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Författar a n m ä 1 a n.i n n a n s

sœ»

Jag hade i början företagit detta 
arbete riled afsigt att inskränka det 
tdi en granskning af min fars poli

tiska skrifter och handlingar. IVken, 
•Sedan jag hunnit något längre med 
mitt arbete, har jag af sjelf va äm
net bl if vit hemförd, à ena sidan att 

genomgå Franska revolutionens vig- 
tigaste händelser, å den andra att 

framställa en målning af England, 
for att rättfärdiga Neckers tanka om 

detta lands politiska författningar. 

F)å min plan pä detta sätt utvidgat 

Slo> har jag trott mig höra ändra



titel, éhuni jag icke ändrat föremål, 
Icke dess minre skall detta arbete in
nehålla utförligare underrättelser om 

min far och äfven om mig sjelf 

än om jag strax hade fattat det 
under en allmännare synpunct; men 

kan hända skola de enskilda om
ständigheterna tjena att bättre upp
lysa andan och Charakteren af de 

tider, mein vill beskrifva.



/.)(? Franska Utgifv firnes Företal,

vi nu uppfylla den skyldighet^ 

Madame Staël ess ålaggt, böra vi 

frarnför allt underrätta läsaren om 

det tillstånd, i hvilket vi funnit det 

manuscript, hon anförtrott åt vår om
sorg,

Madame Staël utstakade för sim
O“

t allt hvad hon författade, en viss ar

betsregel, hvarifrån hop. aldrig afvek. 

Hon uppsatte, med ett enda drag, he

la byggnaden af det verk, hvartill 
hon fattat planen, utan att taga nå

got steg tillbaka, utan att afbryta 

sin tankegång, om ické för undersök-



ningar, som hennes ämne gjorde nöd

vändiga. Då detta första utkast var 

färdigt, afskref. hon det med egen 

hand helt och hållet, och, utan att 

ännu hefatta sig med stilens rättan

de, ändrade hon uttrycket al: sina 

tankar och satte dem ofta i en annan 
ordning. Detta andra arbete renskrefs 

sedan af en handsecreterare, och det 

var först på denna afskrift och of
ta äfven på de tryckta profarken, 
som hon fullkomnade rättelser, hö

rande till stilen: mera sorgfällig att 
meddela läsarne alla sina tankar, alla 
sina känslor, än att söka en correct- 

het af föga vigt, och som kan vinnas 

genom ett, man kan kalla det, me- 

chaniskt arbete.

Madame Staël hade, redan de 

första dagarae af år igiö, fulländat



det verk, som vi nu lemna i allmän- 

lietens händer. Hon hade bestämt 

ett år, för att öfverse de två förta 

volumerna och en del af den tredje. 

Hon var återkommen till Paris för 

att fullborda de articlar, som angin- 

go de nya händelser, hvartill hon 

sjelf icke varit vittne, och hvari nog

grannare -underrättelser kunde ändra 

hennes tänkesätt. Ändtligen skulle 

Piefiexionerna öfver Franska revolu
tionens vigtigaste händelser (ty så
dan är den titel, Madame Staël sjelf

valt) biifvit utgifna vid slutet af 
sistlidne år, om hon, som utgjor
de vår ära och vår sällhet, hade biif

vit oss så länge förunnad.

De två första volumerna och fle- 
( re capitel af den tredje hafva vi fun

nit i det tillstånd, i hvilket de skul-



le lemnas till trycket. Några capitel 

Voro renskrifna, men icke öfverSedda 

af författarinnan, Af andra åter var 

blott första utkastet förfa ttadt, och 

anmärkningarna i bredden, skri f na eh 
1er dicterade af Madame Staël, am 

gåfvo de puncter, hvilka hon föresatt 
sig att vidare utveckla. Hennes barns 

första känsla, äfvensom deras första 

pligt, har varit en samvetsgrann vörd^ 

nad för de minsta antydningar af 

bennes tank a 5 och vi behöfva knappt 

säga? det vi icke tillåtit oss något 
tillägg eller någon förändring, och att 
detta verk Ur fullkomligt lika med 

Madame Staëls manuscript, Utgifö 
Varnes arbete har helt qch hållet in

skränkt sig till att corrigera trycket 

och rätta de små felaktigheter i sto
len, som undfalla uppmärksamheten..



âfven i de mest sorgfälligt vårdade 

ïpanusçripter. Detta hafva vi gjort 
Under inseende af A. W. Schlegel, 
hvars sällsynta öfverlägsenhet i snil

le och lärdom gpr fullkomlig rättvisa 

åt det förtroende, med hvilket Ma

dame Staël rådfrågade honom i alla 

sina literära arbeten, äfvensom hans 
hederliga charakter förtjenar den akt

ning och vänskap, hon alltid hyst för 
honom under tretton års bekantskap.

De Staël uppfyller åligganden, 
?om för honom böra vara heliga, då 

han snart skall besörja en fullständig 

upplaga af sin mors och af Neckers 

arbeten, Madame Staéls verk skola 

innefatta några ännu outgifna con- 
çepter; ibland andra fragmenter af 
ett påbegynt arbete, kalla dt: Tio års 

lânds fl y k t (Dix années cï exil). Fram*



* t jpmamrx'

för bägge samlingarna skall man sät- 
la biograpbiska underrättelse^ men 

en känsla, som de, hvilka kände Ma
dame Staël, med mildhet skola bedö

ma, bar ännu icke tillåtit hennes barn 

att öfverlemna sig åt ett arbete, som 

så nära rörer deras på en gåpg dyr
baraste och sorgligaste hågkomster.
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I N N E H A L L.

Första A f d e 1 n i n g e n.

ï. Cap. Allmänna Reflexioner Sid.
2. — Reflexioner öfver Frankrikes historia —

3* • Om den allmänna opinionen i

Frankrike vid Ludvig XFhs upp
stigande pu thronen —~

4 — Om ISieekers charahter såsom Stats
man —

Om Neckers planer i af seende på 

flnemcerna , —

Om Neckers planer för forvaltnin- 
gen , —

Om Americanska kriget 

Om Neckers afskeå år 1781 
De omständigheter, som förorsaka

de General Staternas sammankal
lande. — De Colonnes ministère ■



JQ, Cap, Fortsättning af det föregående. Ar-

chebiskopens af Toulouse ministère Sich Éj§
S*?.- “ Tanns det nå son constitution i

iS.

Ï5-

Frankrike, jöre Revolutionen?
Om ISeçkers åt er ko,II ands i yljß 
Om. de sestet G ener al Stater nas upp- 

förande, <?<$ <je voro samlade i 

Faris 1614 ,

99.

119‘

123i
ön» GeneralS taternas indelning

StPitid

tlurudart var sinnenas Stamning i 

Europa, vid den tid då? General. 
Staterna sammankallades?

General Sta temas öppnande den r.
‘vf

Maj 1709 '

Om de privilegierade ståndens väg- 

ran till tredje ståndets påståenden 

&r 1709

Om tredje ståndets uppförande un

der de två första månaderna af 
GeneralStaiernas sessioner _

Om de medel, som Konungen, år 
1789, hade att hindra revolutionen — 

Om den Kon gli g a sessionen den 33 
Juni 1789 _

x 2(5»



2à» Cap. Örn ât händelser, som förorsakades 

af den Kön gli g a Sessionen, den.
23 Juni 1789 Sid. iyt.

22. . — Revolutionen den 14 Juli ig2.

23. -t- OM iJeekefs återkoMSb i85-

Andra Afdelningeri.

1. Cap. Mirabeau Sid. 197.

<$.

Om den Constituérändé Försam

lingen efter den 14 Juli —* 203«

General La Fayette — 207»

Om det g o cl a deii Constituer ande 

Församlingen, uträttat — 212«

Om Tryckfriheten och Policen un
der den Constituerande Försam
lingen — 222»

Örri de åtskilliga partier, sont låto 

tmärka sig i den Constituer ande 
Församlingen. —»

Om den Constituerande Församlin
gens fel i dfseende på förvaltniri- 

gen — 23g.

örri j Nationalförsamlingens fel i 

afseende på Constitutionen —* 245-



12

13

T4'

15’

9, Cap. Om Fleckers bemödanden au forma 

folkets parti till Engelskd Consti*' 

tutionens införande i Frankrike Sid. 249.

0. •— Har Engelska regeringen gifvit

penningar, för att underhålla oro„ 

ligheterna i Frankrike ? — 254,

1. —- Om händelserna den 5 och 6 October —i 256.

• Den Constituer ande Församlingen î
Paris _ 2,6g.

- Den Constituer ande Församlingens

beslut i af seende på presterskapet ™ 275.

Om upphcifvandet af de adliga tit

larna — 282.

• Om Konungamagten, sådan den

blef faitställd af Constituer ande 

Församlingen —. egtj,

■ Om Forbundsactendentö, Juli' ljgo — 290.

■ Om Parisiska sällskapslifvet under

18.

19.

den Constituerande Församlingen — 295.

— Om Assignaternas införande och

Fleckers afslted —. 297-.

— De Politiska ärendenas och parti

ernas tillstånd om vintern 1790

och 1791 ' — 306.
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So. Cap., Miraheaus dSi , Sid. 309.

£i. -c. Konungens afresct den ai Juni 1791 — gig. 

E2. — Revision af Constitutionen — 319

'V^OC£»0OCK'«?'V^.

T R Y C K F E E,

Sid, 14 rad. 6 nfr. star: vote 
5o •— I ofr. utsrykes att 
75 — ? — — icke

lot — 10 — — deras
Î36 — 12 — — som

läs: voro

likväl icke 
dess
, som ick®

*45 — 8 nfr. — han ■— jag
lög •— 6 0 fr. — dem — den
2ttl — 5 nfr. — kunde , 1— .kunnat
272 x -- — oemotståndligt.—■ o eni c)t$t
233 —• s står i några Ex. dem med. —O med de

1
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Reflexioner öfver Franska 

Revolutionens vigtiga- 

ste Händelser.

1 . " - , c ' ' -

första afdelningen,:

Första G a p i t l a tp

■Allmänna Reflexioner,

33en Franska Revolutionen är en af samhällsord.

ningens vigtigaste epocher. De som anse den for 
«n blott tillfällig händelse, bafva lika litet sträckt 
*in uppmärksamhet til! det förflutna som det till
kommande. De hafva tagit actörerna för sjelfva 
piecen och, att tillfredsställa sina passioner, till- 
®gnat ögonblickets menniskor, hvad flera srhun- 
draden förberedt.

Man behöfver imellertid blott kasta en blick 
pä historiens bufvudsakligaste kriser, for att öfver- 
^yga sig, det de alla varit oundvikliga, när de p& 
aSäot sätt stått i snmmaehang med begreppens ut«

.Mad, SteäL . j,



veckling; och att efter en strid, efter mer eller 
ininctre långvariga olyckor, ljusets triumph alltid 
varit gynnande för mennishoslägtets storhet, alltid 
bidragande till dess förädling.

Det vore målet för min ärelystnad att kunna ta
la om den tid, i hvilken vi lefvat, såsom vore 
den redan långt ifrån oss. Upplysta menniskor, h vil - 
ka genom sina tankar alltid äro samtida med ef- 
terverlden, skola döina, om jag förmått höja mig till 
den grad af opartiskhet, som jag sträfvat att uppnå.

Jag skall x detta capitel inskränka mig till 
allmänna reflexioner öfver den Europeiska civili
sationens politiska utveckling, men endast i afse- 
ende på Franska revolutionen ; ty det är åt detta» 
för sig sjelf redan nog vidsträckta ämne, som jag 
egnar detta arbete.

De tvänne forntidens folkslag, hvilkas literatur 
och historia ännu i dag utgöra vår förnämsta in- 
tellectuella rikedom, hade endast njutningen af ett 
fritt fädernesland att lacka för sin förvånande öfver- 
lägsenhet. Men slafveriet fanns hos dem, och 
följaktligen voro både rättigheter och motiver 
till täflan, hvilka böra gemensamt tillhöra alla men- 
niskor, hos dem inskränkta till ett litet anta! med
borgare. Både den Grekiska och den Romerska 
nationen hafva försvunnit ur verlden för det bar
bariska, det vill säga, det orättvisa i deras stats
författning. Asiens vidsträckta länder hafva för
lorat sig i despotismen, och den odling, de från 
flera secler tillbaka erhållit, står ännu alltid på sam
ma fot. Således daterar sig den stora historiska re
volution, hvars resultater förklara den nyare tidens



poîmska förhållanden, Från de Nordiska folks Wen* 
Utvandringar ; ty de flesta Europeiska staters folk- 
latt stödjer sig ännu i dag pa eröfringens codex.

Icke desto mindre utvidgades under Feodalre- 
genngen den krets af tnenniskor, fdr hviSka det 
var MllStet att anse sig såsom sådana. De lifegna»

r^"’ennet Var ln^r,<^re tryckande än slafvarnes, defc 
gafs åtskilliga sätt att undslippa den; och Sedan 
fenna tut hafya åtskilliga klasser efter hand bor- 
lat reina sig från de öfvervünnas öde. Det är
!? ,r ;uccessiva utvidgningen af denna krets, som 
v» hår hora fasta vår uppmärksamhet.
„ ,,En end@S oinskränkta välde är den mest ona-

. r.'f, af a,la samhällsföreningar. Aristokratien
ar da båttre: der äro nåor»
Î* la . ---- -vrumngui. nsio k ra tie i

attre; der äro några åtminstone, som bety- 
a något, ock memnskans moraliska värde up. 
!; ra; S1'g 1 de f-kSllande„. som uppkomma 
‘t, St0ra 1 •*“*« -h deras clW Den 

samhällsordning, som gor alla menniskor !iUa in-
^e"! s3S0m Vi äro det i»för Gud, är likaså 

»■ycket dfve ren sstam man de med den Christna reli- 
gionen, som med den sanna friheten. Bägge böra 
ivardera mom sin krets, följa samma grundsatser.

Sedan Nordens och Tysklands folkslag bada 
kullkastat det Vest ra Romerska Keisa redömet, h.f„

d!a T; de.infÔrde’ efterl‘a‘îd b.IFvi-t än-
refor J El e'm SaS°m BaC° sä§er' är flen största
PrarmTVT’, f SkulIe vara sv«rt att med nog. 
b annhet datera de serskilrla F/;,s t • .trälFat- , fskilda forandnngar, som in-
vud|..,y: da man vlU utreda de förnämsta buR
hvaran'] * Se™a’ finner U1»n snart, att de ingripa i

dr8- IS‘-e!äerlifJ ‘Joker jag, att uppmärksam.



lieten ban stadna vid fyra epocher, i hvilka dessa 
förändringar, bebådade af förutgående händelser, 
bafva mest synbart uppenbarat sig. Den första 
politiska perioden är den, da de adeliga, det vill 
säga rle eröfrande, betraktade sig såsom delande 
den Kongliga magten med sin cheF, under det fol* 
ket var deladt imellan åtskilliga herrar, som 
disponerade derom efter bebag. Det fanns da 
bvarken lärdom, konstflit eller handel. Egendom 
af jord var nästan den enda, man kände; och 
Carl den Store s]elf sysselsätter sig i sina capi- 
tularier med landthushållningen i afseende på kro
nans domäner. De adeliga gingo personligen i 
krig, medförande beväpnade af sitt eget folk': så
ledes behöfde Konungarne icke upptaga skatter, e- 
medan de icke hade armeer eller publica inrätt
ningar att underhålla. Allt bevisar, att de stora 
herrarne den tiden voro ganska oberoende af 
Konungarna; de bibehöllo friheten för sig sjelf- 
va, om man nämligen är fri sjelf, då man påläg
ger andra träldom. Ungern kan ännu i detta af
seende gifva något begrepp om ett regeringssätt, 
hvilket har sin storhet i dera, som deltaga deri.

De i Frankrikes historia så ofta citerade Maj- 
fälten, skulle kunna kallas Adelns demokratiska 
regering, sådan som den funnits i Pohlen. Feo- 
dalismen infördes sednare. Tbronens ärftlighet, 
utan bvilken intet lugn kan finnas i någon monar
chie, bief ei lagligen fastställd förr än under de» 
tredje Konunga-ätten ; under den andra valde na
tionen, det vill säga baronerna och presterskapét, 
au tlironföljare utaf den regerande familjens med-



lemmar. Förstfödslorätten bief lyckligtvis erkänd 
med tredje Konungahuset. Men ända till och med 
Ludvig den Sextondes kröning bar alltid folkets 
Infall blifvit åberopade såsom grundval för den 
souveraines rättighet till thronen.

Det var redan under Carl den Store nägot, 
som mer liknade pair-värdigheten i England än 
f elsståndets författning, sådan som man sett den 
1 Frankrike under de två sista sederna. Denna an- 

§ör )agi utan att derpa lägga mvcken 
v>gt. Det är så mycket bättre utan tvifvel, om det 
rätta i politiken är af äldre ursprung ; men vore 
det äfven nyss uppkommet, så bör det icke dess 
Hund re antagas. Feodalregeringen var för adeln 
Mycket bättre än det hofmannastånd, hvartill de 

-efvo dömde af Konunga-despotismen. Det är 
nu en blott methaphysisk fråga, att veta, om men-
“ ° agtet .Skulle vinna Pä ded ena klassens obero- 

en e mer an pa ett nuidt utöfvadt öfvervälde, 
lika of ver alla. Här bör endast anmärkas, att a- 
dein, da den var i sin största glans, hade ett 
*lag8 politisk frihet, och att Konungarnes oin- 
skrankta magt, understödd af folket, rigtat sig mot 
de förnäma,

Uti den andra politiska perioden, under livil- 
. vissa enskilda satte sig i frihet, hafva borgrarne 
* staderna återfordrat några rättigheter; ty, ,£ 
«»art menniskonia förena sig, vi„na de ätnlinstone 

* asa mycket i klokhet som styrka. Republi- 
Tyskland och Italien, äfvensom stadsbor- 

grarne, privilegier i det öfriga Europa, datera 
S r n denna tid. Murarne för hvar och en stad



6

tîente till garantie °t dess invånare. Man ser Sn* 
«U* serdo’es uti Italien, i sitt slag egna spår ef
ter alla dessa de enskildas forsvar mot lieras for* 
enade styrka : en mängd af torn vid hvarje gräns, 
befästade palatser,; med ett ord försök, som väl 
V»ro illa combinerade, men aktningsvärda derföre, 
att de alla hade till syftemål att förhöja hvarje med
borgares anseende och styrka. Icke desto minte , 
kan man ej nndgä att. anmärka, det dessa de soi si sta
ternas försök, att försäkra sig om sin sjelfständig- 
het, ofta ledde till anarchie, derföre att de icka 
voro nog regelbundna ; men Venedig, Geneve, den 
ïjombardiska Ligan, de Toshanska Republikerna, 
Schweiz, Hansestäderna hafva under denna epoch 
pa ett hedrande sätt »rundlaggt. sin frihet. I alla 
fall bära dessa republikers författningar stämpel af 
da tider, i hvilka de bl if v i t inrättade, och den 
personliga frihetens rättigheter, de rättigheter, som 
skydda åt livar rnenniska utöfningen och utveck
lingen af dess förmögenheter, voro der icke ga
ranterade. Holland, som sednare blef republik, 
närmade sig mera till samhällsordningens rätta 
grundsatser: det är i synnerhet reformationen, 
det har att tacka för detta företräde. Perioden 
för några enskildas befrielse, sådan jag nyss upp. 
gitvit den, kan nu mer icke tydligt märkas, ut
om i de fria städerna och i de republiker, som 
Snda till våra dagar egt bestånd. Ocksä borde man 
i de nu varande stora staternas historia icke anta. 
ga mer sin tre helt och hållet åtskilda perioder: 
Feudalismen, Despotismen och det Representativa 
Piegeringssättet.
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Eftfr ungefär fem årlmn<1 raden bar sjélfstän- 

fligbeten och1 upplysningen verkat i alla rigtriin- 

gar och det nästan regellöst; men den Kongliga 
»nagten bar beständigt tilltagit af åtskillig», orsaker 
ocb genom åtskilliga medel. Konungarne, som of- 
ta bade att frukta de storas tilltagsenbet, sökte 
att mot dem förena sig med folket. De reguiie- 
ra tr°pparne gjorde adelns bistånd mindre nöd
vändigt; behofvet af pålagor deremot, nödgade re- 
gentérne att taga sin tillflykt till det tredje stån
det; och för att omedelbarligen deraf erhålla skat- 
tei’ var det nödvändigt att i mer eller mindre mon 
befria dem från de förnämas inflytelse. Vetenska

pernas ateruppvaknande, boktryckerikonstens upp
finning, reformationen, nya verldens upptäckt och 
handelns framsteg lärde mennisborna, att det ges 

en annan magt än vapnens ; oeh sedan hafva de 
funnit, att äfven vapnens magt icke, med andras u- 
teslutande, ensamt tillhör de adeliga.

Under medeltiden kände man i sjelfva verket 
»ngen annan upplysning, än den som fanns bos 
presterna; de bade gjort vigtiga tjenster under mör- 
hrets tidehvarf. Men då presterskapet såg sig an» 

gripet genom reformationen, stridde det mot 
»öenskliga förståndets framsteg, i stället att gyn- 
Ila 'feuu Den andra klassen i samhället bemägti- 
Rade sig vetenskaperna, vitterheten, lagfarenheten, 
handeln, och dess anseende tilltog på detta sätt med 
hvarje dag. I ett annat afseende concentrerade sig 
staterna mer; regeringens medel blefvo 6tarkare, 
och derigenom att Konungarne betjente sig af 
tredje ståndet mot baronerna och det högre



prestershapet, stadféstade de sin despotism, det 
vi 11 säga, föreningen af den verkställande och lag
stiftande wagten i en enda persons händer. Lud
vig XI är, efter hvad man af handlingar han in- 
jhemta, den första, som försökte detta olyckliga sy
stem i Frankrike, och uppfinnaren är i sanning vär
dig sitt verk. Henric VIII i England, Philip II i 
Spanien, Christian II i Norden arbetade på samma 
plan under olika omständigheter. Men under det 
Henric VIII förberedde Religionens reformerande, 
försatte ban sitt land i frihet, utan att sjelf villja det. 
Carl V skulle han hända hafva för ett ögonblick 
fullbordat sitt förslag till en universal monarchie, 
om han, oahtadt. ders fanatism, som berrshade » 
hans södra stater, hade stpdt sig på tidens rådande 
reformations-anda, och antagit den Augsburgisha 
bekännelsen. Man säger, att han tänkte derpå; men 
detta ljus af hans snille slocknade under hans 
sons mörha välde, och prägeln af Philip'II:s shräck- 
fulla regering trycker ännu Spanska nationen med 
hela sin tyngd. Der har Inquisitionen åtagit sig att 
försvara despotismens arfvedel.

Christian ville bringa både Sverige och Dan
mark i träIflorn under samma oinskränkta välde, 
Svenskarnas sjelfständighets-anda satte sig deremot» 
Man ser i deras historia åtskilliga perioder, ana
loga med dem, som vi hafva utmärkt för de öfriga 
länderna. Carl XI gjorde allt, att med folkets till - 
hjelp segra Öfver adeln. Men Sverige hade e» 
constitution, bvarigenom de deputerade af hor- 
gare- och bondeståndet u'ejorde hälften i riks
dags församlingen, och nationen var nog upplyst
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veta, Het man icke bör uppoffra privilegiet 

^ör annat än rättigheter, och att aristokratien rnerl 
a^a sina brister likväl är mindr® förnedrande än 
despotismen.

Danskarne hafva gifvit det mest skandalösa po
litiska exempel, som historien kan uppvisa. En 
dag, ar 1660, hafva de, af ledsnad vid de storas 

»tagt, förklarat sin Konung för lagstiftare och 
°tnskränkt herre öfver sin egendom och sitt lif ; 
de hafva tillegnat honom all magt, utom den 

®tt aterkalla den act, genom hvilken han blef de- 
*P°tj och när de sålunda helt och hållet bortgif- 
Vlt 8*g sjelfva, tilläde de derutöfver, att om Konun» 
Rame i något annat land hade något privilegium 
hvilUet som heldst, det der icke vore inbegripet i 
deras act, bevill jade de det åt sina inonarcher i 
förväg och utan allt undantag. Imellertid var 
detta oerhörda beslut i allmänhet ingen ting mer 
än en öppen förklaring af hvad i andra länder 
med mera försynthet genomdrefs. Den prote
stantiska religionen och i synnerhet tryckfrihe
ten hafva sedan i Danmark bildat en sjelfständig 
®pinion, som tjenar till moralisk gräns för den 
oinskränkta magten.

