, fiindcã toate sunt niºte utopii. ªtiþi ce încercaþi sã faceþi când doriþi sã
salvaþi societatea cu economiile voastre fãrã sã destituiþi armata? Încercaþi sã
stingeþi incendiul care devoreazã naþiunea cu un pahar cu apã. Iatã ce urmãriþi.
Este, deci, demonstrat, aºa cum mi-am propus, cã problemele economice nu sunt
cele mai importante, cã nu a venit vremea sã ne ocupãm aici de ele în exclusivi-
tate ºi cã reformele economice nu sunt uºoare, ba chiar, într-o anumitã mãsurã,
nu sunt nici posibile.

Câþiva oratori au spus Adunãrii cã votând pentru autorizaþie (de a continua sã
se ridice impozitul înaintea votãrii bugetului), votãm împotriva guvernului
reprezentativ; eu mã voi adresa acestor deputaþi ºi le voi spune: doriþi sã votaþi
pentru guvernul reprezentativ? Atunci votaþi autorizaþia pe care o cere guvernul;
votaþi-o, cãci dacã guvernele reprezentative trãiesc din discuþii de o duratã mo-
deratã, discuþiile interminabile le omoarã. Germania oferã, domnilor, un bun
exemplu în acest sens, pentru cei care încã mai trag foloase de pe urma experien-
þei altora. Germania a avut trei Adunãri constituante în acelaºi timp: una în
Viena, alta în Berlin ºi alta în Frankfurt. Prima a dispãrut printr-un decret impe-
rial; un decret regal a dizolvat-o pe cea de-a doua, iar cât priveºte Adunarea din
Frankfurt, compusã din cei mai eminenþi înþelepþi, din cei mai mari patricieni,
din cei mai profunzi filosofi, ce au fãcut cu ea? Ce s-a întâmplat cu aceaAdunare?
Lumea n-a vãzut niciodatã un Senat atât de maiestuos, cu un sfârºit atât de la-
mentabil: nãscutã în mijlocul unei aclamaþii universale, Adunarea s-a prãbuºit
sub fluierãturi universale. Germania a adãpostit-o ca pe o divinitate într-un
templu ºi aceeaºi Germanie a lãsat-o apoi sã moarã, ca pe o prostituatã într-o ta-
vernã. (Foarte bine!)

Aceasta este, domnilor, istoria adunãrilor germane. ªi ºtiþi de ce au pierit
astfel? Vã voi spune eu: au pierit astfel pentru cã nici nu au fãcut nimic, nici nu
au lãsat sã se facã nimic; au pierit astfel pentru cã dupã mai bine de un an, din
discuþiile lor interminabile nu a ieºit nimic, sau a ieºit doar fum. Ele au aspirat
la demnitatea reginelor; Dumnezeu le-a fãcut sterile, ºi le-a luat pânã ºi demni-
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tatea de mame. Deputaþi ai patriei, îngrijiþi-vã de viaþa adunãrilor spaniole! ªi pe
dumneavoastrã, domnilor din opoziþia conservatoare, vã rog sã vã îngrijiþi de
viitorul dumneavoastrã; îngrijiþi-vã de viitorul partidului dumneavoastrã! Am
luptat întotdeauna împreunã. Sã luptãm împreunã în continuare! Separarea
dumneavoastrã este un sacrilegiu. Patria vã va cere socotealã de ea, la ceasul ma-
rilor sale nenorociri. Poate cã acea zi nu este departe; cel ce nu o vede ca fiind
posibilã, suferã de o orbire incurabilã. Dacã aveþi curaj, dacã vreþi sã vã luptaþi,
pãstraþi-vã armele pentru acea zi. Nu precipitaþi, nu grãbiþi conflictele! Nu îi este
oare suficient chinul de fiecare orã, angoasa de fiecare zi ºi munca din fiecare
lunã? Când va veni acea zi a frãmântãrilor, angoasa va fi atât de mare, încât îi vom
numi fraþi chiar ºi pe adversarii noºtri politici; atunci, deºi va fi probabil târziu,
o sã vã parã rãu cã i-aþi numit duºmani pe cei ce vã sunt fraþi.

(Oratorul se aºazã pe fundalul unor aplauze îndelungi ºi primeºte numeroase
felicitãri).

Traducerea din limba spaniolã de
Diana Cojocaru
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