Ryssland, ehuru mycket det skiljer sig från an
dra riken i Europa genom sina inrättningar och si* 
na Asiatiska seder, har under Peter I undergått 
de Europeiska monarchiernas andra hufvudföränd* 
ïrng, de storas kufvande af monarchen.

Europa borde inför Pohlens samlade ständer sta 
till rätta för de alltid stegrade oförrätter, för hvilka 
^«tta land varit ett offer ända till Kejsar Alexar,.



tiers regering. Men, utan att nu uppehålla oss vid 
de oroligheter, söm nödvändigt måste uppkomma 
genom den olyckliga föreningen af böndernas life* 
genskap o'ch adelns tygellösa sjelfständighet, af 
en stolt kärlek till fäderneslandet, och af ett land, 
helt och hållet öppet för ullänöningars skadliga 
inflytande, skola vi endast nämna, att den consti
tution, som år 1792 af upplysta män författades, 
och som general Kosciusko på ett så hedrande 
sätt försvarade, var lika så liberal som vist sam
mansatt.

Tyskland, såsom politiskt rike, har ännu i 
vissa afseenden förblifvit vid den nya historiens 
första period, det vill säga, vid feodalregerin- 
gen. Likväl har tidens anda inträngt i des
sa gamla författningar. Frankrike, Spanien och 
Brittannien hafVa beständigt strälvat att utgöra ett 
politiskt belt: Tyskland har bibehållit sin indelning 
i små stater af ett slags nit för sjelfständighet och 
aristokrati« på en gång. Då Westphaliska fredsslutet 
erkände den protestantiska religionen i den ena 
hälften af riket, utmärkte det, inom samma nation, 
två partier, som genom en lång strid hade lärt att 
värdera hvarandra. Det är icke här tid att ut* 
reda de politiska och militäriska fördelarna af en 
närmare förening. Tyskland har för det närvaran
de styrka nog, att bevara sin sjelfständighet, äf- 
ven med bibehållande af sin federativa författning, 
och det bör aldrig vara upplysta menniskors in
tresse att göra eröfrirrgar utifrån, men väl att 
skaffa sig inre frihet.



Def, på pn gång fattiga och rika Italien har 
«'hid varit ett rof för utländningar; det blir der- 
fote svårt att i dess historia, såsom i de andra 
Europeiska ländernas, följa spåren af menskliga 
förståndets utveckling. Den andra perioden, eller 
den, under hvilken städerna blefvo fria, och hvilken 
Vl ulniärkt såsom sammanfallande med den tredje^ är 
märkligare uti Italien än på något annat ställe, 
e'*>e<lan ^en gifvit tillvarelse åt vissa repu- 
^Hker, beundransvärda åtminstone genom de ut» 

W'.irkta män, de framkallat. Despotismen har 
h°s Italienarne uppkommit blott genom söndrieg; 
de äro från denna sida i en helt annan belägen
het än Tyskland. Den patriotiska känslan hos I- 
falienarne måste önska en återförening. Emedan detta 
hnids behagligheter oupphörligen ditlockade frern- 
hngar, halva Italienarne behof af enhet för att ändt- 
hgen utgöra en nation. Den ekklesiastika sty
relsen har alllid gjort denna förening omöjlig, icke 
derföre att Påfvarne voro anhängare af utländska 
partier; tvärtom hafva de alltid velat hålla dem till
haka; men i deras egenskap af prester voro de 

utur stånd att försvara lander, och de hindrade i- 
mellertid hvar och en annan magt att befatta sig 
dermed.

England är det enda af Europas större stater, 
der samhällsordningen upphunnit den yttersta 
grad af fullkomlighet, som vi känna. Det tredje 
tånde^, eller rättare sagdt, nationen hai, såsom på 

®ndra ställen, hjelpt den Kongl, magten under 
enrie \ II att kufva de stora och prestershapet, 

att utvidga sig pr deras bekostnad iVIen A-



dein i England har tidigt varit af mer liberala 
tänkesätt än i något annat land, och ända från 
den tid, då Magna Charta utgafs, ser man ba
ronerna göra stiftelser till förmon för folkets fri
het. Englands revolution har varat nära femtio år, 
att räkna frän de första borgerliga krigen under 
Carl I ända till Wilhelm III:s uppstigande pä 
thronen 1688; och dessa femtio årens bemödanden 
hafva icke haft något annat verkligt och oafbru- 
tet syftemål än dess närvarande constitution, det 
vill säga, den vackraste minnesvård af rättvisa och 
moralisk storhet, som finnes hland Europas folksag.

Samma rigtning i tänkesätt har frambragt den 
Engelska revolutionen och den Franska år 1789» 
Bägge höra till den tredje epochen af samhällsord
ningens utveckling, till inrättandet af en represen
tativ styrelse, dit rnenskliga odlingen sträfvar frän 
alla sidor.

Låtom oss nu granska de omständigheter, som 
serskildt tillhöra detta Frankrike, hvarifrån nian 
har sett så många gigantiska händeis,er utgå, hvil
ls a i våra dagar gifvit anledning till s3 många för
hoppningar, så mycken fruktan.

Ahdra CaPitlet.

Reflexioner Sflver Frankrikes Historia.

ÏVÏeniskorna känna knappt mer än sin tids histo

ria, och man skulle kunna säga, då man läser vår 
tids deklamationer, att de åtta secler, som föregått



revolutionen, varit blof.t lugna tider, och att
nationen dä vandrat pä rosor. Man glömmer 
1 empelberrarne, som brändes under Philip den Skö* 
nes regering 5 Engelsmännens triumpher under re- 
genterne af huset Valois; Jacquerie-kriget; morden 
pa Hertigarna af Orleans och Bourgogne; Ludvigden 

trolösa grymheter; de Franska (Protestanterna, 
^ömda till grufliga straff under Frans I, på samma 
tid som han sjelf gjorde förbund med Piotestanterna 
1 Tyskland ; Ligans rysligheter, som likväl al* 
la öfverträffades af St. Bartholomæinattens blod* 
bad; conspirationerna mot Ilenric IV, och lönn
mordet pä honom, ett rysligt företag af Ligans an
hängare ; de af Cardinalen Richelieu egenmägtigt 

uppresta schavotterna; dragonaderna; återkallandet 
af edictet i Nantes, Protestanternas utdrifvande 
och kriget i Cevennerna under Ludvig XIV; åndt- 
Ijgen parlamenternas mindre våldsamma, men ick« 
mindre vigtiga tvister, under Ludvig XV.

Oredor utan ända hafva uppstått för vinnande 
af friheten, sådan som man i olika perioder fattat 
begreppet derom, en feodal, eller religiös, eller ändt- 
ligen representativ; och, öm man undantager de 
regeringar, under hvilka monarcbeine, såsom Frans I 
oeh i synnerhet Ludvig XIV, hafva haft den far* 
Bga skickligheten att intaga sinnena genom krig, 
hafva e), under en tidrymd af åtta århundraden, 
tjugufem år förflutit, under hvilka icke antingen 
•le stora Vasallerne, väpnade mot sina Konungar, 
slier bönderna uppresande sig mot sina herrar, 
eller Protestanterna försvarande sig mot Katholi- 
keriia, eller parlamentexna, som förklarat sig mot
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bofvet, försökt att undslippa «let 'egenmägtiga 
väldet, den inest odrägliga börda, som kan tryc
ka ett folk. De borgerliga oroligheterna, så 
väl som de våldsamheter, till hvilka man tagit 'sin 
tillflykt, för att qväfva dem, bevisa, att Fransmän
nen hafva kämpat äfven så mycket som Engelsmän
nen, för att vinna den lagliga frihet, utan hvilhen 
en nation icke kan njuta lugn, täfla'n och lycka.

Det är vigtigt att upprepa för alla anhängare 
af rättigheter, som hvila pä det förflutna, att det är 
friheten, som tillhörde forntiden, och despotismen, 
som är ny. I alla Europeiska stater, som grund
lädes vid början af medeltiden, har Konungarhes 
magt varit inskränkt af adelns. JAiksdagarne i 
Tyskland, Sverige, och î Danmark före träldom- 
placatet, parlamenterna i England, Cortes i Spani
en, förmedlande corpser af alla slag i Italien, bevisa, 
att Nordens folkslag hafva medfört författningar, som 
väl inskränkte mag ten inom en klass, men som för in
gen del gynnade despotismen. Frankerne hafva aldrig 
erkänt sina chefer som despoter. Man kan icke neka, 
att, under de två första Konungahusen, hvar och en, 
som hade en medborgares rätlighet, det vill säga hela 
adeln, och Frankerna utgjorde just sjelfva adeln, del
tog i styrelsen. ”Flela verlden vet”, säger Bou- 
lainvilliers, som visserligen icke är philosoph, ”att 
Frankerna vore ett fritt folk, som valde sina che
fer under namn af Konungar, för att verkställa de 
lagar, de sjelfva hade stiftat, eller för att anfö
ra dem i krig, och att de alldeles icke ansågo sina 
Konungar såsom lagstiftare, hvilka kunde befalla 
allt efter eget behag. —. Ifrän de två första
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önungalmsen finnes ingeri förordning, hvilke» 
icke är eharakteriserad af det bifall, som allmän- 
,la sao'inankomsterna gåfvo på Mars- eller IVIajfäl* 
ten’ oc^ ic,ie e» gång krig företogos ulan deras
samtycke.”

Pen tredje Konungaätten i Frankrike grunda- 

S1g pa feodalregeringen ; de två föregående be» 
cddc nier af eröfringsrätt. De första regenterna 

tredje ätten kallades: Konungar med Guds nåd 
°°h lned folkets samtycke, och deras edsformu- 
a'r innefiöll derjemte, att de skulle bevara natio- 
lens lagar och rättigheter. Konungarne i Frank* 
-Ike, ända från Ludvig den Helige till Ludvig XI, 
fiafva icke till v ä 11a t sig rättighet att göra lagar utan 
CeneraLStaternas samtycke. JMtfn tvisterna mellan de 
tre s(-ånden, hvilka aldrig kunde förlikas, nödga- 

„ detn att taga «in tillflykt till Konungarna 
sasom medlare; och ministrarne hafva med skicä- 
lighèt begagnat denna nödvändighet, antingen för 
att icke sammankalla GeneralStateina, eller för att 
göra dem onyttiga. När Engelsmännen inryckte i 
Frankrike, siige.r Edvard III i sin proclamation, att 
kan kom för att återgifva Fransmännen deras rät
tigheter, som man hade fråntagit dem.

De fyra hästa Konungarne i Frankrike, Lud- 
'tig den Helige, Carl V, Ludvig XII, och i synner- 

et Henne IV, hvar och en efter sin tid och sitt 
tidhvarfs begrepp, hafva velat grundlägga lagar- 
nas välde. Korstågen hindrade Ludvig den Heli- 
S • ®tt egna hela sin tid åt rikets väl. Krigen 
^ ^ Engelsmännen och Johan den Godes fångenskap 

redan pa förhand förstört de tillgångaiy son^



hans sons Car] V;s vishet beredde. Det olycli a 
krigståget mot Italien, olyckligtbörjadt af Carl VIII, 
utan framgång fortsatt af Ludvig XII, har beröf- 
vat Frankrike en del af da förmoner, som den 
sednare ämnade det, och Ligisterna, de grymma Ligi- 
sterna, utländningar och fanatister, bafva ryckt ur 
verlden en Konung, den bästa menniska, den stör
sta och mest upplysta Furrte, som Frankrike sett 
födas, Henric IV. Icke dess minre, oaktadt de 
egna binder, som hämmat dessa fyra, alla andra 
vida öfverlägsna regenters framgång, hafva de dock 
under sin regering erkänt de rättigheter, som 
inskränkte deras egna. Ludvig den Helige fort» 
satte stadsborgrarnas befriande, hvilket Ludvig den 
Tjocke hade börjat, stiftade författningar till skyd
dande af rättvisans oberoende och jemna gång 5 
och, hvad som är märkvärdigt, då han blef vald 
af de Engelska baronerna till medlare mellan dem 
och deras monarch, Henric III, tadlade han baro
nerna såsom upproriska, men var af den tanken, 
att Henric borde vara trogen den författning, 
han besvurit. Den som stadnade qvar såsom fån
ge i Afrika, för att icke bryta sin ed, kunde han 
yttra en annan tanke? Jag ville heldre, sade han, 
att en fremling från yttersta ändan af Europa, att en 
Skottländare kom att styra Frankrike, än att min 
son skulle göra det, om han icke vore klok och rätt
vis. Carl V, under det han ännu var blott Riksföre
ståndare, sammankallade GeneralStaterna år 13')'} ; 
de märkvärdigaste i hela Franska Historien, af de 
påståenden de gjorde till nationens fördel. Den

ne



n® samme Carl V, sedan han bîifvït Konung, sam- 
Jade GeneralStaterna år 1659, för att af dem erhålla 

samtycke till tullafgifter, hvilka dS för första gån
gen inrättades; han tillät borgrarne i Paris att köpa 
förläningsgods; men emedan utlämlniugar dl inneha* 

et» del af riket, kau man lätt begripa, att en 
Fransk Konungs första intresse var att drifva dem 
tillbaka; och denna svåra belägenhet vållade, att Carl 
V tillät sig att utfordra några pålagor utan natio- 

aens samtycke. Men vid sin död förklarade han, 
att han ångrade sig, och erkände, att han icke haft 
rättighet dertill. De inre oroligheterna, i före
ning med Engelsmännens inbrott, gjorde regerings- 
arendenas gäng under en lång tid ganska svår» 
Carl VII var den första, som inrättade linietroppar; 
en bedröflig epoch i nationernas historia! Ludvig 
XI, hvars namn, lika som en Neros och Tiherii, 
redan är tillräckligt att blott anföra, försökte 
tillvälla sig en oinskränkt magt. Han gjorde nå
gra steg pä den bana, som Cardinalen Richelieu se
dan st väl har följt; men han motte ett starkt mot
stånd i parlamenterna. I allmänhet bafva dessa 
corpser gifvit styrka och varaktighet åt lagarna 
1 Frankrike, och de gjorde nästan inga föreställ- 
rnngar, ritan att deri påminna Konungarne om deras 
förbindelser mot nationen. Denne Ludvig XI 
var imellertid ännu vida skild från att anse sig för 
oinskränkt, och i den instruction, han vid sin död 
lemnade sin son Ca*l VIII, säger han: ”När Kon- 
Ungar eller Förstår icke hafva afseende pä lagen, 
göra de derigenom sitt folk till lifegna och för- 
Verka namnet af Konungar; ty ingen bör kallas 

Mad. Staël. 2. ,



Konung, utom den som regerar och fcerrskar öfver 
Frankerna. Det är Frankernas natur att älska sin 
herre. Men de lifegne hata sina herrar lika 
naturligt som slafvarne.” Sä sant är det, att, i si
na testamenten åtminstone, tyrannerne sjelfva icke 
kunna a f h a 11 a sig fiån att tadla despotismen ! Lud
vig XII, med tillnamnet Folkets Fader, öfverlemna- 
<de till GeneralStaternas afgörande siu dotter Clau
dias giftermål med Grefven af Angouletne, seder
mera Frans I, och valet af denna Prins till 
thronföljare. Fortsättningen af kriget i Italien 
var opolitisk ; men som Ludvig XII förminska
de pålagorna genom den ordning, i hvilken hau 
satte financerna, och emedan han sålde sina egna 
gods för att hjelpa till att bestrida statens utgifter, 
kände folket olägenheterna af detta krigståg under 
honom mindre än det skulle hafva känt. dem under 
hvar och en annan monarch. Fa mötet i Tours för
klarade Franska presterskapet, enligt Ludvig XII:s 
önskan, att de icke voro skyldige någon blind lyd
nad för Påfven. Då några komedianter fingo det 
infallet att spela en piece, för att gäcka Konungens 
aktningsvärda sparsamhet, tillät han icke, att man 
straffade dem, utan sade dessa märkvärdiga ord : 
”De kunna lära oss nyttiga sanningar. Låt dem 
roa sig, blott de vörda fruntimmernas ärbarhet. Jäg 
förtryter icke, om det blir bekant, att man, under 
min regefing, ostraffadt tagit sig denna frihet.” Ät 
icke tryckfriheten hel och Italien inbegripen i des
sa ord? Ty da för tiden var theaterns offentlighet: 
mycket större än böckernas. Aldrig har någon 
srérkligt àygàig monarch befunnit sig i besittning



en oinskränkt magt, utan Btt hafva önskat 
ntiidra sin egen myndighet, i stallet att gora in« 
£rePP i folkets rättigheter; upplyste Konungar 
viilja inskränka sina ministrars och sina efterträda» 

res magt. Ett Visst nit för upplysning infinner sig 
efter tidernas olika natur, hos alla statsmän 

första rangan, antingen genom deras förstånd 
®'ler deras känslaf 1

]Je första dagarne af sextonde seclet sågo re- 
foimatlonen födas i Europas mest upplysta stater; 
1 Tyskland, England, och ej långt derefter i Frank« 
îike. Längt från att dölja för sig, det samvetet* 
frihet star i nära förening med den politiska, tyc- 
^er jag, att Protestantefne böra kunna berömma sig; 
®f denn a likstämmighet. De hafva alltid varit och 
skola alltid vara frihetens vänner j granskningsan- 
dan i religionsämnen leder nödvändigt till en repre
sentativ styrelse i frågan om politiska författnin
gar. Förnuftets bannlysning underhjelper allt slag* 
despotism och befordrar allt slags skrymteri.

Frankrike var i begrepp att antaga reformatio
nen vid samma epoch som den stadgades i Eng
land. De största herrar i staten, Condé, Colignt, 
Rohan, Lesdiguieres, bekände sig till Evangeliska 
läran. Spaniareme, ledde af Philip II:s infernaliska 
anda, underhöllo ligan i Frankrike, i förening merl 
Catharina af Medicis. Fm cjvinna af hennes Charak
ter borde önska sig en magt utan giänsor, och 
1 tulip II villa göra sin dotter till Drottning i 
Frankrike pä Henric IV:s bekostnad. Man ser, atc 
despotismen icke alltid respeeterar legitimiteten. 
Fåriamciueraa hafva förkastat hundrade Kongliga

i



ed'cter från 1562 till 1589. Icke desto mindre 
fann Canzleien de l’Hopilal mera stöd för den 
religiösa tolerancen i GeneralStalerna, som han 
kunde sammankalla, än i Parlamentet. Denna 
corps af scvrande, ganska tjerdig för upprätthål
landet af gamla lagar, likasom alla sådana corpser, 
deltog icke i tidehvarfvets upply .ning. Endast de
puterade, valde af nationen, kunna lörena sig med 
dess bahof och ön-kningar efter olika epocher, 
Henric IV var länge chef för Protestanterna; men 
han såg sig ändtligen tvungen att gifva efter för 
den rådande opinionen, ehuru den var hatis mot
ståndares. I alia fall visade han så mycken klok
het och så mycket ädelmod under sin regering, 
att minnet af dessa få år för Franska hjertan än
nu är mera lifligt an af de tvänne secler, som sedan» 
förflutit.

Edictet i Nantes, sioni utgafs 1598,. grundläde 
den religiösa tolerancen, för hvilken man ännu 
icke upphört att strida. Detta edict satte era 
gräns för despotismen; ty när regeringen är tvun
gen att hålla jemvigt meilan tvä motsatta partier, 
utgör den en beständig öfning för förnuft och rätt
visa. Dessutom, huru skulle en sådan man soin 
Henric IV hafva önskat sig en oinskränkt magt? 
Det var emot Mediceernas och Guisernas tyrannie, 
som han väpnat sig; han hade kämpat, för att 
befria Frankrike derifrån, och hans ädla natur in» 
gaf honom mycket mer behofvet af en fri beun
dran än af en trälaktig lydnad. Sully satte rikete 
financer i en ordning, som skulle hafva kunnat 
göra SLonungamagten helt och hållet oberoende af



fojket; men Hemic IV kunde icke tillåta sig den- 
na brottsliga användning afen god ekonomie. Han 
bö!i således en sammankomst af Notablerna i Rou

en, och ville, au de skulle väljas fritt samt utan att 
^egentens inflytande skulle hafva någon del i valet 
af dess medlemmar. De borgerliga oroligheterna 
voro ännu i friskt minne, och man skulle kunnat 
betjena sig af dem till pretext, for att sätta hela 

magten i monarebens händer ; men det är i den 
S-anna friheten, som man (inner de kraftigaste me
del mot anarchie«.

Hvar och en minnes Henric IV:s vackra ord 
vid sammankomstens öppnande. Konungens upp
förande öfyerensstamde med hans spräk ; han un
derkastade sig de församlades önskningar, ehuru, 
de voro nog befallande, emedan han hade lof- 

vat att rätta sig efter hvad folkets fuilmägtige be
gärde. Med ett ord, samma aktning för sannin
gens publicitet, som Ludvig XII hade visat, fin
nes äfven i de tal, som Henric IV höll till sin 
historieskrifvare Matthieu emot smickret,

Under Henric IV;s tid var uppmärksamheten 
«teslutande fästad på religionsfriheten; han trodde 
siS den genom edietet i Nantes; men som
ban ensam var upphofvet dertill, kunde en annan 
regent göra hans verk till intet. En förunderlig 
»ak! Under Ludvig XIII förutsäger Grotius, i en 
af sina skrifter, att som edietet i Nantes var ett 
medgifvande och icke ett ömsesidigt fördrag, skul- 
I® tn Henric IV:s efterträdare kunna ändra 
'v„d denne hade stadgat. Om denne store mo

narch hade lefvat i våra dagar, skulle han icke
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lïaTva velat, att <let goda, han gjorde Frankrike, 
vore lika osàkert som bans lif, ocb ban «bulle 
liafva gifvit en politisk garantie åt just denna tole
rance, som Frankrike efter bans död på ett grymt 
sätt beröfvades.

Man säger, att Henri c IV, kort före sin död, 
3hade fattat den stora ideen, att genom en congress 
grundlägga de serskilda Europeiska staternas obe
roende af hvarandra. Men hvad som åtminstone 
är visst, är att hans förnämsta syftemål var att 
upprätthålla protestanternas partie i Tyskland, 
Fanatismen, som röjde honom ur vägen, bedrog 
sig icke på hans verkliga afsigter.

Så omkom den mest Franske Konung, som nå
gonsin regerat öfver Frankrike. Ofta hafva våra 
Konungar ärft af sina mödrar en utländsk Charak
ter;, men Henric IV delade i allt sina underså
tars patriotism. Då Ludvig XIII af sin Italienska 
mor ärfda en stor förstäilningsgåfva, igenkände 
man icke mer faderns blod i sonen. Hvilken skulle 
Isurma tro, att Marskalkinnan d’Ancre har blifvit 
bränd som hexa, och det inför samma nation, som 
tjugu Sr förut förklarade så mycket bifall till edi- 
ctei i Nantes? Det finnes epocber, då nienskliga 
förståndets öde heror af en enda menniska ; dessa 
äro olyckliga, ty ingenting varaktigt kau göras 
vitan det allmännas medverkande.

Lardinalen Richelieu ville tillintetgöra de sto
ra Vasallerna'» oberoende af kronan, och i denna 
afsigt drog han adeln till Paris, att förvandla 
fill hpfniäri dem, som voro herrar i provincerna. 
Ludvig XI hade fattat samma idee; men sällskaps-

\
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lifvet hade i hufvudstaden, under denna tid. ännu 
ingentina förledande, och hofvet ärtnu miridfe . 
flere man af utmärkt talent och en stor själ, 
d Ossat, Mornai, Sully, hade utvecklat sig tillika 
mkd Henric IV; men efter honom såg man snart 
icke mer någon af dessa stora riddare, hvilkas 
namn ännu lysa såsom hjeltesagans uti Frankrikes 
historia. Cardinalen Richelieus despotism förstör
de helt och hållet det ursprungliga i den Franska 
Charakteren, dess redlighet, dess upprigtigbet, dess 
sjelfsländighet. Man har mycket berömt den an- 
^'“'iga ministerns talent, för det han uppehållit 
Frankrikes politiska storhet, och i detta afäeende 
han man ej neka hans öfverlägsenhet ; men Henric 

uppnådde samma mål, utan att afvika från 
rattvisans och sanningens grundsatser. Snillet up
penbarar sig icke hlott i de segrar man vinner, 
utan äfven i de medel man valt för att er- 
halla dem. Den moraliska förnedringen hos eu
nation, som man vänjer vid brott, skadar förr eRec 
sednare, mer än framgången kunnat gagna. Car. 
dinal Richelieu lät bränna såsom trollkarl en fat
tig oskyldig prest Urbain Grandier; så nedrigt och 
trolöst lemnade han sig till medel för en vidskepel
se, den han sjelf icke hyste. Marskalken Marillac, 
80111 han hatade, låt han inspärra på sin egen landtgård 
i Ruelle, för alt sä mycket säkrare kunna döma honom 
till döden, under sina egna ögpn. De Thou måste slu
ta sitt i rf på schavotten, för det han icke angifvit 
®in vän Intet politiskt brott bief lagligén afdömdc 
tinder Cardinal. Richelieu» ministère, och utomor- 
^entliga comitéer blefvo alltid utnämnde, för att



afgöra offrens öde. Likväl bar man i vira dagar 
Isunnat berömma en sådan man! Han dog i fulla 
glansen af magt ocb anseende; en nödvändig för- 
sigtighet för alla tyranner, som vill ja bibehålla ett 
stort namn i historien. Man kan i vissa afseenden 
betrakta Cardinalen Richelieu såsom en utländning 
i Frankrike; hans egenskap af prest, och af press 
uppfostrad i Italien, skiljpr honom från den sanna 
Franska Charakteren. Hans stora magt är deraf 
icke mindre lätt att förklara; ty historien framvi
sar flera exempel af utländningar, som beherrskat 
Fransmännen. IndiViduer af denna nation äro för 
mvcket lifliga, för att binda sig vid den ihärdighet, 
som fordras för att vara despot;, men den, som har 
denna ihärdighet, är ganska fruktansvärd i ett land, 
der lagarne aldrig hafva regerat, och der man dö- 
jmer om allt endast efter utgången.

Genom det Cardinalen Richelieu kallade de 
stora till Paris, beröfvade han dem deras anse
ende i provincerna, och satte det öfriga Frankrike 
î ett beroende af hufvudstaden, hvilket sedermera 
aldrig upphört. Ett hof har nödvändigt ett mäg- 
tigt inflytande på den stad det bebor, och det är 
beqvämt att styra riket genom föreningen af ett 
ganska obetydligt antal menniskor, beqvämt, säger 
jag, för despotismen.

Man påstår, att Richelieu forberedt. underver
ken under Ludvig XlV:s tidebvarf, hvilket man 
ofta satt i bredd med Perikles’ ocb Augusti. Men 
epocher, som likna dessa lysande tidebvarf, finnas 
Ijos flora nationer under olika former, i den tid. 
■punct, då literaturen och de skona konsterna vi-



sa sig första gången, efter långvariga inre orolighe- 
ter eller förlängda krig. Mensirliga förståndets 
stora uppenbarelser äro mer tidernas än en men» 
niskas verk; ty de äro alla lika hvnrandra, ehuru 
olika charaktererna må vara hos de förnämsta sam
tida cheferna. Efter Ilichelieus tid, under Ludvig 
XIV:, minderårighet, blandade sig några allvarsasn- 
rnare politiska ideer med Frondisternas lättsinniga 
tänkesätt. 1’arlamentet begärde, att ingen Fransman 
8kulle kunna sättas i fängelse, utan att hafva stått 
till rätta inför sina naturliga domare, Man ville 
afven sätta gränsor för ministrarnas magt, och nå
gon frihet skulle hafva kunnat införas genom ba
tet mot Mazarin. lVIen snart utvecklade Ludvig 
XIV hofvens sed er i hela deras farliga glans; han 
smickrade Franska stoltheten, genom sina armeers 
lycka i krig, och hans fullkomligt Spanska stolt
het a flags na de från honom all förtrolighet i om
dömet ; men han lät nedsätta aileln ännu mer än 
under förra regeringen. Ty Richelieu förföljds 
dem åtminstone, hviiket alltid1 gaf dem något 
slags anseende, då de deremot under Ludvig XTV 
icke kunde utmärka sig från den öfriga nationen, 
genom annat än att de pä mindre afstånd buro 
samma herres ok.

Konungen, sorn trodde, att hans un cl ers Sters 
egendom tillhörde sig, och som tillät sig egen- 
mägtiga handlingar af alla slag; med ett ord Kon
ungen, som (vågar man säga det, och kan man 
glömma det !) kom ined piskan i hand, att förbju
da sasom en förbrytelse den sista resten af skug
gan till rättighet» parlamentets föreställningar, re-



«pecterade ingen annan än sig sje]f, och bar al» 
drig kunnat; begripa, hvad en nation ville säga. 
Alla fel, man förebrått Ludvig XIV, äro en 
naturlig följd af det vidskepliga begrepp, ban ba
de om sin magt, inrotade hos honom från sjelf- 
va barndomen. Kan despotismen annat än tjat
tra smickret vid sin magt, ocb han smickret an
nat än förvrida begreppen bos hvarje mensklig 
varelse, som är blottställd derför? H„vilken man 
@f snille har någonsin hört sig förkunnas hundra
de delen af de loftal, s«in b(ifvit slösade på de 
medelmåttigaste Konungar ? Likväl aro dessa Kon
ungar så mycket lättare förblindade af sådana iof- 
tal, ju mindre de förtjena dem.

Om Ludvig den XIV varit född till en simpel 
privat man, skulle man sannolikt aldrig bafva talat 
om honom; ty han hade för ingen del några ovan
liga egenskaper, men han förstod sig väl på denna 
tillgjorda värdighet, som sätter andra i förlägenhet. 
Henric IV umgicks förtroligt med alla sina under- 
såter, från den första klassen till den lägsta. Lud
vig XIV har grundlaggt denna öfvérdrifna etiquette, 
som heröfvat Konungarne af hans hus, både i 
Frankrike och Spanien, all fri och naturlig gemen
skap med menniskorna : också kände han dem icke, 
så snart omständigheterna blefvo botande. En mi
nister (Louvois) invecklade honom i. ett blodigt 
krig, för det han plågat honom med fensterna i 
en viss byggnad, och under sextio års regering 
har Ludvig XIV, ehuru han saknade all talent 
som General, icke dess mindre fört krig i fem- 
tittsex år. Ciuufärstendöaiet Ffaitz blef härjadtj
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£ Bretagne föreföllo grufliga' executioner. Två hun
dra tusen Franska protestanters landsförvisning, 
dragona derna ocl> kriget i Leyennerna, äro ännu 
icke att jemföra med do öfverlaggda rysligheter, 
som finnas i åtskilliga af de författningar, bau ut
färdade, efter återkallandet af edictet i Nantes Sr 
lößg. Den svärm af förordningar, hvarmed mara 
då rasade mot de Reformerta, kan fullkomligt jem- 
föras med nationalconventets lagar mot emigran
terna, och har samma cbarakter All medborgerlig 
rätt vägrades dem, det vill säga, deras barn anså- 
gqs icke för äkta, ända till år 1787- då de samlade 
uotablerna, i detta afsçende, påkallade Ludvig XVI:* 
rättvisa. Deras egendomar blefvo icke. blott con- 
fiscerade, utan äfven tillslagne dem, som vore deras 
anklagare ; deras barn blefvo dem fråntagne med 
våld, för att uppfostras i den katholska läran. 
Kyrkans embetsmän och de, som kallades pf- 
fällingar, dömdes till galererna eller till döden,; 
och då man ändtligen hade förklarat, aft icke nå
gra protestanter mera furtnos i Frankrike, ansåg 
man alla dem, soin voro det, såsom alFäilingar, nät 
man fann för godt att behandla dem som sådana.

Olagligheter af alia slag hafva utmärkt Ludvig 
XlV;s regering, som likväl varit ämne för så mån
ga madrigaler ; och ingen har besvärat sig öfvet 
missbruken af en myndighet, som sjelf var ett be
ständigt missbruk, Fenelon är den ende,' som vågat 
höja sin röst; men detta är nog för efterverlden* 
ögon. Denne i de religiösa dogmerna så samvets
granne Konung var det alldeles icke i afseende 
Ï“- goda seder, och det var först under hans mot».
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gingar som några verhliga dygder hos honom ut» 
vecklades. Man banner ei det minsta deltagande 
för honom ända till det ögonblick, då han blef o. 
lycklig; då först visade'sig en medfödd storhet i 
lians själ.

Man berömmer de vachra byggnader, som 
Ludvig XIV låtit uppföra. Men vi vete af erfaren
heten, att det i alla länder, der nationens fullmäkti
ge icke försvara folkets penningar, ät lätt atfc 
tillgripa dem för alla slags kostnader. Pyramider
na i Memphis hafva kostat mer arbete än alla de 
vackra anläggningarna i Paris, och likväl kunde 
Egyptens despoter utan stora kostnader använda 
sina slafvar till deras uppbyggande- Skall man 
äfven tillegna Ludvig XIV de stora-författare, som 
funnos i hans tid? Han förföljde Port Royal, der 
Pascal presiderade; han låt Racine dö af sorg 5 
han landsförviste Fenelon; han satte sig alltid 
emot de hedersbetygelser, man ville gifva La 
Fontaine, och medgaf ej beundran för någon an
nan än Boileau. Literaturen har, dä den upp
höjt honom öfver all måtta, giort för honom myc
ket mer än han gjort för Literaturen. Några 
pensioner, bevilljade åt lärda män, skola aldrig haf- 
Va mycket inflytande på de verkliga talenterna. 
Snillet eftersträfvar blott äran, och äran är ej an
nat än en gärd af den allmänna opinionen

Literaturen har ej varit mindre lysande efter 
hans tid, ehuru dess rigtning varit mera philoso- 
plnsk; men sjelfva denna rigtning började mot 
slutet af Ludvig XIV:s regering. Emedan han re
gerat mer än s,extio år, har tidehvarfvet tagit hans



namn; likväl berodde icke detta tidehvarfs tän
kesätt af honom; och, om man undantager Bos
suet, som till olycka för oss och för sig sjelf 
knfvade sitt snille under despotismens och phana- 
tismens välde, gjorda nästan alla sjuttonde se- 
clets författare ganska rnärklsga framsteg pä den 
bana, som det; adertonda s'eclets sedan hafva 
genomvandrat. Fenelon, -en högst aktningsvärd 
man, visste att i en af sina skrifter värdera deu 
Engelska Constitutionen, fâ år efter dess införande; 
°ch mot slutet af Ludvig XIVis regering såg man 
rnenskliga förståndet utbilda sig från alla sidor.

Ludvig XIV utvidgade Frankrike genom sina 
generalers eröfringar ; och emedan en viss grad af 
ntsträckning är nödvändig för en stats sjelfständig- 
bet, förtjente han derföre nationens tacksamhet. 
IWen han lemnade det inre af landet uti en oreda, 
som förorsakade riksföreståndaren, under Ludvig 
X\ :s minderårighet, och Ludvig XV sjelf bestän
diga ledsamheter under hela deras regering. Vid 
Henric IV:s död voro financerna och alla förvaltnin« 
gens grenar i den fullkomligaste ordning, och Frank
rike bibehöll sig i flera år derefter genom den styr
ka, han gifvit det. Vid Ludvig XIV:s död voro 
financerna till den gyad uttömda, att de ända till 
Ludvig XVÏ:s uppstigande på thronen icke kunnat 
®ter upphjelpas. Folket skymfade Ludvig XIV:« 
likprocession, och hans testamente upphäfdes af 
Parlamentet, Den öfverdrifna vidskepelse, af hvil- 
Iten han låtit kufva sig under sina sista regerings
år, hade så mattat »Has sinnen, att sjelfva förrnyn- 
dare-regeringens tygellïshet ursäktades, emedaa



att den lindrade bördan af Ludvig XIVss Intole
ranta bof. Man jemföre dennes död med Henric 
lV:s. Han vâr så okonstlad, ehuru Konung, så 
mild, ehuru krigare, så qvick, så munter, så klok} 
genom det man närmar sig till menniskor, visste 
han så väl, att man förstorar sig i deras ögon, då 
man sjelf verkligen är stor, att livar Fransman i 
trodde sig i hjertat känna dan dolk, som slutade ' 
hans sköna lefnad.

Man bör aldrig bedöma despoter efter den 
ögonblickliga framgång, de erhålla genom sjelf» 
va magiens ansträngning.

Det är det tillstånd, i b vilket de lemna riket vid 
sin dod eller sitt fall, det är hvad som är qvar 
efter deras regering, som upptäcker hvad de hafva 
varit. . Adelns och presterskapet* politiska vigt 
upphörde i Frankrike med Ludvig XIV5 han bru
kade dem endast sorn verktyg för sin magt; efter 
honom hafva de befunnit sig utom all förbindelse 
med sjelfva nationen, hvars inre vigt och betyden
het dagligen tillvexte.

Ludvig XV, eller snarare hans ministrar, voro 
i en oupphörlig strid med parlamenterna, som gin» 
go på folkets sida, i det de vägrade utlagorna» 
och parlamenterna hörde, åtminstone 'största delen, 
till tred je .ståndets klass. Författarne, som också 
mestadels voro af denna klass, eröfrade genom sina 
talenter den tryckfrihet, som lagarne nekade denn 
Englands exempel verkade hvar dag på sinnena, och 
man kunde icke begripa, hvarföre ett haf af sju 
mils bredd skilde ett land, der nationen var allt» 
från ett land, der den var intet.



Opinionen och credit«!), som icke är annat 
an opinioner, i de financiers angelägenheterna, 
blelvo hvar dag mer väsendtliga. Capitalister. 
ne hatva i detta afseende mer inflytande än sjelf- 
,va de stora possessionaterna, och capitalisterna 
lefva i Paris, alltid fritt granskande de statens för* 
delar, som vidröra deras egen vinning.

Ludvig XV:s svaga Charakter, och de vill
farelser af alla slag, som han med denna charakter 
begick, skulle nödvändigt gifva styrka åt opposi- 
t'onsandan. Man såg å ena sidan Lord Chatam i 
spetsen för England, omgifven af alla stora talare i 
parlamentet, hvilka frivilligt erkände hans öfverläg- 
senhet, och på samma tid, hos Konungen i Frank- 
r>ke, maitresser af lägsta klassen, som afsatte pch 
tillsatte hans ministrar. Det var nationalaudan, son» 
styrde England. Frankrike? öde afgjordes af de mest 
oförutsedda, de mest ömkeliga tillfälligheter och in
triguer, Imellertid utgjorde Voltaire, Montesquieu, 
Rousseau, Buflfon, djupa tänkare, förträffliga för
fattare, en del af dén på sådant sätt styrda natio
nen ; och huru kunde Fransmännen annat än af- 
undas England, då de med skäl kunde säga, att 
det var i synnerhet dess politiska författningar, som 
det hade au tacka för sina fördelar? Ty Fransmän
nen räknade bland sig lika så många män af snilla 
som deras grannar, ehuru naturen af deras regerings
form icke tillät dem att draga samma nytta deraf. 
Ln man af snille har med skäl sagt, att liters- 
turen vore ett uttryck af samhället ; om detta är 
6ant, så böra de förebråelser, maa gör det aderto» •



de århundradets författare, rigtas mot sjelfva detta 
Eamhiille. Under denna epoch' sökte icke författarna 
att smickra regeringen; således ville de behaga 
opinionen; ty det är nödvändigt, att det största an
talet af lärda måste följa endera af dessa tvänne 
vägar: de äro allt för mycket i behof af uppmun
tran, för att på en gång trotsa både inagten och 
publiken. Större delen af Fransmännen i aderton- 1 
de århundradet önskade feodalregeringens upphäf- 
vande och införandet af Engelska författningar^ 
i synnerhet af den religiösa tolerancen. Prester- 
skapets inflytande på tidens angelägenheter väckte 
allmänt missnöje; och då den sanna religiösa 
Ikänslan är den, som mest skiljer sig frän intriguer, 
na och magten, hade man icke mer något förtro
ende till dem, som berjente sig af religionen,- för 
att skaffa sig inflytande i verldsliga saker. Några 
författare, isynnerhet Voltaire, äro tadelvärda, derfö- 
te att de i sina anfall mot vidskepelsen icke skonat 
sjelfva Christendomen; men man hör icke glömma 
de förhållanden, i hvilka Voltaire lefvat; han vas 
född mot slutet af Ludvig XIV:s tidehvarf, och da 
grymma oförrätter, sem Protestanterna ledo, hade 
från barnaåren upprört hans inbildningskraft.

Cardinal Fleuris gamla vidskepelser, parlamen
tets och Ärchebiskopeus af Paris löjliga tvistec 
om tros-attesterna, Qväkarne, Jansenistsrna och Jesu
iterna: alla dessa, barnsliga debatter, som icke de
sto jninre kunde kosta blod, måste öfvertyga Vcl^ 
taire, att den religiösa intolerancen ännu vore att 
bafara i Frankrike. Processerna mot Galas, Sirvea

ceti
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Sämt riddaren de la Barre stärkte honom i deDnä 
fruktan, och de borgerliga lagarne emot Protestan
terna voro änntr i det barbariska tillstånd, livar- 
i återkallandet af edictet i Nantes bade för
sänkt dem. Jag pastor icke, att Voltaire kan rätt
färdigas härigenom, icke heller de författare, som, 
samtida med honorn, följde hans spår ; men mau 
rnaste tillstå, att alla retbara cbarakterer (och alla 
«‘än af snillen äro dst) känna nästan alltid ett 
hehof att anfalla den starkaste ; det är häruti, man 
igenkänner blodets och den lifliga pliantasiens na
turliga stvrka.

Onder revolutionen bafva vi blott erfarit o- 
tröns förderf och det grymma våld, hvarmed man 
Ville utsprida den5 men samma ädla tänkesätt, som 
väckte afsky för presternas landsförvisning mot 
slutet af adertonde seclet, ingåfvo femlie år förut 
hatet till deras intolerance. Man miste döma hand
lingar och skrifter efter deras tider.

Vi skola på ett annat ställe afhandlp den vig- 
tiga fragan om Franska nationens religiösa anlag, 
i-'detta Sinne, så väl som i politiken, bör man 
ick • anklaga en nation af tjugufem millioner men- 
ïïs5Koi • ucl vore, om man sä får säga, att tvista med 
heja uienniskoslägtet. Men man måste undersöka, 
livar!c; icke denna nation .blifvit, i enlighet med 
MSgs ;;; godtycke, bildad af gamla författningar, hvil- 
*<a alltid varat länge nog, för att kunna utöfva sitt 
inflyt: ; man måste äfven undersöka, hurudan
tänkesättens natur nu är, i harmonie med menni- 
skohjertat; ty den heliga elden är icke och skall 

Mad'. Staël. g. .
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aldrig blifva utsläckt ; men det är endast i san
ningens himlaljus, som den åter skall uppenbaras.

Trebje Citmtn.

Om den allmänna opinionen, i Frankrike vid Lud

vig XFks itppstigande på thronen.

A3 et finnes ett bref af Ludvig XV till Herti

ginnan de Choiseul, i hvilket han säger : Jag har 
under min regering haft mycken möda att dra
ga mig ur striden med parlanienterna ; matte min 
sonson se sig före ; de kunde möjligtvis sätta 
hans krona i fråga.” I sjelfva verket Ur det lätt 
sedt, då man följer adertonde århundradets hi
storia, att det Ur Frankrikes aristokratiska corp- 
ser, som först hafva angripit Konungamagten, icke 
emedan de ville kullstörta thronen; men de voro 
bragte derhän af den allmänna opinionen : denna 
verkar på menniskorna, utan att de veta det, och 
ofta mot deras eget intresse. Ludvig XV lemuade 
i Frankrike till arf åt sin efterträdare en tadelsju- 
ka, som nödvändigt skulle uppväckas af de oräk
neliga fel han begått. Financerna hade icke kun
nat uppehållas utan banqueroute. Jesuiternas och 
Jansenisternas stridigheter hade nedsatt presternas 
anseende. Landsförvisningar och oupphörligt för
nyade arresteringar hade icke förmått besegra par
lamentets opposition, och man var tvungen, att i 
«fället för denna, oorps, hvars motstånd understöd.



«les af opinionen, insätta en magistrature utan an« 

seende, för hvilken en föga aktad can?,1er, de 
Maupeou, presiderade. Adeln, som var sä un* 

dergifven Ludvig XIV, deltog i det allmänna 

missnöjet. De stora herrarne och sjelfva Prinsar, 
ne af blodet gingo att betyga sin vördnad för 
Choiseul, en minister, som blifvit landsförvist för 

det han satt sig emot det föraktliga välde, som en 

af Konungens rnaitrösser utöfvade.

Alla stand i staten önskade ändringar i den 
politiska organisationen, och aldrig kändes olä

genheterna af enväldet starkare än under en re
gering, som, utan att vara tyrannisk, hade varit £ 
en beständig stiid med sig sjelf. Detta exempel 
bevisade, mer än nägot raisonnement, olyckan att 
bero af en styrelse, som fallit i händerna pâ mai- 

tresser, sedan i deras gunstlingars och slägtingars, 
ända till den lägsta klassen i samhället. Tvisteri 
om den sakernas ordning, SOm rådde i Frankrike, 

hade under Ludvig XV framkallat de mest authentl. 

ka handlingar inför nationens ögon 5 och hvilka 

egenskaper som heldst, en Ludvig XV:s efterträda

re måtte hafva egt, skulle han svårligen hos all- 

varsamma män utplånat den ideen, att bestämda för. 
fabtningar borde sätta Frankrike i säkerhet för af- 

ventyren af thronens ärftlighet. Ju mer denna 
ärftlighet är nödvändig för det allmännas Vä!, de* 

»to mer miste lagarnes varaktighet under en re- 

presenta liv styrelse skydda nationen for de än- 
drinSar r ^et politiska systemet, som äro oskilj- 

•stiga Iran hvarje Konungs Charakter och ännu 

®er från hvarje ministers.

|!

;



Om inan utan förbehåll måste bero af en mo* 
narcbs villia, förtjente visserligen Ludvig XVI. 
mer än någon annan, hvad ingen kan förtjena. 
Men man kunde hoppas, att en så samvetsgrann 
monarch på något sätt skulle lyckas att med sig 
förena nationen, i ansvarigheten för det allmännas 
angelägenheter. Sådant skulle utan tvifvel hans 
beständiga tänkesätt hafva varit, om å ena sidan 
oppositionen från början uppträdt med mer aktning, 
och å andra sidan vissa publicister icke velat all
tid föreställa Konungarna deras magt såsom ett 
slags trosartikel. Philosophien* fiender söka 
att förklara Konunga.despotismen såsom en reli- 
gionsdogm, för att sätta sina politiska grundsat
ser titom all gemenskap med förnuftets. I sjelfva 
verket äro de i större säkerhet på detta sätt.

Drottningen af Frankrike Marie Antoinette var 
en af de mest älkvärda och behagliga rnenniskor, 
som man sett på throne«, och ingenting hindrade, 
att hon ej kunnat bibehålla Fransmännens kärlek, 
ty hon hade ingen ting gjort, att förverka den. 
Både Konungens och Drottningens personliga Cha
rakter förtjente således all tillgifvenhet; men det 
egenmägtiga i Franska regeringssättet, sådant som 
det i århundraden varit, öfverensstämde så litet med 
tidens anda, att sjelfva de regerandes dygder för- 
svunno i den oräkneliga mängd af missbruk, hvar- 
af de voro omgifna. När folket känner behofvet 
af en politisk förändring, äro monarchens enskilda 
egenskaper icke tillräcklige att hämma den denna tän» 
jkesättets rigtning. Ett olyckligt öde satte Ludvig 
XVI:e regering i en tidpunkt, då stora talenter oth



en h 8 g grad af upplysning vor o nödvändige för att 
kämpa marl tidens anda, eller för att stifta, hvad 
som varit ännu bättre, en billig förlikning med den» 
samma.

Aristokraternas parti, det vill säga de privile
gierades, äro öfvertygade, att en Konung af mera 
fast charakter skulle kunnat förekomma revolutionen. 
De glömma, att de sjelfva varit de första, som med 
mod och rättvisa börjat anfallet mot den Kongliga 
magten; och hvad motstånd kunde denna magt gö» 
ra dem, då nationen var på deras sida ? Böra 
de beklaga sig, att de varit de starkaste mot Kon- 
wogen och de svagaste mot folket ? Detta borde 
sä vara.

Ludvig XV:s sista år hade, man kan icke upp
repa det för ofta, beröfvat regeringen dess anseen
de, och, utan att en rcilitairisk Konung rigtat 
fransmännens inbildning på eröfringar, kunde in
gen ting afhålla de serskildta stånden i staten från 
de vigtiga anspråk, som alla trodde sig berättigade 
att göra gällande. Adeln var ledsen vid att icke 
vara annat än hofmän, det högre presterskapet vil
le hafva ännu mer inflytande i statens angelägen
heter; Barlamenterna hade för mycken och för li
ten politisk styrka, för att nöja.sig med att vara 
blott domare; och nationen, som inbegrep) författare, 
capitalister, handlande, ett stort antal egendoms- 
herrar, och en hop civila ernbetsmän, nationen 
jemförde med otålighet Englands regeringssätt, der 
talenten ledde till allt, med Frankrikes, der man. 
ej var något utan gunst eller börd. Således sträf- 
vade alla ordi och handlingar, alla dygder och



passioner, alla tankar och all fåfänga, den allmän
na andan och- modet för dagen, till ett. och samma 
jnål.

Man må gerna tala med förakt om Franska Cha
rakteren ; den vill med kraft, hvad den vill. Om 
Ludvig XVÏ egt snille, säga en del, hade han 
satt sig i spetsen för revolutionen; andre säga, han 
skulle hafva hindrat den. Hvartill gagna dessa 
gissningar? Det är omöjligt, att snillet kan vara 
ärftligt, i någon familj. Men en regering, som en
dast genom sina Konungars öfverlägsna snille skul
le kunna försvara sig mot nationens önskningar, 
vore i en gruflig fara att duka under.

Då man granskar Ludvig XVLs uppförande, 
finner man visserligen fel, d-fet må vara, hvad som
liga förebrå honom, at.t, icke nog skickligt hafva 
försvarat sin oinskränkta magt, eller bvad an
dre anklaga bos honom, att icke af upprigtigt, 
hjerta hafvä gifvit efter för tidehvarfvets upplys
ning ; men hana fel hafva til! den grad varit en 
verkan af omständigheternas natur, att de skulle 
förnyas nästan lika många gångor som samma vt* 
tre combinationer â nyo infunne sig.

De Maurepas var den förste, som Ludvig XVI 
valde att styra ministèren. Visserligen var denne 
gamle h of inan icke någon nyhetsälskande philo- 
*oph. Under fyratio års landsflvk t bade han blott 
sysselsatt sig med sin barm Sfver det ban icke vetat 
undvika att falla i onåd ; ingen heroisk handling 
hade ådragit honom den; en förfelad intrigue var 
det enda minne, han bade med sig på' sin tillflykts 
ort, och han kom tillbaka lika lättsinnig, som om



— 39 “

î>an alflrig ett ögonblick varit skild från detta hof, 
det enda föremålet för bans tankar. Ludvig XVI 
Valde honom blott af vördnad för ålderdomen, en 
ganska aktningsvärd känsla bos en ung Konune.

Denne man, för hvilken sjelfva orden, som be. 
teckna upplysningens framsteg och nationernas rät- 
tigbeter, voro ett fremmande språk, såg sig imel- 
lertid så oförmärkt dragen af den allmänna opinio

nen, att den första act, ban föreslog Konun
gen, var att återkalla de gamla Parlamenterna, soar 
blifvit förvista, för det de satt sig emot den förra 
regeringens missbruk. Dessa parlamenter, ännu 
mer öfvertygade om sin styrka, när de blifvit åter
kallade, satte sig beständigt mot Ludvig XVI:s mi
nistrar, anda till dess de märkte, att deras egen 
politiska tillvarelse var blottställd genom de rörel
ser de bade uppväckt.

Turgot och de Malesherbes, tvänne statsmän aE 
utmärkt förtjenst, blefvo äfven valde af samma 
Maurepas, sorn säkert icke hade någon idée ge
mensam med dem; men det allmänna ryktet ut
märkte dem för förträffliga tjenster, och opinionen 
gjorde sig än en gång åtlydd, ehuru den icke egde 
nagra lagliga representanter.

De Malesberbes ville åter införa Henric IV:& 
®dict til) Protestanternas förmori, afskaffa de sa 
kallade lettres de cachet och upphäfva censuren, 
»om tillintetgjorde tryckfriheten. Det är mer än 
fyratio år, sedan de Malesberbes försvarade denna 
5ära; det hade då varit tillräckligt att antaga den, 
fär att genom upplysningen bereda, hvad man se
dermera måst afstå åt våldet.
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Tourgot, en icke mindre upplyst minister, ic- 
fee mindre menniskovän än de Maiesherbes, afskaffa- 
de dagsverksskyldigheten, föreslog att i det inre 
af landet uppbäfva de tullar, som berodde af pro- 
vinc:‘rnas sersUildta privilegier, och förklarade 
utan betänkande nödvändigheten att ålägga adeln 
och presterskapet betalandet af deras del i utlagorna 
efter ett Jemlikt förhållande med den öfriga natio- 
»en. Ingen ting var mer rättvist och mera ef
ter folkets, önskan än ett sådant steg; men det 
uppväckte missnöje hos de privilegierade: Turgot 
blef ett offer för dem. Han var en oböjlig och 
systematisk man, de Malesh<-rbes deremot hade en 
mild och försonlig charakter; men bägge desäa äd
la medborgare, hvilkas sätt att vara hade sä 
mycken olikhet, ehuru de voro af lika tänkesätt, 
erforo samma öde; och Konungen, som hade kaliat 
dem, afsatte en kort tid derefter den ena och 
ledsnade vid den andra, just i den tidpunkt dä 
nationen visade det mesta förtroende till deras för
valtnings grundsatser.

Det var ett stort fel att smickra det allmänna 
tänkesättet genom goda val, som man sedan åter- 
ïsallade; men de Maurepas utnämnde och afsatte 
ministrar, allt efter hvad som sades vid hofvet. 
Konsten att regera var för honom ej annat än en 
talent att råda öfver sin herre, och att Förnöja dem, 
som omgåfvo honom. Allmänna ideer hade icke 
fallit pä hans lott; han visste endast, hvad ingen 
minister kan undgå veta, »tt det nämligen fordras 
penningar för att upprätthålla staten, och att par,



lamenterna (lagligen blefvo mec genstrafviga vid 
inregistreringen af utlagorna

Utan tvifvel Kunde, hvad man pä den tiden ; 
Frankrike kallade statens constitution, det vill sä
ga, Konungens magt, undanrödja alla hinder, eme
dan den genom en lit de justice nedtystade parlamen
tets invändningar, när den ville. Regeringen 
Frankrike har alltid varit egenmägtig, och vissa 
tider despotrsk; men det var klokt, att sparsamt 
använda denna despotism, såsom alla andra h ielp- 
medel, emedan allt bebådade, att de snart voro 
uttömda. Pålagorna och crediten, som pâ en dag 
uppväger ett års pålagor, hade blifvit så nödvändi
ga för Frankrike, att man framför allt fruktade 
hinder i afseende på dem. Underhuset i England 
förenar ofta på ett oskiljaktigt sätt en bill röran
de nationens rättigheter, med en bill, innehållande 
bifall till pålagorna. Parlamenterna i Frankrike 
hafva försökt något dylikt: när man begärde, att 
de skulle inregistrera nya skatter, ehuru man väl 
kunde ålägga dem denna inregistrering, bifogade 
de till sitt samtycke eller afslag föreställningar 
mot förvaltningen, understödde af allmänna opini
onen. Denna nya magt förvarfvade dagligen nier 
styrka, och nationer) satte sig i frihet, att jag så 
mä säga, af sig sjelf. Så länge endast de 'privile
gierade klasserna hade någon betydenhet, kunde 
man styra staten såsom ett hof, genom det man 
skickligt ledde några irxlividuers passioner eller 
intressen; men dä en gäng den andra klassen i 
samhället, den talrikaste och verksammaste af 
alla, hade lärt känna, huru vigtig den var, kunde



rrian icke längre umbära kännedomen 
eandet af ett vidsträcktare

anta^
sitt hand'system

ingssätt.
Sedan krigen nu mera icke föras af de stora Va- 

salierria i spetsen för deras egna soldater, och sedan 
Konungarne i Frankrike således behöfva pålagor 
för att betala en année, hafva alltid oredor i fi- 
nancerna varit en källa till invärtes oroligheter. 
Parlamentet i Paris började, mot slutet af Ludvig 
XV:s regering, att gifva tillkänna, det de icke hade 
rättighet att bevillia nya pålagor, och nationen 
gillade dess motstånd i detta afseende; men allt å- 
terställdes till den stillhet och lydnad, som Franska 
folket så länge varit vandt vid, så snart regerin- 
gen gick sin vanliga gång, utan att fordra något af 
de corporationer, som kunde anse sig oberoende 
af thronen. Det var således tydligt, att i då va- 
rande omständigheter den största fara för Konun- 
gamagten berodde pi penningbrist; och det var i 

stöd af denna öfvertygelse, som de Maurepas före
slog att utnämna Necker til GeneralDirecteur för 
Kungliga skattkammaren.

Såsom utländning och protestant var han helt 
och hållet utom gränsen för de vanliga valen- 
men han hade visat en så stor skicklighet i finan- 
csmal, så väl i Vestindiska compagnie!, hvars le- 
dainot han var, som i den handel han sjelf i tjugu 
års tid idkat, äfvensom i sina skrifter, och ändlli- 
gen i de olika förhållanden, i hvilka han alltid 
statt till Konungens ministrar, iirån Hertig Choi- 
aeul ända till år 1776, epochen för hans utnämnan
de — att de Maurepas valde honom, endast på det



han skulle samla penningar i Konungens skattkam

mare. De [VTaurepas hade icke besinnat den all- 
jnänna creditens samband med förvaltningens stora 
ylanerj ban trodde således, att Necker skulle kun
na upprätta statens välstånd på samma sätt, som ett 
handelshus kan uppbjelpas genom lyckliga specu. 
lationer. Ingen ting vär mer ytligt, än ett sådant 
begrepp om ett stort rikes financer. Den revolu
tion, som rö)de sig i tänkesätten, kunde icke aF- 
lägsnas från sjelfva medelpunkten för afFairerria, 
om man icke tillfredsställde opinionen i alla de 
ändringar den önskade; man måste gå den till mö
tes, om man ville förekomma, att den icke sielfallt 
för raskt banade si o väg. En financeminister borde 
icke vara en task spelare, som kastar penningar frans 
Ocb åter från den ena kistan i den andra, utan att 
ega något verkligt medel att öka inkomsterna el
ler minska utgifterna. Imellan dessa kunde man icke 
återställa jemvigten utan tillhjelp af ekonomie, ut
lagor eller credit; ocb dessa sershilda utvägar for
drade stöd af den allmänna opinionen. Låtom oss 

nu undersöka, bvilka medel en minister borde väl
ja för att vinna den.

F J E R D E C A P I T L E T.

Om Neck ers char akter s&wm Statsman.

Ï^ecker, medborgare i republiken Geneve, bade 

från barndomen idkat' studier med mycken flit, 
ocb när han af sin belägenhet blef kallad, all eg-

1
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na sig åt handels- och finance-ärender, Lar hans 
första smak för vetenskaperna alltid inblandat 
upphöjda tankar och pliilosophiska reflexioner meå 
bans intressen i det vérkliga lifvet. Fru Nec- 
ker, som visserligen var ett af de mest upplysta 
fruntimmer pS sin tid, förenade hos sig beständigt 
allt hvad det på utmärkta män så frugtbara ader- 
tonde seclet kunde erbjuda af lysande talenter. 
Men den. öfverdrifna strängheten i hennes grund
satser gjorde henne otillgänglig för allt livad som 
stiidde mot den upplysta religion, i hvilken bon 
haft den lyckan att vara uppfödd. De som känt 
henne, intyga, att hon genomgått alla sitt tidehvarfs 
olika meningar och passioner, och likväl alltid 
förblifvi.t en protestantisk Christen, lika långt skild 
från otro som från intolerance; på samma sätt 
förhöll det sig äfven med Necker. Eljest var det 
icke något: serskildt system, som uteslutande be
hagade honom ; försigtigbeten utgjorde ett hufvud- 
drag i bans Charakter. Han fann icke något nöje 
idet nya, derföVe att det var nytt; men ocl-sså ha
de han icke några fördomar af vanan; ty såda
na kan ett öfverlägset förstånd aldrig underkasta 
sig.

Den första af hans skrifter var ett loftal öfver 
Colbert, för hvilket han vann priset i Franska 
Akademien. Det blef tadladt af den tidens philo
sopher, derföre att författaren, i anseende till han
deln och financerna, icke i hela, sin vidd antog 
det system, hvilket man vilie göra till en pligt 
att föl ia; redau då visade sig den pbilosophiska 
phanatismen, en af revolutionens sjukdomar. Man
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ville tillegna ett litet antal grundsatser den oin
skränkta inagt, som ett litet antal menniskor för
ut hade tillvällat sig. Äfven inom tankens områ
de får ingenting vara privilegierad!;. I Neckars 
andra arbete, hvars titel var: sur la legislation 
et le commerce des grains, erkände han äfven nöd
vändigheten af några inskränkningar i den fria ut
förseln af spannmål; inskränkningar, som fordrades 
förden fattiga klassens dagliga och tryckande behof. 
Turgot ocb hans vänner blefvo vid detta tillfälle 
oense med Necker; ett uppror i anledning af brödets 
dyrhet inträffade 1775, dä Necker utgaf sin bok; 
och emedan han utmärkt de origtiga författnin
gar, som föranledde detta uppror, hafva någre af 
de mest öfverdrifna ekonomisterna derföre ankla
gat hans verk; men denna förebråelse var orimlig; 
ty eu skrift, som blott grundar sig på allmänna 
begrepp, kan i första början endast hafva något 
inflytande pä de högre klasserna.

Necker, som under hela sin lefnad haft att 
göra med verkliga angelägenheter, visste att foga 
sig efter de förändringar, som de fordra: grund
satser förkastade han icke alltid med förakt; ty 
det är blott medelmåttiga hufvuden, som sätta théo
rie och praktik mot hvarandra. Den ena bör 
vara ett resultat af den andra, och de gifva alltid 
styrka åt hvarandra inbördes.

Några månader, innan Necker blef utnämnd till 
minister, gjorde han en resa till England, Deri- 
från återförde han en djup beundran för de fle
sta dess inrättningar; men hvad han i synnerhet 
studerade var det stora inflytande, som ett of-

H
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fentligt förfarande bar pä crediten, och de omälli« 
ga medel, som en representativ församling gifver 
att uppehålla och förnya statens financetilleln-

K.

ancetillgån-
gar. Likväl hade lian icke då för af sig t att 
föreslå den minsta ändring i Frankrikes politi
ska organisation. Hade icke omständigheterna 
tvungit Konungen sjelf till denna förändring, så 
hade Necker aldrig trott sig berättigad att blanda 
sig deruti. Han hade i synnerhet afseendé på sin 
individuella pligt, af hvilken han för det närva
rande fann sig bunden; och ehuru han var mer 
än nagon annan öfvertygad om fördelarne af en re
presentativ statsförfattning, trodde han Jikväl icke, 
att ett sådant förslag kunde utgå från en minister, 
som var tillsatt af Konungen, utan att denne ut
tryckligen gifvit honom tillstånd dertill. Dessut
om var det i naturen af hans Charakter och hans 
lynne, att afbida omständigheterna och icke åtaga 
sig de resolutioner, som de kunna medföra. Ehuru 
Necker ganska bestämdt förklarat sig mot sådana 
privilegier som feodalrättigheterna och frikallandet 
från utlagor, ville han dock ingå i underhandling 
med egarne till dessa privilegier, för att icke utan 
skonsainhet uppoffra närvarande rättigheter för 
framtida fördelar. Således, när Konungen på hans 
förslag afskaffade på sina domäner det som var 
öfrigt af lifegenskapen, den så kallade main-morte 
(eller tvånget att förblifva vid ett längods, hvars 
utskylder man icke.mägfade betala); afgjorde den 
Köoghga magten ingen ting om hvad de höga her- 
ratne borde göra i detta afseende. Den litade en
dast på verkningarne af sitt efterdöme.
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Necker ogillade hügligen olikheten i utlagor- 
ftas fördelning; lian trodde icke, au de privilegiera, 
de borde bära en mindre del af de allmänna bör
dorna än livar ocb en anrian medborgare'i staten. 
Iinellertid sölste ban icke att förmå Konungen till 
något afgörande steg häruti. Inrättningen af pro- 
vincernas förvaltning var, såsom man får se i ett 
af de följande capitlen, enligt bans tanka det bä» 
sta medel att med adelns och presternas frivilliga 
samtycke erhålla uppoffringen af denna olikhet i 
utlagor, hvilken mer än alla andra företräden väck. 
te oroligbeter bland mängden af folket. Det var 
först, då han andra gången bestridde ministers., 
embetet 1788, da Konungen redan lofvat att 
sammankalla GeneralStaterna, och då oredan i 
financerna, förorsakad genom olyckliga vai af mi. 
nistrar, å nyo hade giort honom beroende af par- 
lamenterna ; det var först då, säger jag, som Nec
ket anförde de vigtiga frågorna om Frankrikes 
politiska organisation ; så länge han kunde hålla 
sig vid kloka mått och steg i den allmänna för
valtningen, recommenderade han ej några andra.

Despotismens anhängare, som skulle Lafva 
velat finna en Richelieu i Konungens första mini
ster, voro ganska missnöjde med Necker; å andra 
sidan hafva frihetens ifrige anhängare beklagat 
sig öfver den ihärdighet, med hvilken Lan för
svarade, ej allenast Konungamagten, utan äfven de 
privilegierade klassernas, missbruk underkastade, 
företrädesrättigheter, då ban ansåg det möjligt att 
återköpa dem, i stället för att indraga dem utan 
ersättning. Necker befann sig af omständigheter-
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na satt i samma belägenhet som Canzleren de 
l’Hopital imellan Katholikerna ocb Protestanterna. 
Ty Frankrikes politiska tvister i adertonde seclet 
kunna jemtöras med de religiösa i det sextonde 3 

och Necker, äfven som de 1’Hopital, försökte att 
förena sinnena i den princip, sorn rådde i hans e- 
get hjerta. Aldrig har nggon på ett mera märk
värdigt sätt förenat vishet i medel med ifver för 
sitt mål.

Necker tog ej något afgörande steg, utan en 
lång och noggrann öfverläggning, hvari han vexel- 
vis rådfrågade Sitt samvete och sin omdömeskraft, 
nren aldrig sitt enskililta intresse. Att öfverlägga 
var för honom att gå utom sig sjelf; och på hvad 
sätt man holdst må döma om de serskildta beslut, 
hau tagit, måste man söka grunden dertill utom 
de vanliga inotiverna för menniskors handlingar 5 

samvetsgrannhet var rådande hos honom såsom 
passionen hos andra menniskor. Hans vidt om
fattande snille och inbildningskraft satte honom 
någon gång i en plågsam villrådighet; dessutom 
var han ganska böjd alt ångra sig, och anklaga
de sig ofta med ett orättvist förhastande. Dessa 
tväune ädla naturfel ökade ännu mer hans under- 
gifvenbet för moralen ; endast af denna fann han 
hvad han skulle besluta för det närvarande och 
hvaraf han skulle trösta sig öfver det förflutna. 
Hvar och en rättvis tnan, som ända till 4e minsta 
omständigheter granskar Neckers uppförande i 
allmänna ärenden, skall detuti alltid finnain flytandet 
af dvgdens grundsatser. Jag vet ej, om detta kal

las



îas att icke vara statsman j, men om man vill 
fcadla honom i detta afseende, så är det hans sam- 
vetsgrannhet, som nian måste angripa ; ty han ha
de en Hfiig öfvertygeise inom sig, att moralen ät 
ännu mer nödvändig för en statsman än för en 
privat, emedan styrelsen af stora och varaktiga 
saker är redlighetens af Gud stiftade lagar mer 
synbart underkastad än den af lätt förgängliga om
ständigheter, Under det Necker första gången vac 
minister, då opinionen ännu icke var förderfvad af 
partiandan, och rikets angelägenheter handhafde* 
efter allmänt erkända reglor, ingaf hans charakter 
en allmän beundran, och hela Frankrike ansäg det 
aom en. olycka för staten, att han drog sig tillba
ka. Låtom oss förut granska denna första mini
stère, innan vi öfvergå till de grufliga omständig
heter, som ingiöto hat och otacksamhet i menm? 
Skors omdömen?

Femte Cat hut,

Om Neckers planer i afseende på Financer na.

D e principer, som Necker hade antagit i finan- 

cernas styrelse, äro så enkla, att hvar och en kan 
begripa deraä theorie, ehuru användningen deraf 
är ganska svår. Man kan säga til statsministrar: 
"Virent rättvise och ståndaktige ; sås-om til) förfat
tare: Varen qvicke osh djupsinnige 5 dessa råd äro 

Mad. Staël. 4- »



ganska tydliga ; men de egenskaper, som g3ra det ' 
möjligt att följa dem, äro ganska sällsynta.

Necker trodde, att ekonomien och den offent* 
lighet, Som garanterar redligheten i förbindelser» 
voro grunden till ordning och credit i ett storfc 
rike i äfven så horde, efter bans sätt att se, den 
allmänna moralen icke skilja sig frän den enskil
da; och han trodde, att statens Öde kunde i många 
afseenden ledas efter samma reglor som hvar och 
en familjs. Att sätta inkomsterna i jemvigt med 
utgifterna; att komma till denna jemvigt heldrö 
genom inskränkning af utgifterna än genom påla
gornas ökande; och då kriget olyckligtvis blef 
nödvändigt, att fylla dess behof genom lin, för 
hvilka intresset skulle försäkras antingen genom, 
en ny hushållning eller genom ökade pålagor; 
sädana äro de första grunder, från hvilka Meeker 
aldrig afvefc.

Det är lätt begripet, att ingen nation kan 
med sina vanliga inkomster bestrida ett krigs kost
nader; således måste erediten tillåta att låna, det 
vill säga, att pl framtida generationer dela bör
dan af ett krig, som bör hafva deras väl till 
syftemål. Man skulle äfven kunna antaga, att 
i en stat finnes en skatt sasom Fredrik den Störé 
hade; men, utom det att Frankrike icke hade nå
gon sidan, är det endast de eröfrande, eller desom 
villja blifva det, som beröfva sitt land fördelarne 
af penningarnas omlopp och af créditons verkan. 
Ëgenmagtiga regeringar, de må vara revolutionaira 
eller despotiska, taga sin tillflykt, för att fortsätta 
krigen, till tvångslån, extraordinaira utgifter, eller
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^äppersmynl:; tÿ intet land tian eller bör bestrida 
krigskostnader ined sina vanliga inkomster; Crédi- 
ten är således, af nyare tidens upptäckter, just deft 
sntn utgör fcireningsbandet ntëllan régenlernä oCli 
folken. Det är behofvét äf icfedit, Sörii l.ödgar 
fegerihgärnö ätt vara skilnsänunä inö t allmänna o- 
jJiniönen; och i särnmä indi» soin hätiönethå blif- 
vit bildade genom handeln, har cfediten. sorri deraî 
ar en följd, gjort bvarjebahdä Constitutiohellä for
mer nödvändiga, för att trygga offentligheten i 
Knancernä och garantera ingångna förbindelser» 
Duru skulle crediteii vinna stadga genom maitresser,, 
gunstlingar eller ministrar, söni vid Köpungärnes 
hof ombytas frän den ena dageii till den andra ? 
Hvilkert husfader skulle änförtfö siu egendom åt 
detta iötteriö!

Iifiellertid vår Necker den första bfch déri endä 
bland ministrarna, som utan någon ny inrättning 
kunde förskaffa Frankrike credit. I-fans nämn i„t 
gaf ett sådant förtroende, att capitalisterne i Eus 

fopa ganska oförsigtigt rakhat på honorit, såsoiii 
på en regering, och glömt, att han kunde förlora 
Sm plats från det ena ögonblicket till det ändra,

Engelsmän och Fransoser öfvereiiSstämde i att 
akeropa honom, såsom Europas största financemi, 
h»ster j det ansågs söm ett Undétverk att hafva bé- 
6tridt fem 1rs krigskostnader, Utah att ökä pålaa 
ä?orna, och blott derigenotn, att Lärt ined ekonü-
ll»iska anordningar gaf säkerhet ät intresset för 
cle lin som upptögos. Men di partiähdan började 
Ogifta allt, påfann man att beskylla Necker i 
finaneesystem för charlatanerie. E.tt besynnerligt
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eharlatanerie, sora hvilar på cbarakterens stränghet» 
och som försakar det nöjet att skaffa sig anhän
gare genom förslösande af penningar, hvilka genom 
utlagorna influtit! Statens creditorer äro ojäfaktiga 
domare öfver en financeministcTS talent och red
lighet.

Under Neckers förvaltning stego de publica 
fonderna, och intresset på penningar föll till en 
grad, som förr varit utan exempel i Frankrike. 
De Engelska fonderna deremot undergingo på sam
ma tid en betydlig nedsättning, och alla iänders 
capitalister voro angelägne om att åtaga sig de 
lån, som öppnades i Faris, likasom en mans dyg
der hade kunnat ersätta bristen pS bestämda lagar.

Necker gjorde lån, sade man, och dessa maste 
förstöra financerna. Men genom hvad medel har 
England kommit till den grad af rikedom, att det 
i tjugufem års tid på ett lysande sätt underhållit 
det mest fruktansvärda krig. De lån, för hvilka 
intresset icke är garanteradt, skulle förstöra staten, 
om de någon längre tid voro möjliga j men lyck
ligtvis äro de icke det, ty creditorerne äro ganska 
försigtiga i det, som rör dem, och låna icke gerna 
utan säkerhet. För att gifva säkerhet åt intresset 
och amortissementscassan, som bägge äro nödvän
diga till garantie för betalningen, förenade han 
med hvarje lån en indragning och åstadkom der- 
igenom en minskning i utgifterna, som var mer än 
tillräcklig för intressenas betalande. Men denna 
så enkla method, att inskränka utgifterna för att ö- 
h» inkomsten, synes ds författare icke nog snillrik,



Som villja visa djupa insigter i de allmänna ären
denas behandling.

Man påstår äfven, att de lan på lifstid, a£ 
hvilka Neoker stundom betjente sig för att samla 
capitaler, gynnade husfädernas böjelse att under 
sin lifstid förtärs den förmögenhet, som de borde 
lemna åt sina barn. Imellertid är det allmänt er- 
kändt, att lifstidsrentan, sådan ^som Necker hade 
inrättat den, är en speculation pâ samma sätt som 
de stående lånen. De hästa husfäder insatte sin 
egendom hos de trettio hufvudmännen för Gene
ve, i afsigt att öka den efter sig. Det gifves ett 
slags lifrentor i Irland; de hafva länge funnits i 
Frankrike. Man måste begagna olika slags spe- 
culationer, för att träffa capitalisternas åtskilliga 
synpunkter. Men man skulle icke kunna draga i 
Ivifvelsmål, att en husfader kan, om han vill hålla 
ordning i sina utgifter, betydligt öka sitt capita), 
om han insätter en del af sin egendom för ett 
ganska högt intresse, och sedan spar en del af 
detta intresse hvart år.

För öfrigt bör man blygas att upprepa sannin
gar, som äro allmänt erkända öfver hela Europa 
af alla som befatta sig med financer. Men när 
i. Frankrike den stora verldens ignoranter i något 

. vigtigt ämne uppsnappat någon phras, hvars för
klaring hela verlden kan begripa, nöja de sig med 
att upprepa den vid alla tillfällen, och detta dår
skapens bålverk är ganska svårt att kullstörta.

Bör man äfven svara dem, som anklaga Necker 
att icke hafva ändrat beskattningssystemet och upp- 
käft aaltäfgiften (gu&effes), då fcan ålade Statsläm*
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derna, som dertfråo voro, fritagne, en sådan salt» 
$hatt? Det fordrades ingenting mindre än revolt» 
tiormn fqr att upphäfva prcuVinçerna* enskildta, pri-. 
YÜegter. J£n minister, som vågat anpripa depi, 
skulle blott hafys frainkaliat ett för Konungens 
anseende skadligt motstånd» «tan att vinna något 
pyttigt resultat, De, privilegiera de förmådde allt 
i Frankrike för .fyratio år sedan, och blott na tio, 
pens intresse var plan styrka, Regeringen och 
folket, som likväl 3ro, de (vä väsendfliga delarne \ 
staten, förmå Ide ingen ting mot den eller den 
province»-,, den eller den corpsen; de inängfalldign 
rättigheterna, ett arf af förflutna händelser, hin-, 
drade Ko.nungen sjeif att uträtta något för dçfc 
a.llmannas val,

r^ecker har i sitt verk rörande financernas för* 
vanning visat alla olägenheter af pålagornas q- 
jemna Fördelning sådan som den rådde i Frankri- 
ke. .Men det är ett nytt bevis på hans, klokhet, 
att han i dettas afseende icke företog någon än» 
dring under sip första ministère- De tillgångar, 
Som kriget fordrade, tillätq honom içke att blott» 
ställa sig för några ipvärtes stridigheter; ty, för 
att införa något nytt. i finance-mai, fordrades att 
egg ffed, då man kan vinna folket på sin sidr; 
genom det man minskar pålagorna, sedan man för-: 
ändrat deras natur,

Om någre hafva tadlat Necker för det hap 
bibehållit det gamla beskattningssystemet, hafva 
andra beskyllt honom att hafva visat allt för 
prycken dristighet, i det han lät trycka sin re
dogörelse för Konungen öfver financernas till-



Stånd. Necltfr var, såsom jag redan nämnt, i nästan 
lika omständigheter som canzlern de 1’Hopital. 
Han bade icke gjort ett steg på den polhiska banan, 
Innan nyhetsälskare förebrådde honom hans för- 
sigiigbet, och anhängarne af alla de gamla miss- 
hmken hans dierfhet. Också är studerandet af 
dessa två ministèrer kanske det nyttigaste, hvarmed 
en statsman kan sysselsätta sig. Man skall der se 
den rätta vägen uppsökt mellan de stridiga parti
erna och alltid förnyade hemödanden att uppgöra 
ett klokt fördrag mellan gamla intressen och nya 
Ideer. Utgifvandet af den gjorda redogörelsen ha
de för ändamål, att på något sätt svara mot un
derhusets debatter i England, derigenom att den 
för alla yppade financernas verkliga läge. Att un
derrätta nationen om det allmännas tillstånd, var, 
säger man, stt gifva en stöt åt Konungens anseen
de. Qm man icke haft något att begära af natio- 
pen, hade man kunnat dölja den Kongliga skattens 
belägenhet. Men sinnenas gisning tillät içke, att 
man fordrade fortsättningen af ganska tryckande på
lagor, utan att, visa åtminstone det bruk, man gjort 
eller ville göra deraf. Hofmännen, skreko mot 
publiciteten i financerna, det enda medlet att grund
lägga crediten ; icke dess minre fordrade de med 
lika häftighet för sig och de sina alla de pennin
gar, som sjelfva denna credit med'möda kunde an
skaffa. Denna motsägelse med sig sjeîf kan imel- 

lertid förklaras af deras billiga fruktan att se 
blottade för allmän dager de utgifter, som rörde 
dem ; ty ett öppet förfarande med statens finan
çai t hade äfven den vigtiga fördel, att försäkra



ministern om stöd af den allmänna opinionen for 
de serskilda indragningar, han måste göra. Eko
nomien erbjöd i Frankrike stora medel It en till- 
tagssn man, hvilken såsom Necker ville taga sin till
flykt dertill. Konungen, ehuru han icke sjelf lef- 
de yppigt, var så godhjertad, att han icke kunde 
neka något St dem, som omgåfvo honom; och nåde- 
blevisningar af alla slag öfverstego under hans re
gering, oaktadt all stränghet i hans eget lefnadssätt, 
sjelfva Ludvig XV;s utgifter. Necker borde såle
des anse för sin första pligt, och såsom det för
nämsta hjelpmedlet för staten, att minska nådebe- 
visningarna; pä detta sätt ädrog han sig många 
fiender vid hofvet och bland tjenstemännen vid 
financeverket; men han uppfyllde sin pligt, ty 
folket var dä genom pålagorna bragt i en nöd, 
som ingen sökte afhjelpa, och som Necker först 
offentligen kungjort och lindrat. Att lida för dem, 
som man icke kände, och neka hjelp åt dem mar» 
kände, var ett plägsamt företag, men som samve
tet gjorde till en lag för den, som alltid tagit det 
till sin ledare.

I>å Necker första gången var minister, var de» 
talrikaste klassen i samhället nedtryckt af tionde
pålagor och feodalskyldigheter, från hvilka revo
lutionen nu befriat den. Tullafgifterna ocb de 
pålagor, som tryckte vissa provincer och skonade 
andra, fördelningens ojemnhet, grundad på adelns 
och presterskapets friheter, allt bidrog att göra 
folkets belägenhet oändligt mindre lycklig än den 
nu är. Hvarje år läto uppsyningsmännen sälja e. 
landets sista tillgångar, emedan Sera skat-tdra-



gande funno sig utur slind att betala dö utskylder, 
man af dem fordrade; Det fanns ingen stat i Eu
ropa, der folket behandlades på ettså revolterande 
sätt. Med så inånga menniskors heliga intresse 
förenade sig äfven Konungens, hvilken icke borde 
blottställas för parlamenternas motstånd, vid utla
gornas inregistrering. Necker gjorde således kro
nan en vigtig tjenst, då han bestridde krigskostna
derna blott genom frugten af sina ekonomiska för
fattningar och genom creditens skickliga begagnan
de; ty nya bördor retade nationen och gjorde parla
mentet älskadt af folket, som deraf tog sig anled
ning till motstånd.

En minister, som kan hindra en revolution 
genom det han gör godt, bör följa denna väg, hans 
politiska tänkesätt må vara hvilka som heldst. 
Necker smickrade sig således att, genom ordning 
i financerna, ännu åtminstone flera år fördröja den 
kris, som förestod; och om man antagit hans 
planer i förvaltningen, skulle kanske denna kris 
icke hafva varit annat än en rättvis och nyttig 
förbättring, som efter hand blifvit verkställd.
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Sjette C a v t t e e t.

Om TSechers planer för förvaltningen,

Financeministern bade före revolutionen icke blott 

befattning med den allmänna skatten, bans em- 
betepligter inskränkte sig icke blott till att hålla 
temvigt mellan inkomster och utgifter: hela rikets



förvaltning var på hans lott; och i detta afseende 
berodde hela nationens väl på generalcontrollenrep. 
Flera grenar af förvaltningen voro alldeles utmärkt, 
vanvårdade- Oen oinskränkta magtens princip 
förenade, sig med oupphörligt förnyade hinder 
yid tillämpningen deraf. Qfverallt funnos histori
ska traditioner, hvaraf provincerpa yille göra sig 
rättigheter, oçh bvilkp den. Kongliga magten ansåg 
blott såsom gamla bruk. Ideraf blef regerings-, 
konsten ett slaga taskspeleri, hvarigenom man 
försökte att preja ut af nationen allt hvad man 
kunde, för att rigta Konungen, likasom nationen 
och Konungen varit att anse sum hyarandras 
fiender. ,

Utgifterna för bofhållningen oçh armeen voro 
fullt.ut betaide; men den Kongliga skattkammarens 
Usla tillstånd var till den grad blefven en vana, 
att man af brist pä penningar försummade de för 
menskligheten mest nödvändiga omsorger, Man 
kan knappt göra sig begrepp om det tillstånd, i 
hvilket Necker och hans fru funno fängelserna 
och liospitalerna i Paris- Jag nämner fru Necker 
vid detta tillfälle, ty hon egnada, hela sin tid, 
så länge hennes man var minister, till förbät
tring af välgörandets inrättningar, och de märkvär
digaste ändringar i detta, afseende verkställdes af 
henne.

Men Necker kände mera lifligt än någon an
nan, huru obetydligt äfven en ministers välgöran
de är i en stat, så stor och så egenmägtigt styrd 
som Frankrike, och detta förmådde banom att
iwä.tta provincialcomitéerna, det vill säga, sälj.



skaper bestående af de förnämsta posessionater i 
hvarje province, i hvilkas sammankomster inan skul
le afgöra utlagornas fördelning och de locala an
gelägenheterna i förvaltningen. Turgot hade fattat 
Ideen derom ; men före Nepke.r har ingen mini
ster egt mod att blottställa sig för det motstånd, 
som en inrättning et detta slag skulle möta; man 
kunde förutse, att parlamenterna och hofvet, som 
eljest sällan förenade sig, här skulle göra gemen- 
samt motstånd.

De proyincer, som sist blifvit förenade med kro- 
jran, såsom Languedoc, Bourgogne, Bretagne, m. fl, 
kallades pays d’etats (Statsländer) , emedan de 
förbehållit sig rättighet att styras af ett samfund 
bestående af de tre stånden i provincen, Konungen 
bestämde hela summan som fordrades; men stän
derna uppgjorde fördelningen deraf, Dessa pro- 
yincér vägrade ståndaktigt vissa taxpr, från hvilka 
de påstodct sig vara frikaliade genom traçtater, som 
de ingått med kronan. Deraf komma ojemnhe- 
terna uti contributionssysteniet, de måpgfalldrga. 
tillfällen^ till smyghandel mellan provinçerna, och 
inrättningen af tullar I det inre af landet Dessa 
så kallade Statsländer njöto stora förmoner; de be
talade icke blott minre; utan den fordrade sum
man fördelades af ppssesionater, som kände de loca
ls förhållandepa, och som sjelfva intresserade sig 
derför. Landsyägarne och. de publica iiuättnin- 
garne vårdades der med mycket större omsorg, 
Och de skattdragande behandlades mera skonsamt. 
Konungen hade aldrig medgifvit dessa Ständer 
Wtigheten att beviilja pålagor; men de uppförde



»Ig så, som ona de verfügen egt dem De vägrade 
icke att erlägga hvad man fordrade af dem; men 
de gåfvo sina contributioner namn af frivillig gåf. 
va. Med ett ord deras förvaltning var mycket 
bättre än de andra provincernas, hvilkas antal lik- 
väl var. mycket större, och som icke mindre för- 
tiente regeringens omsorg. Intendenler utnämndes 
af Konungen för att styra de trettiotvå Generali- 
teterna i riket : det var endast i Statsländerna, som 
de mötte motstånd, och stundom af något bland 
de tolF parlamenten i provincerna (parlamentet 
i Taris var det trettonde); men i de flesta Gene* 
raliteterna, s,om styrdes af en Intendent, besörjde 
denna kronans agent ensam h-ela provincens ange
lägenheter. Han hade under sitt befäl en armée 
af skattkammarens lägre tienstemän, hvilka folket 
ansåg med afsky. Dessa tjenstemän plågade dem 
hvar på sitt håll, för att aftvinga dem skatter, illa 
beräknade efter deras tillgångar; oeh då man 
skref till financeministern för att beklaga sig öf- 
ver Intendenten» eller hans underhafva-ndes våld
samheter, återskickade ministern klagomålen till 
gjelfva denna intendent, emedan den högsta mag- 
ten endast genom dessa underhöll gemenskap 
med proviftceriia.

Unga personer och fremlingar, som icke känt 
Frankrike före revolutionen, som nu se folket rik- 
tadt genom egendomarnas fördelning, upphäfvan- 
defc af tionden samt feodalstyrelsen, kunna ic
ke hafva något begrepp om detta lands belägen
het, då nationen ännu bar tyngden af alla privile
gier, Anhängare af slafveriet i kolonierna hafva



ofta sagt, att en bonde i Frankrike var olyckliga» 
re än en Neger. Detta var ett skäl att mildra de 
hvitas belägenhet, men icke att förhärda sig mot 
de svarta.

Eländet ökar okunnigheten, okunnigheten ökar 
eländet, och när man gör sig den frågan, bvarföre 
Franska folket under revolutionen var så grymt, 
kan man ej finna något annat skäl dertill än brist 
på välstånd, hvilken åtlöljes af brist på moralitet.

Man har under dessa tjugufem åren förgäfves 
sökt att i Schweiz och Holland famkalla scener, 
lika med dem som tilldragit sig i Frankrike; de^- 
8a nationers sunda förstånd, bildadt fran längre ti
der tillbaka genom friheten, har beständigt satt 
sig deremot.

Ett annat skäl till revolutionen» olyckor är det 
oerhörda inflytande, som Paris hade på Frankrike- 
Derföre borde inrättningen af förvaltnings-co- 
mitéer i provincerna minska detta hufvudstadens 
öfvervälde på alla puncter i riket; ty de stora 
possessionaterna, intresserade af de angelägenheter, 
med hvilka de hade befattning hemma, skulle haft 
ett bevekande skäl att lemna Paris och lefva på 
sina gods. De stora i Spanien kunna icke lemna 
Madrid utan Konungens tillåtelse: det är ett kraf
tigt medel för despotismen, följaktligen för adelns 
nedsättande, att förvandla dem till hofmån. Provin- 
cial-comitéerne borde gifva de stora herrarna i 
Frankrike en politisk stadga. De oenigheter, sotn 
man sett i hast utbryta mellan de privilegierade 
och nationen, »kulle kan hända aldrig hafva egt 
rum, om de tre stånden från längre tider tillbaka



hade närmat sig till hvaranrlra, för att gemensamt 
öfverläggp om de angelägenheter» som rörde en délt 
samma province,

Öö prövinöial-förva itnjiigär» sont inrättades urti
der Neckers ministère, sammansatte han, likasom Ge- 
neralStatetna sedermera blefvodet, till en fjerdedel 
af adeln, ert fjärdedel af presterskapet, öch dert 
öfriga hälfter! af tredje ståndet, deladt i fullmägti- 
ge från städerna och fullmägtige frlln landet. De 
öfveilade tillsammans» och redan hade eiiigheterl 
mellan dém hunnit till den grad, att bägge de fof- 
sta stånden talade oui att frivilligt afsäga sig sinä 
privilegier i de mål, söm rorde iitlagörria. l*roto- 
collerna Öfver deras sessioner borde tryckas, för 
att med allmänhetens bifall uppmuntra deras be
mödanden.

Da stora herrafne i Frankrike égde icke nog 
kunskaper, emedan de icke vunno något genom 
ätt ega derhi Behaget i umgänge, som gjorde 
dem älskade vid hofvet. Var den säkraste Vägen till 
hederstjettstéf,

Denna ytliga Uppfostran har Vatit ert af orsä* 
kerna till adelns fal i § de kunde icke mer strida 
mot tredje ståndets upplysning * dé hade borde 
försöka att öfverträffa dem. Provincial-comitéer- 
ria skulle efter hand hafvà gifvit de stora herrar-; 
iia öfverlägsenhet genorrt deras kännedom af för- 
valtningen, såsom de fordom voro öfverlägsna ge
nom sitt svärd5 en allmän nationalända skulle i 
Frankrike hafva förbereds införandet af en fri för- 
fattning.



Provincial-comitéerna sWîle icke bafvâ hin
drat att en dag sammankalla GeneralStatetna^ met! 
Så snart den oundvikliga stunden för en repre
sentativ författning varit kommen, skulle åtmin
stone den första och andra klassen, efter att en 
lång tid hafva gemensamt sysselsatt sig‘tried sitt 
lands styrelse, icke hafva visat sig för General- 
Staterna, den ena med afsky, den andra med pas
sion for iemlikheten.

Ärchebiskopen af Bourges och Bisköpen ä£ 
llhodez blefvo valde till ordförande i de tvänne 
provincial-comitéef, som Necket hade inrättat. 
Denne protestantiske minister visade vid alla till
fallen en stor aktning för Franska presterskapet, 
ty det bestod af vérkligen kloka män i allt sorti 
icke rörde deras stånds fördömsrj men efter re

volutionen måste partihatet och styrelsens förän
drade natur aflagsna alla andeliga från publica 
embeten.

Parlamentema fattade misstroende till pro- 
vinciakcomitéerna, såsom en inrättning, hvarige- 
nom Konungen kunde få någon styrka af öpinio- 
hen, oberoende af deras. Necker önskade, att pro- 
vincerna icke skulle vara underkastade blott dö 
auctoritetef, som hade sitt säte i Paris; men långt 
ifrån att villja förstöra det verkligen nyttiga i par- 
lamenternas politiska magt, det vill saga, det hin
der, som de kunde sälta för pålagornas förhöjande, 
Var det Necker sjelf, SOm förmådde Konungen, 
ätt äfven till parlamentets integistrering öfveiiem- 
l*a mantalsskatten, hvars storlek ministern eliest 
bestämde efter eget behag, Necker sökte alltid



att sätta gränsor för den ministeriella magten, eme- 
dan han af egen erfarenhet visste, att en man, 
ofverhopad af sä minga gäromål, och si långt 
skild frän de intressen, öfver hvilka han är 
kallad att döma, alltid slutar med att förlita sig på 
den ena af sina underhafvande efter den andra, 
ända till de lägsta coramissarier, de mest oskickli' 
ge att döma om de driffjädrar, iom böra verka på 
vigtiga måls afgörande.

Visserligen, skall man invända, satte Necker 
gerna gränsor för ministeriela magten, emedan lian 
var minister blott för en tid ; men det var deri* 
genom som ban skadade den beständiga Kon- 
ungamagten. Jag ämnar icke bär afbanala den, 
stora frågan, huru vida Konungen i England icke> 
har likaså stor och större magt än en Konung i 
Frankrike hade. En Engelsk regent är tvungen 
att bandia i enlighet med allmänna opinionen; då 
ban uppfyller detta villkor, förenar han nationen® 
styrka med thronens; dâ deremot en egenmägtig 
monarch, emedsn han icke vet, hvar han skall träf» 
fa denna opinion, som hans ministrar aldrig tro** 
get framställa för honom, möter i hvarje ögonblick 
oförutsedda hinder, hvilkas vådlighet han icke kan 
beräkna. Men utan att i förväg åberopa en slut" 
följd, som jag hoppas genom detta arbete skall vin» 
na en ny tydlighet, håller jag mig blott vid de pro- 
vinciela förvaltningarne, och jag fragar: om de vo
ro Konungens verkliga tjenare, som ville öfverty- 
ga honom, att dessa förvaltningar minskade hans 
magt.
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Öet tillhörde icke dem att afgöra beloppet 
t»F pålagorna; endast fördelningen af den förut be

stämda summan öfverlemnades åt dern. Var det 
således en förrnon för kronan, att utlagorna, illa 
fördelade af en oskicklig intendent, tryckte folket 

och uppretade det mot regeringen mer än någon 
pålaga, som ehuru betydligt stor varit klokt för- 

delad. Alla regeringens agenter åberopade härvid 

l hvarje minsta omständighet Konungens vilija; 
Fransmännen äro icke nöjda, om de ej kunna 
vid alla tillfällen stödja sig på regentens fordrin

gar. Träldomens vanor hafva hos dem vunnit ål
derns häfd, då ministrarne i fria stater blottåbero- 
pa det allmännas Väl. Ännu fordras an tid, innan 
1'rankrikes inbyggare, i flera secler vande vid det 

egenmägtiga, lära att förkasta detta bofnratinaspråk, 
som icke bör sträcka sig utom rnurarne af d@ palat- 
ser, i hvilka det uppkommit.

Sa länge Necker var minister, bade Konungen 
icke den minsta tvist med parlamenterna. Detta 

är ej underligt, skall man säga, emedan Konun

gen under denna tid icke fordrade nya pålagor, 

och af höll sig från allt egenmägtigt handlingssätt. 
Men just i detta visar sig ministerns klokhet; ty 
det vore orätt af en Konung att försöka, till hvil- 
ken grad folket kunde fördraga hans fel, äfven i ett 
land, der constitutionella lagar icke sätta gränsoc 

för hans magt. Ingen bör våga allt hvad han kan, 
i synnerhet på en så vacklands grund som despo
tismens i ett upplyst land.

6- -
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Necker var under sin första ministère ännu 
mera vän af den allmänna redligheten, om man sä 
får säga, än af friheten, ty naturen af den rege
ring, han tjente, tillät mer det ena, än det an
dra ; men han önskade allt hvad som kunde at det 
goda gifva någon varaktighet, oberoende af 
Konungarnas -personliga Charakter och af hans 
ministrars, som är ännu mindre gifven. De tvän- 
ne pro vin ci al-co mi téer, som han inrättade i Ber- 
ri och Rouergue, lyckades fullkomligt. Flere andra 
voro förberedda, och den gäsning i sinnena, som i 
ett stort rike är oundviklig, vände uppmärksamhe
ten pl dessa partiella förbättringar. Det fanns dä 
endast tvänne utvägar att tillfredsställa opimoneq* 
som redan var i mycken oro öfver de allmänna an
gelägenheterna; nämligen provincial comitéerna, och 
financernas offentlighet. Men, invänder man, hvar- 
före bör man tillfredsställa opinionen? Jag inlåter 
mig icke i nigot af de svar, som frihetens vänner 
skulle gifva på denna besynnerliga fråga. Jag vill 
helt enkelt säga, att det, just för att undvika sträf- 
vandet efter en representativ författning, varit 
bäst att bevillja hvad man väntade af en sådan, 
det vill säga, ordning oph stadga i förvaltningen. 
Med ett ord; af opinionen berodde crediten, det vill 
säga, penningaroe; och, emedan man behöfde des- 
åa penningar, hade inan åtminstone af egennytta 
bordt rätta sig efter nationens önskan, för hvilken 
man kanske varit skyldig att gifva efter af pligt.



6;
SjtrNDïs Cap i i i ï j,

Om Americanska Krizet.

C3«n man skall bedöma det förflutna, sedan msn 

inhemtat kännedom af de händelser, som derpå 
följt, kan inan säga, att Ludvig XVI gjorde illa, 
dä lian blandade sig i kriget mellan America och 
England, ehuru de Förenade Staternas sieifständighet 
önskades af alla ädelt tänkande menniskor. Prin
ciperna för Franska monarchien tilläto icke att 
uppmuntra hvad som enligt samma principer bor
de anses såsom uppror. Dessutom hade Frankrike 
då icke skäl att beklaga sig öfver England; och 
att förklara krig blott för den täfian, som alltid 
råder mellan dessa tvanna riken, är en i sig sjelf 
dålig politik och för Frankrike ännu förderfligare 
än för England. Ty emedan Frankrike af natu
ren eger de största källor till välmåga och mycket 
mindre styrka och skicklighet på hafvet, skall det 
af freden vinna välstånd, men störtas genom sjö
krig. Americanska angelägenheterna, och Engel
ska parlamentets debatter rörande detta ämne, väck
te ett lilligt deltagande i Frankrike. Alla Frans
män, som blifvit skickade att tjena under den store 
Washington, återkommo intagne af den lifligaste 
enthusiasm för friheten, hvilket borde göra det svårt 
för dem, att, i lugn återvända till bofvet i Versail
les, utan att önska något mer än den hedern att 
der hlifva mottagne. Man bör således, torde man 
säga, förklara revolutionen som en följd af det fel, 
Franska regeringan bagick, då den deltog i Ame»



ricanska kriget. Revolutionen bor förklaras af allt 
och af intet} hvarje Sr af detta tidehvarf förde 
den på ett eller annat sätt ett steg närmare. Det 
var ganska svårt att undandraga sig den i Paris 
allmänna rösten för Ainericanernas sjelfständighet. 
Redan bade Marquisen la Fayette, en ädel Frans» 
man, vän af äran och friheten, vunnit allmänt 
bifall, då han gick att förena sig med America- 
nerna, innan ännu Franska regeringen hade tagit 
deras parti. Det motstånd, Konungens vill ja mötte 
i denna omständighet, uppmuntrades af allmänhe- 
tens bifall. Men när regentens anseende är miss» 
crediteradt hos den allmänna opinionen, är mo- 
narcbiens princip, som sätter all ära i lydnaden, 
angripen vid sjelfva roten.

Hvad heslut horde man då taga? Necher gjor
de Konungen ganska kraftiga föreställningar till 
förmon för fredens bibehållande, och denna mini
ster, anklagad för republicanska tänkesätt, förkla
rade sig mot ett krig, som hade ett folks sjelfstän- 
dighet till ändamål. Icke derföre, jag beböfver 
ei säga det, att han ej lifligt önskade Americaner- 
nas triumph i deras beundransvärda satj men å 
ena sidan ansåg han det icke rätt att förklara krig 
utan en ovillkorlig nödvändighet, och å den andra 
var han öfvertygad, att ingen politisk conjunctur 
skulle för Frankrike ersätta de fördelar, det kund» 
draga af sina för detta krig använda capitales 
Dessa skäl antogos icke, och Konungen förklarade 
sig för kriget. Man måste likväl tillstå, att det 
kunde hafva sina vigliga skäl; och att man skul
le blottställa sig för svåra olägenheter, hyad par*



ti man heldst tog. Redan närmade sig den tid, 
då man kunde använda på Ludvig XVI, livad 
Hume säger om Carl I. Hart hefann' sig i en be
lägenhet, der felen voro ohjelpliga, och en sådan 
belägenhet öfyergår nienni$kans svaga natur.

Cf

Åttonde Capxtlet.

Om Neckers ajsked âr 17Q r.
j-^eoïter hade ingen annan afsigt under sin första 

ministère, än att förmå Konungen till ett frivilligt 
införande af allt det goda, som nationen önskade, 
och för hvilket den sedan påkallat representanter. 
Det var det enda sättet att hindra en revolution 
under Ludvig XVI:s tid, och jag har aldrig sett 
min far sedan ändra sig i den öfvertygelsen, att 
det da, år jyßi, skulle hafva lyckats. Den bittra* 
Ste förebråelse, som han gjorde sig i sin lefnad, 
var således att icke heldre hafva uthärdat allt än 
att taga afsked. Men han förutsåg icke då, hvaå 
händelserna sedan hafva uppenbarat, och ehuru 
endast en ädel känsla qvarhöll honom på hans plats, 
finnes likväl hos stora själar ett sjags ömtålig fruk
tan, att icke nog lätt afstå frän sin magt, närderas 
stolthet fordrar det.

Den andra klassen af hofmännen föiklarade 
sig mot Wecker- De stora herrarne, obekymrade 
am sin lycka eller förmögenhet, äro i allmänhet 
mer sjelfsiäudige i sina åsigter än denna låga svärm, 
som jagar efter gunst och nSd, för att vid hvarje 
nytt tillfalla erhålla nya gålvor, Necker gior«^



inskränkningar i Konungens bofhållning, 1 den sum« 
itia som var ämnad till pensioner, i embeten för 
statsmedlens indrifvande, i cle nädegåfvor, soin vo« 
ro bevilljade 5t hofirolket för dessa sysslor. Detta 
bushällssystem väckte missnöje hos alla, som redan 
varit vane att betalås af regeringen och att gö»a 
ansökningarne till ett näringsfSng. För att vinna mer 
inflytande, hade Necker förgäfves visat en per
sonlig oegennytta, hittills utan exempel, i det han 
afsade sig all lön för sitt embete. Hvartill gag
nade denna oegermytta dem, som voro längt ifrån 
att gifva akt på ett sådant efterdöme? Detta verk
ligen ädla exempel afväpnade icke vreden hos de 
män och qvinnor, som i Necker funno ett hinder 
för de missbruk, hvilka redan hade sä öfvergått 
till vana, att det ansägs för orättvist att villja upp- 
häfva dem.

Fruntimmer af en viss rang blandade sig j all 
ting före revolutionen. Deras män eller bröder 
skickade alltid dem till iministrarna > de kunde gö
ra påståenden, utan att fela mot anständighetens 
ßfverskrida all billighet, utan att man var i till
fälle att beklaga sig deröfver ; och alla de heve- 
kelsegrunder, som de muntligen visste att förebrin
ga, verkade mycket på de flesta embetsmän. Nec
ker afbörde dem ganska höfligt 5 men han hade 
mog förstånd, att. upptäcka dessa konstgrepp i de. 
ras tal, hvilka icke hafva någon verkan på upp
lysta ®ch oförderfvade memiiskor. Dessa damer 
talade då ur den höga tonen, påminte likasom 
Ï förbigäend» om sina lysande namn och begärde 
en pension, alldeles soro en Marskalk af Franlmk©
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skulle hafva beklagat sig öfver uraktlåten befor
dran. Necker la öl 1 sig alltid vid rättvisan och til
lät sig aldrig att slösa med penningar, förvirfvade 
genom folkets uppoffringar. Hvad äro tusen Riks
daler för Konungen? sade de Tusen Riksdaler, 
svarade Neckar, äro mantalsskatten af en by.

Dessa tänkesätt värderades endast af da akt
ningsvärdaste män vid hofvet. Necker kunde äfven 
räkna på vänner bland presterskapet, som ban alltid 
hedrat, äfvensom bland de stora possessionaterna och 
adelsmännen, hvilka han medelst provincial comitéer- 
na ville leda till kännedom och handhafvande af 
de allmänna ärendena. Men hofmännen och de, som 
hade befattning med kronans medel, voro ifrigt mot 
honom. Man hade begått den oförsigtigheten att 
trycka ett memorial, som han lemnade till Konungen 
rörande provincial-comitéernas inrättande, och parla- 
jnenterna hade deruti sett, att han uppgaf, såsom 
ett bland skålen för denna inrättning, det stöd af 
Opinionen, som den Framdeles kunde gifva emot 
sjelfva parlamenterna, om dessa uppförde sig så
somärelystna corpora tioner och icke efter natidnens 
önskan. Det behöfdes icke mer, att dessa 
embetsmän, af nit för sitt i fråga satta politiska 
anseende, djertt förklarade Necker för nyhets
stiftare. Men af alla nyheterna var ekonomi- 
en den, som mest hatades af hofmännen och af 
dem, som hade befattning med diätsel erkct. Imel 
lertid skulle icke en minister, för hvilken natio
nen visade mera tillgifvenhet än den alltsedan 
Sully och Colbert betygat för någon, bafva f»Hif



f8r sådana fiender, om ej Grefve de Maurepas 
klokt iakttagit tillfallet att störta honom.

Denne hade elakt öga till Necker, för det han 
utan dess vetskap låtit ut»ämna Marskalken de Ca
stries till minister för sjöärendena. Imellertid var 
ingen mer ansedd än de Castries och ingen förtjen- 
te mer att vara det. Men de Maurepas ville, hvar- 
ken att Necker, eller någon annan skulle söka ett 
omedelbart förtroende hos Konungen: han afunda- 
des sjelfva Drottningen, och Drottningen bemötte 
då Necker med mycken godhet. De Maurepas var 
alltid närvarande, då Konungen arbetade med mi. 
jnistrarne; men då han en gång hade ett anfall af 
gikt, befann sig Necker ensam med Konungen och 
utverkade vid detta tillfälle de Sartines’ afsättande, 
och utnämnandet af Marskalken de Castries till 
minister för sjöärendena.

De Sartines var ett exempel på val, som 
göras i de riken, der man icke genom tryckfrihe
ten och sammankomster af nationens fullmägtig© 
tvingas att uppsöka skickliga män. Han hade va
rit en förträfflig police-lieutenant : en intrigue upp. 
höide honom til) rangen af minister. Necker gick 
t ill honom några dagar efter hans utnämnande j han 
hade låtit tapetsera sin kammare med geographi- 
ska chartor, och sade till Necker, under det han 
spatser-ade i detta läs-cabinet: ”Se, hvilka fram- 
steg jag redan gjort, jag kan sätta handen på den
na cbarta och, med tillslotna ögon, visa er de fyra 
verldsdelarna.” Dessa vackra kunskaper hade i 
England icke ansetts tülrâcklige att styra sjövä-



Med denna okunnighet förenade de Saftines 
en obegriplig oskicklighet i räkenskaperna för sitt 
departement, och oordningarne i denna del af all
männa utgifterna kunde icke länge blifva frem- 
mande för financeministern. Oaktadt dessa vigtiga 
skäl kunde de Maurepas icke förläta Necker, att 
han tait directe med Konungen, och frän denna 
dag blef han dess afsvurne fiende. Det är en e- 
gen charakter: en gammal bofman minister! Det all- 
männa var ingen ting för de Maurepas; han syssel
satte sig endast med hvad ban kallade Konun
gens tjenst, och denna tjenst var ej annat än den 
gunst, som kunde vinnas eller förloras vid hof- 
vet. Äfven de vigtigaste angelägenheter åsidosat
tes för att leda Konungens villja. Det fordrades 
väl att ega en viss kännedom i sakerna, för att der- 
om. kunna tala ined Konungen; det var nödvändigt 
att förtjena en viss grad af aktning, för att icke 
hos Konungen blifva alltför mycket tadlad; men ; 
oeks! var det hans enda svftemll i allt, att 
behaga honom. De Maurepas försökte att bihe- 
hälla sig i gunst genom en mängd obemärkta om
sorger, hvarigenom han lika som med nät omgaf 
monarchen, som han ville utesluta frän alla för
bindelser; der han kunnat höra allvarsamma 
och oskrymtade sanningar. Han vågade icke före
slå Konungen, att afsätta en så nyttig man som 
Necker. Ehuru man icke satte något värde pä 
hans nit för det allmännas väl. kunde man likväl 
icke försmå de penningar, soin han genom sin cre
dit anskaffade för Kongliga skattkammaren. Imel- 
lerticDvfu: den gamla ministern lika oklok i det som



rörde det allmänna, som försigtig i allt livad hon. 
om sjelf angick, och bekymrade sig föga med 
fmancernas öde, blott icke Necker vågade tala med 
Konungen utan hans samtycke. I alla fall var 
det svårt att säga till Konungen: Ni måste afsätto 
Er minister, för det han understått sig att tala med 
Er utan att rådfråga mig. Han måste således af- 
bida ett annat tillfälle; och ehuru Necker var 
förhehållsam, hade han en stolt charakter, ett lätt- 
rördt sinne; han var med ett ord kraftfull i belas 
sitt tänkesätt, och detta var nog, att förr eller 
sednäre begå fel vid hofvet.

I ett af de furstliga palatserna var ett slags 
intendent de Saint Foix, intriguerande i stillhet, 
men ihärdig i sitt hat mot alla upphöjda tänkesätt; 
denne sökte, ända till sin sista «Jag, och di hans 
gråa hufvud syntes påkalla några vigtigare om. 
sorger, en middagsmåltid, hemligheter och pennin, 
gar, och det hos sjelfva revolutionens hufvudmän. 
De Maurepas nyttjade honom, för att utsprida smä- 
deskrifter mot Necker. Då det i Frankrike icke 
fanns någon tryckfrihet, var det något alldeles 
nytt att se skrifter mot en embetsman uppmun
trade af första ministern och i följe deraf offent, 
ligen utspridda kring hela verlden.

Man måste förakta dessa snaror, som läggas 
för ens charakter; detta har Necker sedan ganska 
ofta upprepat;v men Fru Necker kunde icke tåla 
den skymf, för hvilken ■ hennes man blottställdes; 
för att bespara honom en bitter oro, trodde hon 
sig höra dölja för honom det pasquill, som först 
råkade i hennes händer; men hon beslöt att hon*



om ovetande skriftligen beklaga sig bos de Mau- 
repas ocb bedja honom taga nödiga mått och steg 
mot dessa anonyma skrifter: bon vände sig såle
des just till den, som i hemlighet uppmuntrade 
dem. Ehuru Fru Necker var ganska skarpsinnig, 
kunde hon, uppfostrad i Schweiz’ bergstracter, 
icke göra sig begrepp om de Maurepas’ charakter; 
en man som i känslans uttryck icke såg annat än 
ett tillfälle att upptäcka, bvaråt han borde rigta 
sitt anfall. Så snart hau fått veta Neckers ömtå
lighet genom det missnöje, hans fru hade visat, 
trodde han sig hafva fuunit,rätta medlet att forma 
honom till afsked.

Då Necker fick veta sin frus förfarande, ogil
lade han det, men bief deröfver ganska rörd. Näst 
efter hans religiösa pligter var allmänna opinionen 
det som mest sysselsatte honom. För nationens 
högaktning uppoffrade han förmögenhet, heders- 
tjenster, allt bvad de ärelystna eftersträfva ; och 
denna folkets röst, som då ännu var ofsrderfvad, 
hade för honom något gudomligt. Den minsta 
fläck på hans rykte förorsakade honom större 
smärta än allt annat i verlden. Den verldsliga drif. 
fjedern för hans handlingar, den vind som från denna 
jorden lekte i hans segel, var kärleken till ära. En 
minister hos Konungen i Frankrike hade dessutom 
icke, såsom de Fmgelska ministrarne, någon af bof, 
vetoberoende magt : han kunde icke i underhuset 
ådagalägga för allmänheten sin charakter ocb sitt 
uppförandej och dl man icke hade tryckfriheten, 
voro hemliga smädeskrifter så mycket farligare.



Da Maurepas lät i tysthet utsprida, att man 
kunde behaga Konungen genom det map angrep 
hans minister. Om Necker hade begärt ett ser- 
skildt samtal med Konungen, för att upplysa hon- 
om a»gående de Maurepas, hade denne hanske 
fallit i onåd. Men denne mannens ålderdom, ehuru 
lättsinnig den var, förtjente alltid någon skonsam
het, och Necker trodde sig dessutom bunden af 
erkänsla mot den, som hade kallat honom till mi» 
nistören. Necker nöjde sig således att begära nå
got tecken af Konungens nåd, som kunde tygla 
smädarne ; han ville, att de skulle afiägsnas från 
Grefvens af Artois hof, der de beklädde embeten, 
och att man bevilljade honom tillträde i Statsrådet, 
hvarifran han, under förevändning af den protestan
tiska läran, till hvilken han bekände sig, blifvit ute
sluten, ehuru hans närvaro der skulle varit af en 
utmärkt nytta. En financeminister, kallad att af 
folket begära de uppoffringar, som kriget fordrar, 
bör taga del i öfverläggningarne om möjligheten 
att sluta fred.

Necker var öfvertygad, att om Konungen icke 
på något sätt gaf tillkänna, att han upprigtigt; 
skyddade honom mot hans öfvermägtiga fiender, 
skulle han icke mer ega nödig styrka att styra 
financerna med den strängbet, som han gjorde till 
sin pligt. Han bedrog sig likväl: nationens till- 
gifvenhet för honom var större än han trodde, 
och om han afhidat första ministerns död, som 
inträffade sex månader sednare, skulle han hafva 
intagit hans plats. Ludvig XVI;s regering hade 
sannolikt varit fredlig, och nationen genom e$



skicklig förvaltning blifvit förberedd tiîI den fri
het, man var henne skyldig.

Néeker ville nedlägga sitt embete, om de be» 
gärda villkoren icke bevill jades: De Maurepas, 
som bade retat honom till detta steg, förutsäg 
med visshet dess utgång 5 ty ju svagare monarcher- 
na äro, desto mer äro de tillgifna vissa grundsat
ser af ståndaktighet, som man gifvit dem från 
barndomen, och af hvilka utan tvifvel den är en 
af de första, att en Konung aldrig hör afsla ett 
begärdt afaked, och aldrig underskrifva de villkor, 
som en embetsman begär för att fortfara i sin 
tienst. Aftonen före den dag, då Necker föresat
te sig att hos Konungen begära sitt afsked, om 
han icke fick hvad han önskade, begaf han sig 
med sin fru till det kloster, som i Paris ännu bär 
deras canin. Han gick ofta till denna aktnings
värda fristad, att äterhemta mod för svårighe
terna af sin grymma belägenhet. Barmhertig- 
hetens systrar, det mest rörande af religiösa 
sällskaper, vlrdade de sjuka i hospitalet: dessa 
systrar göra endast löfte för ett år, och i den mon 
de göra mera godt, äro de mindre intoleranta. 
Necker och hans fru, bägge protestanter, voro fö
remålet för deras kärlek. Dessa heliga jungfrur 
erbjödo dem blommor och sjöngo verser utur 
psalmboken; den enda poesie de kunde; de kal
lade dem sina välgörare, emedan de kommo till 
den fattigas bjelp. Min far var den dagen, jag 
minns det ännu, mer rörd än han någonsin förut 
varit af dylika tachsamhetsprof ; utan tvifvel var 
han oroad öfver det han snart skulle förlora sm



magt att befordra Frankrikes väl. Ack! hvilken 
skulle då bafva trott, att en sådan man en dag 
skulle beskyllas för bård, bögmodig och uppro
risk ? Aldrig har någon renare själ uthärdat stor- 
marnes raseri, och det är gudlöst af bans ovänner 
att smäda honom, ty den dygdiges hjerta är Gu
domens heligaste tempel på jorden.

Följande dagen, då Necker Mterkoin från Ver
sailles, var han icke mer minister. Han gick in 
till min mor, och efter en half timmas samtal gåf- 
v° bägge befallning åt sitt folk. att inom tjugufy. 
ra timmar hafva allt färdigt för att afrasa till Saint* 
Ouen, min fars landtställe två mil från Paris. Min 
mor fann sin tröst i sjelfva sina upphöjda tänke
sätt, min far var tyst, jag sjelf var för mycket 
barn, att icke inlagas af hvarje ny förändring ;
då jag likväl vid middagsmåltiden såg secreterame 
och commissarierna vid ministèren i en dyster be- 
dröfvelse, började jag frukta, att jag icke hade så 
alldeles giltiga skäl till glädje. Denna oro skingra
des af de oräkneliga vördnadsbetygelser, som min 
far emottog i Saint-Ouen.

Hela hrankrike kom att helsa på honom: de 
atora herrarne, presterskapet, civila embetsmän, 
handlande, lärda, samlades hos honom, den ena 
efter den andra; han fick nära femhundra *) bref 
från förvaltningscomitéerna och Here andra s&ll- 
shaper i provinserna, hvilka betygade en vördnad 
och tillgifvenbet, som kanske ingen embetsmän i

*) Dessa bref äro e.n familj-skatt, som jag förvarar î 
Copper.



Frankrike någonsin haft den hedern att emottaga. 
Redan tryckta handlingar från den tiden bevittna 
sanningen af hvad jag bär anfcrt *). Frankrike

*) Correspondance littéraire, -philosophique et critique 
adressée à un souverain d'Allemagne, par le baron 
de Grimm et par Diderot. (Torn. Y. pag. 297, mai 
1781.)

"Om söndagen bittida den 20 i denna pnänad 
hlef i Paris bekant, att Necker aftonen förut tagit 
afsked ;1 man hade länge varit beredd derpå af de 
rykten, som gått ikring vid Iiofvet och i staden, af 
de mest förolämpande pasquillers strafflöshet, och af 
det skydd, som bevilljades dem, hvilka voro nog 
skamlöse att erkänna dem för sina ; af alla ett miig- 
tigt oeh fruktansvärdt parti’s både uppenbara ocb hem- 
liga tillställningar. Likväl skulle man, när man såg 
den allmänna bestörtningen, kunnat säga, att ingen 
nyhet någonsin varit mer oväntad: en fullkomlig 
nedslagenhet var målad i allas ansigten de som hy
ste en motsatt känsla, voro ganska få, de skulle haf- 
va blygts att visa den. Promenaderna, kaffehusen, 
alla allmänna platser voro fulla af folk; men öfver- 
allt rådde en ovanlig tystnad. Man såg på hvaran- 
dra, man tryckte sörjande Ilvarandras händer, jag vil
le säga, likasom vid åsynen af en allmän olycka, 
om icke dessa förvirringens första ögonblick mer 
liknat sorgen i en tröstlös familj, som nyligen blif- 
vit beröfvad föremålet och stödet för sina förhopp
ningar. Samma afton uppförde man på Franska the- 
atern Henric IV:s jagtparti. Jag har ofta på spe- 
ctaclen i Paris sett allusioner på ögonblickets händel
ser, fattade med mycken skarpsinnighet ; men jag har 
aldrig sett några, »om väckt ett så synbart, så allmänt
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önskade vid den tiden ännu ingenting mer än en 
god minister: det hade efter hand fattat förtroen

de till Turgot, de Malesherbes, och i synnerhet till
Nec-

deltagande. Hvarje handklappning (när det var frå
gan om Sully) syntes, om man sä får säga, hafva en 
egen Charakter, en nuance, som röjde den känsla, livar- 
af man var intagen : de förrådde vexelvis saknad, 
sorg, erkänsla och aktning, och alla dessa rörelser 
voro så oskrymtade, så väl utmärkte, att man med 
ord icke kunnat gifva. dem ett mera lifligt och inta
gande uttryck. Ingen ting försummades, som otvun

get kunde användas pä den allmänna tillgifvenheteu 
för Necker; hanklappningarne afbröto ofta acteuren Â 
det ögonblick, man förutsåg, att fortsättningen af lians 
tal icke skulle kunna gifva en så ren, sä smickrande, 
så naturlig tillämpning. Med ett ord, vi våga tro, 
att man har fä exempel af en mera synbar, mera fin 
och, om vi fä nyttja detta uttryck, mera ouppsåtligt 
enhällig öfverensstämmelse i tänkesätten. Komedian» 
terne ursäktade sig lios policelieutenanten, att de 
gifvit anledning till en sä rörande scene, för hvil- 
ken man likväl icke kunde förebrå dem. De äda- 
galade sin oskuld genom det de bevisade, att pieeen 
varit på listan en het vecka. De blefvo benådade, 
och man nöjde sig vid detta tillfälle att förbjuda dag
bladens utgifvare att säga något om Necker, hvarken 
till hans beröm eller, tadel. Om aldrig någon mini. 
ster till sin fristad medfört en renare ocli mera obe- 
fläckad ära än Necker, så har också aldrig någon 
mottagit flera bevis på allmän välvillja och beundran. 
Vägen till hans landtställe Saint-Ouen, två mil från 
PariS)_ var de första dagaruç nästan beständige upp»
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Necker, emedan han Lade mer' fallenhet än bägge 
de andra för verldsliga angelägenheter.

Men då Fransmännen sågo, att en sträng och 
kraftfull minister icke en gång under en så dyg» 
dig Konung som Ludvig XVI kunde bibehålla sin 
plats, förstodo de, att endast varaktiga författnin
gar kunde skydda staten mot hofvats vanskliga 
skiften.

Joseph II, Catharina II, Drottningen af Neapel 
skrefvo till Necker och erbiödo honom styrelsen 
öfver sina financer: han hade för mycket Franskt 
Ljerta, att mottaga en sådan upprättelse, ehuru 
hedrande den kunde vara. Frankrike och Eu
ropa hlefvo bestörte öfver Neckers afsked ; hans 
dygder och hans stora egenskaper förtjent« denna 
hyllnings men det, låg ännu något mer i detta

fylld af Vagnar. Memiiskor k£ alla klasser ock alla 
stånd bemödade sig att betyga honom sin saknad 
och sitt deltagande; ibland dessa har man kunnat 
räkna de mest ansedda män i staten och vid liof* 
vet ; prelater utmärkta genom deras börd och de
ras gudsfruktan, anförde af Ärchebiskopen i Paris ; 

en Biron, en Beauvau, en Richelieu, en Chöüeul, 
en Noailles, en Luxembourg ; med ett ord de mest 
ansedda namn i Frankrike, utan »tt glömma sjelf. 
va Neckers efterträdare, som icke trodde sig bättre 
kunna lugna sinnena i afseende pä grunderna för 
sin förvaltning, än genom det han sjelf gaf Necker 
det största beröm och lyckönskade sig att få följa en 
väg, som han fann så lyckligt utstakad.

Mail, Statt, 6..
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allmänna deltagande, nämligen en oredig fruktan 
för den politiska kris, hvaraf man hotades, och 
som endast Franska ministèrens klokhet kunde för
län d ra eller förekomma.

Under Ludvig XIV skulle man visserligen ic
ke hafva sett en minister, som fallit i onåd, öfver- 
kopad med bevis på högaktning af alla klasser i 
samhället. Denna nya sjelfständighetsanda borde 
lära en statsman att känna opinionens magtj men 
långt ifrån att man skonat den under de sju åren, 
som förflutit från det Necker fick afsked till löftet 
om GeneralStaternas sammankallande, förkunnade 
genom Äichebiskopen af Sens, ges det ej något 
fel, som ministrarne icke begått, och de hafva 
förbittrat nationen dag från dag, utan att ega nå
got verkligt medel i händerna att styra den.

Nionde Cahuh,

De omständigheter, som förorsakade Gene- 

r al Stater nas sammankallande. — De 
Calonne's ministère.

T urgot och Necker hade i synnerhet blifvit stör

de genom parlamenternas inflytande, emedan 
dessa voro missnöjda med privilegiernas upphäf- 
vande i afseende på utlagorna, och med provinci- 
alcomitéernas inrättande. Konungen trodde det 
således vara bättre att i jjelfva parlamentet välja 
sina finaneeininistrar, för att vid frågan om nya
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pålagor icke hafva något mûtâtaftd âtt frusta ftt 
denna corps. Det före utnämnde han efter h val an
dra gener a Icon troll euren Joli de Fleuri och d Of- 
messon. Men hvarken den ena eller den andm 
hade det minsta begrepp om finaucernas handhaf- 
Vande, och man kan i detta afseende anse deras 
ministère som en tid utan regering. Likväl voro 
de omständigheter, hvari de befunno sig, mycket 
mera gynnande än de, mot hvilka Necket hade 
haft att kampa. De Maurepas fanns icke mer, och 
freden var undertecknad. Hvilka förbättringar 
Skulle icke Necker hafva gjort i en så fördelaktig 
belägenhet ! IVlen det var en följd af partiarrdan 
hos de styrande eller snarare hos den corps, hvar® 
anhängare de voro, att icke tillata nagta förbät

tringar i någon ting.
Hvart år och i synnerhet vid bvarje val hafva 

folkets representanter vunnit nya insigter, som ut
vecklat sig från alla sidor; men parlamentet i Fa
ris var och skulle alltid hafva blifvit fremmands 
för alla nya begrepp. Skälet dertill är ganska en- 
kelt: en privilegierad corps, det må vara hvilken 
som heldst, kan endast af historien hafva sitt fri- 
hetsbref, och inr/ehar sin närvarande magt endast 
såsom en lemning af forntiden. Den måste således 
hålla 6ig troget till det förflutna och frukta for 
al-lt nytt. Helt annorlunda förhåller det. sig ined. 
de fulhnägtiga, som sjelfva ega del af den repre
senterade nationens förnyade ktaft.

Då det icke lyckades att välja blaiyl parla
mentets. ledamöter, återstod endast att försöka 
bland intendenterna, det vill säga, de a£ Konun-
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gen utnämnda förvaltare i provincerna. Senac de 
Meilban, en ytlig skriftställare, utan grundlighet 
i annat än egenkärlek, kunde icke förlåta Necker, 
att denne bl if vi t kallad i hans ställe, ty han ansåg 
mmistéren såsom sin tillhörighet; men ehuru myc
ket han hatade och smädade, kunde han dock aldrig 
vinna den allmänna opinionen på sin sida. Eu 
enda af de medsökande ansågs för ett stort snille, 
det var de Calonne; man trodde honom ega öfver- 
Jägsna egenskaper, emedan han behandlade ganska 
lättsinnigt de allvarsammaste saker, till 0ch med 
sielfva dygden. Det är i Frankrike en rådande 
villfarelse, att tro, det omoraliska menniskor gen
om deras förstånd ega förträffliga utvägar. De fel, 
som föranledas af passionen, kunna ofta nog röja 
spår af utmärkta egenskaper; men falskheten och 
intriguerna tillhöra en medelmåtta, sem icke med
giver något högre mål än egennyttans. Man skul
le komma sanningen närmare, om man påstod, att 
den, som egnat sitt lif åt ett listigt begagnande 
af omständigheter och personer, vore oskicklig 
att sköta allmänna angelägenheter. Sådan var de 
Calonne ; men äfven häruti förföljdes han af sin 
lättsinniga Charakter, ach han var icke skicklig 
att göra ondt, äfven då han hade det för afsigt.

Han kallades till ministèren af sitt anseende, 
bvardll grunden var laggd af de fruntimmer, med 
hvilka han lefde, Konungen satte sig länge mot 
detta val, emedan hans inre känsla af samvets- 
grannhet ogillade det. Drottning en var ]£(ca s§ 
motvillig, ehuru personer af helt andra tänkesätt 
omgåfvo benne J man säger, att bägge hade aning
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®m cle olyckor, hvari en sådan charaktar skulle 
störta dem. Ingen menniska, jag upprepar det, 
kan serskildt anses för upphof till revolutionen î 
Frankrike; men om man ville hålla sig till en indi
vidu, som hufvudsakligen bidragit dertill, så vore 
det de Calonne’s fel, man skulle anklaga. Han 
ville behaga bofvet genom ett ymnigt förslösande 
af penningar; han uppmuntrade Konungen, Drott
ningen och Prinsarne, att icke undandraga sig nå
got som roade dem, och försäkrade, att yppighe
ten vore källan till staternas välmåga; han kallade 
slöseriet en frikostig hushållning; med ettord, han 
ville vara i allt en foglig och eftergifven minister, 
för att sätta sig i contrast mot Neckers strängbet; 
men om Necker var mera redlig, si är det lika 
så sant, att han äfven hade mycket mer förstånd. 
Den skriftväxling, som någon tid derefter uppkom 
mellan dessa bägge ministrar, angående bristen i 
den allmänna cassan, bevisar, att Necker äfven i 
skämt var helt och hållet öfverlägsen.

De Calonne’s lättsinnighet bestod snarare i 
hans grundsatser än i hans lefnadssätt; han an
såg det för något ypperligt att skämta med svårig
heterna, och i sjelfva verket vore det så, om inan 
triumpherade öfver dem; men då de äro starkare 
än den, som vill anses vara herre deröfver, så är 
dennes vårdslösa sjelfförtroende ingen ting vidare 
än en ny löjlighet.

De Calonne fortfor att låna penningaT äfven 
under freden, hvilket enligt Neckers tanka eridast 
borde ske i krigstider. Då ministerns credit dag- 
%en blef aiinre, »åste han höja intresset för



ett kunna skaffa penningar, och oordningen till- 
vexta således af sig sjelf. Vid denna tid utgaf 
INIecker sin afhandling om financernas förvaltning ; 
detta arbete, soin nu erkännes för klassiskt, gjorde 
från den tiden en oerhörd verkan; man sålde deraf 
(Jo,ooo exemplar. Aldrig har någon skrift i så 
allvarsamma ämnen haft en sådan framgång hos 
folket. Fransmännen voro redan den tiden mycket 
sysselsatta med statens angelägenheter, utan att de 
ännu tänkte på hvad del de kunde taga deruti.

Afbandlingen om financernas förvaltning inne-, 
fattade alla planer till ändring uti beskattnings, 
sättet, bvilka sedan af den constituerande försam
lingen antogos ; och den lyckliga verkan, som des. 
sa ändringar gjort på. nationalvälmågan, har bekräf
tat sanningen af det som Necker alltid påstått i 
sina skrifter rörande Frankrikes naturliga rika. 
domar.

De Calonne visade nedlåtenhet blott ibland 
hofmän; men den förlägenhet, hvari financerna blif- 
vit försänkta genom hans slöserier och hans be- 
kymmerslöshet, var så stor, att han säg sig tvungen
att tänka på den utväg, som blifvjt föreslagen af en 
statsman, hvilken i alla afseenden minst liknade 
honom, nämligen af Turgot: denna utväg var, att 
jemt fördela utlagorna på alla klasserna i sam
hället. Men hvilka hinder skulle icke möta en 
sådan nyhet, och i hvilken sällsam belägenhet 
måtte icke en minister vara, «om då han förslöst 
den Kongliga skatten för att skaffa sig anhängare 
bland de privilegierade, ser sig nödsakad att stöta 
sig med alla, i det hau måste pålägga dem sam»



fällt titskylder, för att godtgöra de skänker, Ban 
gifvit några 18 bland detn?

De Calonne visste, att parlamentet icke skulle 
samtycka till nya pålagor, ban visste älven, ^ att 
Konungen icke gerna tog sm tillflykt till sm af- 
görande domsratt i detta fall (lit de justice^ denna 
Konungens domsrätt uppenbarade det despotiska i 
regeringssättet, då den tillintetgiorde det enda mot
stånd, som statens constitution medgaf. A andra 
sidan tog den allmänna opinionen en myndigare ton, 
och begäret till oberoende började visa sig ,i alla 
klasser. De Calonne trodde, att han i den allmänna 
opinionen skulle Unna ett stöd mot parlamentet, da 
den likväl äfven så mycket som sjelfva parlamentet 
var emot honom. Han föieslog Konungen att sam
mankalla Notablerna; en sak, hvarpå man icke haft 
exempel sedan Henric IV, denne Konung, som kunde 
våga allt i det som rörde Konungamagten, emedan 
han var säker att återvinna allt genom folkets 
kärlek.

Dessa Notabler hade ingen annan magt än att 
sä«a Konungen sin tanka ide mål, som ministrarna 
funno för godt att sätta i fråga. I en tid, då sin
nena äro upprörda, kan ingen ting vara mera otjen. 
ligt än sådana församlingar af menniskor, hvilkas 
enda befattning är att afgifva sitt yttrande; man eg
gar opinionen så mycket mer, då man icke gifver 
den utrymme. GeneralStalerna, som ej varit sam
mankallade sedan 1614, voro de enda, som egde lag
lig rättighet att bevillja pålagor; men då man i ett 
hundra sjuttiofemår oupphörligen påbjudit nya,utan 
au erinra om denna rättighet, hade Fransmännen l-cke
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het mer talas om den Engelska Constitutionen än 
om den Franska.

Be politiska grundsatser, som hlifvit utredda i 
Engelska statsmäns afhandlingar, voro af Frans, 
männen mycket bättre kända än deras egna gamla 
författningar, hvilka redan tvä århundraden legat 
i glömska. Vid öppnandet af Notablernas samman. 
Isomst, 17G7, erkände de Calonne, i sin redogörel- 
se öfver financernas tillstånd, att utgifterna ärligen 
öfverstego inkomsterna med 56 millioner; men han 
påstod, att detta deficit hade börjat långt före hana 
tid, och att Wecker icke sagt sant, då han gr 
1781 hade visat, det inkomsterna voro 10 millioner 
större an Utgifterna. Knappt hade detta tal koin- 
mit ÜU Necfcer, innan han skyndade att vederlä»°a 
det genomett triumpherande memorial, bilagdc meii 
förs va is. documenter, hvilka* rigtighet Nötahlerna då 
v -o i tillstånd att känna. Joli de Fleuri och d’Or- 
*,esipn> NpcUt,rfi efterträdare, intygade sanningen 
01 l,Jns reclamationer. Detta memorial skickade 
han tih Konungen, som syntes nöjd denned, men 
icke dess minre lät säga honom, att han icke skul- 
Je trycka det.

1 oinskränkta monarchier är det svårt, äfven för 
de hästa Konungar, alt känna hvad värde hvar 
menniska måste sätta pä den allmänna aktningen. 
De anse hofvet för medelpuncten til) allt cch tro 
sig sjeltva vara medelpuncten för hofvet. Necker 
var nödsakad att bryta mot Konungens befallning; 
att ålcigga en afskedad minister i tysthet fördraga, 
«et en fjenstgörande minister inför nationen he*



skyllde honom för lögn, var att förbjuda honom 
försvara sin heder. Neckers känslighet för allt, livad 
som angick hans ära, var mer än tillräcklig att förmS 
honom, med hvad uppoffring som heldst, att befria sig 
frän en sådan skymf. Egennyttan hade utan tvifvel 
rädt honom, att underkasta sig Konungens villja; 
men som Necker endast sträfvade efter äran, lät han 
trycka sin bofe, oaktadt alla menniskor sade hon
om, att han derigenom Stininstone blottställde sig 
för att aldrig mer återkomma i ministèren.

En afton, om vintern 1707, tvä dagar sedan 
svaret på de Calonne’s anklagelser utkommit, lät 
man fråga efter min far i salen, der vi alla voro 
samlade med några vänner; han gick ut och lät 
strax kalla min mor och, nigra minuter efter, 
iifvftn mig; han sade mig, att policelieutenanten 
le Noir gifvit honom ordres att aflägsna sig 4® 
mil frän Paris. Jag skulle icke kunna beskrifva 
mitt tillstånd vid clenna underrättelse. Denna lands
förvisning ansåg jag som bevis på en alldeles oer
hörd despotism; den angick min far, hvars ädla 
och rena tänkesätt jag så innerligen väl kände, 
.lag hade ännu icke begrepp om livad en regering 
är, ocb Franska regeringens uppförande syntes 
mig vara den mest revolterande af alla oförrätter. 
Jag har visserligen icke ändrat tänkesätt i afseen- 
de på den landsflykt, som ålägges utan rättegång. 
Jag tänker och jag skall försöka bevisa, att den 
bland grymma strafF är det, som lättast fean miss
brukas. Men då hade Konungens arrest-ordres 
{lettres de cachet), likasom så många andra olaglig
heter, öfvergått till en vana, och Konungens per-
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sonliga character lindrade missbruket så mycket 
som möjligt.

Den allmänna opinionen förvandlade' dessut« 
om förföljelserna till triumph. Ilela Paris kom att 
belsa på Necker under de' tjugufyra timmar, som 
han borde häfva för alt bereda sig till sin afresa, 
Ärchebiskopen af Toulouse, som gynnades af Drott
ningen, och som beredde sig att intaga de Galon. 
ne’s plats, ansåg sig förbunden, till och med af en 
egen nyttig uträkning, att visa sig hos en lands
flyktig. Från alla sidor skyndade man att erbju
da boningsplatser åt Necker, och alla herrgårdar 
på 4° >*>il från Paris stodo honom till tjenst. O- 
lyckan af en landsflykt, som man visste skulle lätt 
upphöra, kunde icke vara mycket svår, och upp
rättelsen var lysande. Men kån ett rike styras på 
sådant sätt ? Under en viss tid är ingen ting s| 
angenämt som én regerings aftagande kraft, ty 
dess svaghet ger den ett utseende af mildhet.; men 
det; fal! som följer derpå är fruktansvärdt.

Långt ifrån att Neckers landsflykt gjorde No. 
tablerna de Galonné mer tillgifna, blefvo de fast 
mer deröfver uppretade, och voro mer än någonsin 
mot alla de planer, soin föreslogos af fmancemini- 
stern. De pålagor, hvartill han vilie att man skul
le taga sin tillflykt, hade alltid till grund privile
giernas upphäfvande i allt som angick penningar. 
Men man sade, att de voro illa jemkade, och för
kastade dem under denna förevändning. Denna 
församling, som nästan helt och hållet bestod af 
adelsmän och prelater, var, då man undantager 
några fa, visserligen icke böjd för att antaga en
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lika fördelning af taxorna; men den aktade sig val 
för att häruti yppa sin hemliga önskan, och blan
dad med dem, soro voro af rent liberala tänke
sätt, gjorde den ett med nationrn, som fruktade 
alla utlagor af hvad natur som heldst,

Det allmänna hatet mot de Calonne bjef sa 
lifligt, och Notablernas närvaro gaf sa mägtiga or
ganer åt detta hat, att Konungen såg sig nödsakad, 
ej blott att afsätta, utan äfven att straffa honom. 
Ehuru många fel de Calonne än begått, hade Kon- 
ungen likväl tvänne månader förut förklarat No- 
tablerna, att han gillade hans planer; han skadade 
således nästan lika mycket Konungamagtens anseen
de, genom det han öfvergaf en oskicklig minister, 
som genom det han uppoffrat de skickliga, I syn- 
perhet gjorde, han sig skada genom den oväntade 
efterträdare, hart utnämnde. Drottningen ville baf- 
ia Ärcbebiskopen af Toulouse ; men Konungen 
var ännu icke höjd för honom. Marskalken da 
Castries, som då var minister för sjöärendena, före
slog Meeker; men baron de Breteuil, som frukta- 
de honom, retade den Kongliga egenkärleken hos 
Ludvi? XVI, då han anmärkte, att han icke kun
de taga till minister en man, som han nyligen 
landsförvist. De regenter, som hafva minsta beslut
samheten i si0 Charakter, Inta alltid lättast verka 

» rr då man föreställer dem deras anseende; nian 
skulle tro, det de inbilla sig, att det skall bibebaU 
la sig sjelft, likasom en öfvernaturlig magt, helt 
och hållet oberoende af medel och omständighe- 
ter. Baron de Breteuil utestängde således Meeker; 
Drottningen &ck ej fram Ärcbebiskopen af Tou-



Icuise, och man förenade sig för ett ögonblick om 
en ganska neutral plats eller snarare ingen; man 
utnämnde de Fourqueux.

Aldrig har statsrådsperruquen betäckt ett tom
mare hufvud ; lian gjorde 1 början rättvisa åt sig 
sjelf och nekade att mottaga en plats, som han 
icke hade skicklighet att sköla; men man yrkade 
så enträget hans antagande, att han, vid sina sex
tio års ålder, trodde, det hans blygsamhet ända 
till den dagen hade dolt för honom hans egen för- 
tjenst, och att hofvet nyligen upptäckt den. Så- 
ledes hade Neckers och Ärchebiskopens af Tou
louse anhängare för ögonblicket intagit främsta 
rummet vid ministeren, likasom man intager plat
ser i logerna, innan herrarne hunnit komma. Hvar- 
dera partiet hoppades vinna tid, att kunna för
säkra sig om platsen åt endera af de två täflande, 
imellan hvilfca, lotterna voro delade.

Ännu kan hända funnos utvägar att skydda 

staten, för en revolution, eller åtminstone kunde 
regeringen tygla händelsernas gäng. Ännu hade 
man icke gifvit iöfte om GeneralStaternas sam
mankallande; vanans gamla spår voro ännu icke 
öfverskridna ; kan hända skulle Konungen, med till
hjälp af nationens stora tiljgifvenhet för Necker, 
linnu kunnat verkställa de förbättringar, sotn vo
ro nodvändige att återställa ordning i linancerna. 
Men dessa financer, i förening med den allmän, 
na crediten och parlamenternas inflytande, voro, 
att jag så m3 säga, nyckeln till hvalfvet. Nacker^ 
som då var landflyktig 40 mil från Faris, kände'

vigtSK a£ dåvarande kris, oeh under det eourieren,



»om medförde underrättelsen or» Ärchebiskopens af 
Toulouse utnämnande, ännu var i hans kammare, 
sade han mig dessa märkvärdiga ord: Gifve Gud, 
att denna nya minister kunde tjena staten och 
Konungen bättre än jag förmatt! Närvarande om
ständigheter fordra redan en ganska stor skick, 
lighet; men snart skola de öfverstiga en menniskas 
krafter, hon må vara hvilken som heldst.

Tionde Capitlet.

Fortsättning af det föregående. — Arcliebi- 

skopens af Toulouse ministère.
<*«

,A.rcbebiskopen af Toulouse, de Brienne, hade 

knappt något mera verkligt allvar i sin charakter 
än de Galonné ; men hans värdighet såsom prest 
jemte det beständiga begäret att komina till raini- 
stèren hade gifvit honon ett slags affecteradt yttre 
anseende af statsman, och han hade namnet deraf, 
innan han hlifvit satt i stånd att visa, huru litet, 
han förtjente det. Han hade i femton år arbetat 
pä att genom underhafvandes förtroende göra sig 
ansedd hos Drottningen ; men Konungen, som icke 
tyckte om andeliga philosopher, hade beständigt 
vägrat att utnämna honom' till minister. Andt- 
ligen gaf han efter, ty Ludvig XVI hade icke 
förtroende till sig sjelf; han hade varit den lyck
ligaste, om han hlifvit född att regera i England, 
det vill säga, att med säkerhet kunna känna nationens 
önskan, för att rätta sig efter denna ofelbara ledning.
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Archebiskopen af Toulousé egde icke nog upp-1 

lysning, för att vara philosoph, eliér nog styrka, 
för att vara despot; än beundrade han Cardinale« 
Ricbelieus uppförande, än äter encyhlopedisternas 
grundsatser. Han försökte handlingar, som fordra 
kraft, men drog sig tillbaka vid det minsta mot» 
Stånd, och i sjelfva Verket företog han saker, som 
voro allt för svåra, att kunna verkställas. Han 
föreslag pålagor, hvaribland i synnerhet den för 
Stämpladt papper. Denna förkastades af parlamen- 
terna 5 han lat hemställa saken till Konungens afgö* 
rande; parlamenterna afsade sig sina ernbeten, han 
förviste dem; ingen ville intaga djtras plats; slutli* 
gen tänkte han i deras ställe inrätta en så kallad 
cour -plenière eller fullmyndig domstol, sammansatt 
af de förnämsta både andliga och Verldsli<»a her- 
rarna. Denna idée kunde vara got!, om man hade 
pairernas kammare i England till ögnamärke; men 
derated hade bordt förenas en kammare af valda 
fullmägtiga, emedan Konungen utnämnde denna cour 
plenière. Farlamenterne kunde uppbäfvas af na
tionens fullmägtiga; men huru kunde de blifva 
det af de stora herrarne, som förste ministern 
kallat till en utomordentlig Sammankomst? Också 
Var opinionen så stridande mot detta collegium, 
att hofmännen sjelfva icke ville sitta der. I 
detta sakernas läge tjente de prof af myndighet, 
regeringen ville gifva, endast att yppa dess svag
het, och Archebiskopen af Toulouse, vexelvis egen- 
mägtig och lagbunden, var oskicklig i bägge de 
systemer, som han om hvarandra försökte.
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Marskalken de Segur hade begått «let stora 
felet att i adertonde seclet fordra bevis på adel- 
fibap såsom villkor för att blifva officer. Man må
ste vara adlad hundra år tillbaka, för att få den 
hedern att försvara sitt fädernesland. Denna för
fattning uppretade tredje ståndet, utan att adeln, 
som den gynnade, derföre fattade mer tillgifven- 
bet för Konungamagteh. Flera officerare af adeln 
förklarade, att de icke skulle lyda Konungens be
fallning, om det gällde embetsmäns eller deras an
hängares arrestering. De privilegierade klasserna 
började uppresningen mot den Kongliga magien, 
och parlamentet afkunnade den dom, hvaraf Frank
rikes öde borde bero.

Evnbetsmännen fordrade högljudt af ministem 
ett ölverslag af inkomster och utgifter, då parla» 
mentsrådet Abbéen Sabatier, en ganska skarpsinnig 
man, utropade: Mine herrar! J fårdren räkningar 
öfver inkomster och utgifter (étais de recette et de dé
pense); men J lorden fordra GeneralStaternas sam
mankallande (états généraux). Detta yttrande, ehu
ru sammanfattadt i en ordlek, gaf ljus åt allas e- 
rediga önskningar: den som sagt det. sattes i fängel

se; men strax derefter förklarade parlamenterne, 
att de ioke hade rättighet att inregistrera pålagor
na; en rättighet, som de likväl hade utöfvat i tvänne 
århundraden, och af ärelystnad, eller att sätta sig i 
spetsen för den allmänna rörelsen i sinnena, afsade 
de sig till forinon för nationen en magt, som de med 
envishet hade försvarat mot thronen. Ifrån detta 
ögonblick var revolutionen gjord; ty alla partier
na hade blott en enda önskan, nämligen, att Ge- 
neralStaterna skulle sammankallas.
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Samma embetamän, som sedan förklarade fri* 
betens vänner för upprorsstiftare, yrkade detta sam' 

rnankaMande med så mycken häftighet, att Konun
gen ansåg sig nödsakad att skicka några af sin lif- 
vakt till att midt för deras ögon gripa tvänne af 
deras medlemmar, d’Espréménil och de Monsa- 

bert. Flere af adeln, soin sedan blifvit den in
skränkta monarcbiens afsvurna fiender, tände da 
den eld, soin förorsakade explosionen. Tolf adels

män från Bretagne skickades till Bastillen, och 

samma oppositionsanda, som man straliade hos dem, 

gaf mod åt den öfriga adeln i Bretagne. SjeJfva 

presterskapet yrkade GeneralStafernas samman
komst, I ett stort land kan ingen revolution 

lyckas, om den icke börjas af den aristokratiska 
klassen; folket åtager sig sedan bufvuärollén; men 
det kan icke styra det första utbrottet. Då jag 

erinrar, att det var parlamenterna, adeln och pre

sterskapet, som först vilie inskränka Komi.ngamag- 

ten, påstår jag ingalunda, att deras afsigt var brotts
lig. En upprigtig och oegennj'ttig enthusiasm lif* 
vade då alla Fransmän; en allmän anda var rådan

de, och i de högre klasserna var det de hästa, som 
lifligast önskade, att nationens villja egde något in- 

flytande på styrelsen af dess egna angelägenheter. 
Men kunna dessa privilegierade, soin likväl sjelfva 

börjat revolutionen, tillåta sig att derföre anklaga 
en man, eller ett beslut som han tagit? Yi ville, 

säga ea del, att de politiska ändringarne stadnat 
vid den eller den puncten; andra åter ville drif- 

va dem litet längre; utan tvifvel, men en stor na
tions
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i.iDfts 'röreUer Stinna icke hämmas efter he!i&g* ocîî 
snart den börjar känna sina. rättigheter, är man 

tvungen Btt bevillja allt bvad rättvisan fordrar, 
Ärchebiskopen af Toulouse återkallade parla» 

»nenternaj han fann dem alldeles lika uppstudsiga 
för sin gunst, som sin onåd, Motståndet tillvex» 
te frän alla sidor 5 bönskrifterna angående General- 
Staternas sammankallande ökades till den grad, att 
ministern slutligen sig sig tvungen att S Konun
gens vägnar samtycka dertill; men han ville upp- 
rk ju ta det i fem år, likasom den allmänna opinio» 
rten skulle kunna bifalla något uppskof i sin tri» 
timph. Fresterskapet gjorde invändningar mot. des
sa fem Sr, och Konungen förband sig högtidligen 
att sammankalla GeneralStaterna till Maj månad 
följande året 178g.

Ärchebiskopen af Sens, ty så kallades han då, 
emedan ban midt under alla oroligbeter icke glömt 
att utbyta sitt ärchebishopsdöme Toulouse mot 
ett annat vida störrej Ärchebiskopen af Sens, hvil» 
ken sag sig besegrad som despot, närmade sig åter 
till sina gamla vänner philosopherna, och missnöjd 
med de privilegierade klasserna, försökte han att 
vinna nationen genom det ham uppmanade alla för
fattare att meddela deras- tankar rörande General- 
staternas organisation. Men man är ej en stats
man förbunden för hvad han är tvungen att göra, 
Övad som gör den allmänna opinionen sE förträff» 

JS> ïr att den har slughet och styrka förenade^ 
etl ^estlr af hvars och ens enskilda anmärkningar 

flc!| ®f alla.» öfveriägsna kraft,
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Ärchebiskopen af Sen* uppretade tredje ståndet 
för att deraf få. ett stöd mot de privilegierade Mas
sorna. Tredje ståndet gaf då tillkänna, att dëfc 
bland GeneralStaterna skulle intaga sin plats i na
tionen, men det ville icke mottaga denna plats af 
en minister, som först antog liberala grundsatser , 
sedan han Utan framgång sökt införa dö tnest de- 
spotiska författningar.

Slutligen gjorde bart alla klasserna fullkom
ligt förbittrade mot sig, då ban uppsköt ätt betalä 
en tredjedel af statens renter. DI Uppkom ett all
mänt högljudt missnöje mot honom; sjelfva Prirl- 
sarne begärde hos Konungen, att ban måtte afsät- 
tas, och hans uppförande syntes så ömkeligt, att 
många ansågo honom för galen. Likväl var han 
det icke, ban var till och med en man af snil
le i ordets vanliga betydelse; ban hade de egen- 
ckaper, söm i ett hofs vanliga skick fordras af ert 
god minister. Men då nationerna börja betyda 
något i de allmänna ärendena, äro alla dessa säll- 
åkapssnillen otillräckliga för tillfället, det ford'ïas 
man af grundsatser; endast dessa följa en säker 
och bestämd väg; det är endast de stora Charakters* 
dragen, hvilka, likasom1 Phidias’ Minerva, kunna 
Vetka på mängden, äfven då de seä på afstånd.

Hvad man, efter det gamla sättet att styra sta
terna inom ministrarnés cabinetter, kallar skicklig
het, kan i en representativ statsförfattning endast 
väcka misstroende.
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Ë L F T Ë CahHËÏ,

fiaiïns âet någon constitution i Frankrike fStè 

Revolutionen?
\

ï alla Vif tids monåre liter är Frankrike visset" 
ligen ööb, b vars politiska författningar varit titest 

«genrtiügtîga och föränderliga : katt banda, koiôttie* 

till någon del deräf, att icke alla provinfcerna 
en g ing blifv.it förenade tried kronan. Ö»at 

öch fen af dessa provincer medförde olika plägsB- 
der ock påståenden; regeringen betjenté sig meÄ 
skicklighet af de gamla mot de nya, och landet 
bar endast eftet hand blifvit ett helt.

Eil Uni härmed m3 vara, finnes det ingeh lag, 
rene en gång en grundlag, som icke i hvad tid" 
hvarf som heldst Varit omtvistad, ingen som ieka 
vätit Underkastad motsatta meningar. Hafva Kon
ti tigårne varit rikets lagstiftare eller ej? Och Itun- 
de de eftet eget behag oth säkra kännedom (de leur 

propre mouvement et certaine science) upptaga skat
ter eilet ej? Eller voro GenefaiStaterna folkets 
Representanter,t favilka ensamt egde rättighet att 
tevillja pålagor? Huru borde dessa General- 

Stater Vafä sammansatte? Kunda de privilegierade 
Ständen, selin af ife roster egde tvä, anse sig sorti 
•efskilda nationer, hvilkä uteslutande voterade för 
utlagorna och undandrogo sig dem efter behag, samt 
läto folket bära tyngden af de nödvändiga utskyl- 
derna? Hvilka privilegier tillkommo presterskapet, 

yrkade sitt oberoende, än äf Konungen, än.



at Påfven? Hvad magt bade adeln, som äncla till 
Ludvig XIV:s minderårighet: än trodde sig befo
gad, att med väpnad hand och i förbund med 
utländska magter återfordra sina rättigheter, än 
erkände Konungen för oinskränkt monarch? Hvad 
Var i sjeifva verk-t det tredje ståndet, som af Kon
ungarna blifvit försatt i frihet och infördt blanrl 
G en er a IS ta t erna af Philip den Sköne, men likväl 
var dömdt till en beständig minoritet, emedan man 
gaf dem blott en röst ibland tre, och deras klago
mal, framlemnade under knäfall, idte egde nSgon 
befallande kraft?

I-Ivad var parlamenternas politiska magt, hvil- 
ka än sjeifva förklarade, att de endast hade att 
akipa lag och rätt, än Ster kallade sig General- 
Stater au -petit pied, det vill säga représentantes 
för folkets representanler ? Dessa samma parla- 
menter erkände icke intendenternas domsrättighet, 
hvilka i Konungens nairin förvaltade provincerna. 
Ministrarne bestridde statsländerna den rättighet, 
de pSstodo sig ega att bevillja utlagor. Frankri
kes historia skulle gifva oss en mängd andra ex
empel af denna brist pä bestämdhet i de minsta 
saker, sä väl som i de största; men man har nog 
af de beklagliga följderna utaf denna grundsats- 
löshet. Personer, anklagade för statsbrott, hafva 
nästan alla blifvit undandragne sina naturliga do
mare; flere af dem hafva, utan att deras sak kom
mit fär rätta, tillbragt hela sin lefnad i de fängel
ser, dit regeringen af egen myndighet skickad® 
dem. Skräcksystemet mot protestanterna, de 
grymma straffen o«h torturen hafva bibehållits



ända till revolutionen. Pålagorna, som uteslu- 
'•ande tryckt folket, hafva bragt det till en 
förtvidad fattigdom. För femtio år sedan kallade 

annu en Fransk lagklok enligt brukat det tredie 
ståndet la geni corvéable et taillable à merci et mi- 
se? icorde, (ett folk som man kunde Slägga dags» 
Heiken ocb skatt efter nåd och barmberûghet). 
Arresteringar oçb landsförvisningar, hvarom man 
kestndt Konungamagten att sjelfmyndigt förordna, 
hafva blifvit deras företiq lesrätt j och den mini- 

Steriella despotismen, ett tlenligt verktyg för thro» 
nens, har slutat msd att införa det obegripliga 
Wågtspråket; sä vii( Konungen, sS vill lagen, såsom, 
den enda politiska författning i Frankrike,

Engelsmännen, med skäl stolte ofver sin fri, 
het, hafva icke underlåtit säga, att om Fransmän- 
nen icke voro skapade för despotismen, skulle de 
icke hafva uthärdat den sS länge; och Blackstone, 
den förnämsta bland Englands lagfarne, har i a» 
dertande sedel låtit trycka dessa ord: man kunde 
då arrestera, hringa om lifvet eller landsfSrvisa allav 

Wl THIS shci&Cld.6 T G geringen, såsom det går till i Tur- 
^let eller i Frankrike ’), Jag skall vid slutet a£ 
^etta arbete företaga en granskning af den i våra 
dagar allt för mycket smädade Franska Charakteren:; 

®en det är nog att här upprepa, hvad jag förut 
Påstått, att man i Frankrikes historia finner lika; 
*a många bemödanden mot despotismen som i Eng. 
•'■f-ds. Da Boulainvilliers, feodalismens store för

svarare, upprepar Oupphörligen, att Konungarne

*) 4 B. Cap. 27, $. g.
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äefe© hade rättighet» hvarken att *13 mynt, ©Iler att 
bestämma arméens styrka, eller antaga fremmaud» 
troppar i sin sold, oçh i synnerhet att upptaga 
skatter utan adelns bifall, Hvad soro hesvämr hon? 
om nigot, är blott, att man af presterskapet gjort 
det andra ståndet, och ännu mer att folket blifyit 
det tredje; han förtryter, att Konungarne i Frank? 
SÏke tillvallat sig rättigheten att utfärda adelsbref, 
som han med skäl kallar frigifvelser ; ty i sielfvt» 
verket Ir det enligt adelns grundsatser en skam att 
adlas, och efter frihetens är det en oförrätt. Med ett 
ord, de Boulainvilliers är en aristokrat, sidan som 
tian hör vara, det vill säga, ntan all hofmansanda, 
hvilken af allt är den mest förnedrande. Han tror, 
att adeln ensam utgör nationen, och att af mer är» 
tiugufyra millioner menniskor endast fluoas fem? 
hundratusen afkomlingar af Frankerna; ty han u? 
tesluter med skäl ur sitt system de adlade fainil? 
jerna samt presterskapet af andra rangen; och e* 
medan dessa Frankernas afkomlingar voro de se? 
grande, och Gallerna de besegrade; äro de förra de 
enda, som kanna deltaga i styrelsen af allmänna ä- 
renden, Ea stats alla medborgare böra ega del i la? 
garnas stiftande och i deras garantie; men om det 
Çndast finnes hundra tusen medhorgare i eri stat, 
hafva de ensamt denna politiska rättighet, Frågan 
Sr i alla fall att veta, qm de tiugutre millioner 
niahundrade tusen själar, som nu utgöra tredj® 
«t“ndet, icke i sjelfva verket äro och villj» vara an? 
jiat än wnderkufvade Galler. Så länge de Ijfegnaa 
ilsket raedgifvit denna sakernas ordning, tar inau
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Sfver allt sett regeringar, der friheterna, om Ich# 
friheten, bafva varit fullkomligt erkända, det vill 
?<lga, der privilegierna blifvit respecterade såsom rät, 
figheter, Historien och det naturliga förnuftet be
visa lika ojäfakt.igt, både att de, som under första 
Konungaätten bade medborgliga rättigheter, borde 
Stadfästa alla lagstiftningens handlingar, och att 
de itiider Philip den Skönes regering fria af tre
dje ståndet, hvHka då yoro få, emedan ganska män
ga voro lifegna, haft/a varit förenade med de an
dra hägge Ständen} Ronungarne bafva icke kunnat 
heg agna dem, för att motväga de andra ståndens 
Wagt, utan att erkänna dem för m.edborgarej men 
f afseende på utgifter och lagar böra medborgarn© 
ega de politiska rättigheter, som i början blifvit 
ntQfva.de af adeln ensamt, och när nmdborgarne 
äro så m|nga, att de icke personligen kunna vara 
närvarande vid öfverläggningarna om statens ange
lägenheter, uppkommer deraf den representativa
Statsförfattningen,

Allt efter som de serskUda provincerna blifvit 
förenade med kronan, bafva de betingat sig pri
vilegier och rättigheter, och de tolf parlamenterna 
bafva efter hand blifvit inrättade, å ena sidan för 
att skipa rättvisan, men i synnerhet för att under
söka, huruvida Ronungarnes påbud, hvilka de ha
de rättighet att inregistrera eller ock icke kungö
ra, öfverensstämde eller ej med provincernas ser- 
skilda tractater oçh n,ed rikets grundlagar.

I alla fall var deras magt i detta afseende 
ganska vacklande. Är 1434 se vi dem svara Hud»

Xil, då varande Hertigen af Orleans (som
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bïagade bos clem, att man icke giorde något afs«» 
ende på de iägsta ståndens åligganden), att de vo
ro lärds,' som borde hafva befattning med lag« 
skipningen och alldeles icke blanda sig i regerin. 
gen. De visade likväl snart vida större anspråk, 
och deras magt. har varit så vidsträckt, äfven i 

politiska ämnen, att Carl V skickade tvänne amba- 
sadeursr till parlamentet i Toulouse, att for, 
säkra sig, huruvida det hade ratificerat den tractat 
ban ingått med Frans I. Parlamontarna synte» 

således tjena säsoin sedvanliga grans or för Konuii- 

gamagten, och GenerslStaterna, som voro öfver par- 
Jamenterna, borde anses såsom en ännu starkare 

förmur emot densamma. Under medeltiden har 

jnan nästan alltid förblandat den lagskipande mag
ien med den lagstiftande, och de Engelska pairer- 
nas dubbla rättighet, säsom domare i vissa fall, 
och sä som lagstiftare i alJa, är en lemning af den, 

ïta forntida förening. Det är ganska naturligt, att 
i tidhvarf af föga odling enskildta domslut före

gått allmänna lagar. Domarenas anseende var då 
sådant, att man trodde dem företiädesvis kallade 
att göra lagar af sina egna utslag. Ludvig den 
Helige är, enligt hvad man tror, den första, som 
upphöjt parlamentet till värdighet af domstol; 

förut synes det endast varit Konungens råd; men 
denne genom sina dygder upplyste monarch kan- 

de nödvändigheten att gifva styrka åt de författ
ningar, som kunde tjena till garantie för hans un- 
dersater. GeneralStaterna hade ingen befattning 

med juridiska mal ; således finna vi i Franska ma- 

Karshiea tvänne ef Konungen oberoende magter,
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®^siru de voro ilîa organiserade, nämligen General. 
Materna oçli Parlamenterna. Det tredje Konunga
huset hade till grundsats att försätta städerna ocil 
landsorterna i frihet, och att efter hand ställa tre
dje standet mot de höga herrarna. Philip den 
Sköne tillät nationens fullmägliga såsom tredje 
stånd inträde bland GeneralStaterna, för det han 
heböfda penningar, för det han fruktade den ovill- 

1a> som hgns charakter bade ådragit honom, och 
®>nedan han sökte ett stöd mot adeln, och mot 
-åiven, som då förföljde honom. Ifrån den tiden, 

®r 1502, hade GeneralStaterna, såsoin rättighet åt
minstone, om icke i verkligheten, samma lagstif
tande mag t soin Engelska parlamentet. General- 
btaternas reglementen af år 1355 och 1356 voro li- 
ha gynnande för friheten som Englands Magna 
Charta. Men de tryggade ieke deras årliga sam
mankomster, och deras afsöndrande i trenne stånd, 
1 stallet att fördelas pä tvänne kamrar, gjorde det 
lättare för Konungarne, att sätta dem mot hvaran
dra. Oredan i parlamenternas politiska magt, som 
var beständig, och i GeneralStateroas. som närma
re berodde af val, visade sig livarje ögonblick un- 
^er det tredje Konungahuset; och i de inbördes 
ht'g, som da föreföllo, gjorde Konungen, General- 
Staterna och parlamenterna alltid skiljaktiga p|. 
s£åenden 5 men ända till Ludvig XIV bade läran 
°m den oinskränkta magten icke varit bekänd af 
Uagon monarch, ehuru de gjorde både våldsamma 
°r-h hemliga försök att erhålla den. Rättigheten 

inregistrera utgjorde parlamenternas hela styr- 
a> eroedan tngen lag utgafs, följaktligen icke fceî-

1
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3er verkställdas utan daras bifall. Carl VI fSrtSft« 
te först att förvandla den så ballade jjt de justice, 
som fordom icke betydde annat än Konungens när" 
varo vid parlamenternas sessioner, till ett påbud 
att inregistrera på uttrycklig befallning och oak* 
tadt alla invändningar. Iiort derefter blef man 
nödsakad att upphäva de edicter, hvilka man med 
våld tvungit parlamentet att antagaj och en af Carl 
Viss rådsherrar, sont hade tillstyrkt dessa edicter, 
samt föreslog deras uppbäfvande, svarade en par
laments Jedainot, af hvilken han blef tillspord om 
orsaken till denna förändring ; ”det är v|r vana atÇ 
vill (a detsamma som regenterna. V i rätta oss ef», 
ter tiden, och vi finna intet bättre medel att un? 
der hofvets alla hvälfujngar hälla os? upprätt, än 
att alltid gå pä den starkare sidan,” I sanning 
kunde man på denna grund hçlt ocfi hållet neka 
jmenniskoslägtets förmåga till vidare fullkomnande,, 
Heqric III förbjöd att sätta framför ffe inregistre- 
rade edicterna: på uttrycklig befallning, af fruktan 
att folket icke skulle lyda. Då Henri c IV blef 
Konung 1589, sade han ajelf i ett af sina tal, som 
Citeras af Joli, att parlamentets inregistrering vap 
nödvändig för ediçternas giltighet. D,ä parlamen
tet i Paris giorde sina påminnelser mot iVfazarins 
ministère, erinrade det om Henric IV:s löften, 
och upprepade ord frän ord hvad monarchen sjçlf 
yttrat i detta ämne, ”Konungamagten, sade han, 
förstör sig sjelf, då den vi!) belästa sig för myc
ket.” Hela Cardinal Ilichelieu's politiska system 
fick ut på att med folkets tillfijelp kiyfva de sto
fas »agt; oiefl före och äfveo under Hicfielieu’«
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ïmnistere bekände sig pavlamen terna al!tid till de 
liberalaste grundsatser. Pasqiner sade, under Hen- 

Tlc III, att Konungaväldet var en republicans!* re
geringsform ; ban tnente dertned en styrelse, som 
åsyftade folkets väl. Den ryktbare Talon yttrade 
$tg, under Ludvig XIII, sålunda; ”fordom verk
ställdes icke Ronungariies befallningar af folket, 
sonart de voro i original underskrifne af allas störa 
* riket, Prinsarna och kronans embetsmän, som 
hörde till bofstaten. Nu bar denna politiska ju
risdiction tjllfaljit parlameoterna. Frugten af denna 
lägre magt, som genom häfd b 1 i i vi C gällande, är, att, 
folken lida med tålamod och bedra ined aktning.” 
Kådana bafva parlameofernas grundsatser varit, 
likasom de constitutionella nu för tiden, bafva 
de medgifvit nödvändigheten af folkets bifall j 
men de bafva förklarat sig för dess representanter, 
likväl utan att kunna neka GeneralStaterna eix 
Större rättighet dertill, Parlamentet i Paris upptog 
jlla, att Carl IX låtit förklara sig myndig i Rouen, 
och att Henric IV rådfrågat Notablerna. Parla
mentet i Paris, det onda, hyari Frankrikes pairer 
bade sitt säte, kunde på denna grund ensamt tiU- 
egna sig en politisk Tpttighet, ocb likväl gjorde 
pila parlamenterna i riket »nspråk derpå. Det vaç 
en besynnerlig idée för en corps af domare, som 
fått sina emlreten antingen för penningar eller 
af Kunglig nåd, att påstå sig vara nationens repre
sentanter. Icke dess minre, ehuru orimligt dett» 
påstående var» tjente det stundom till gräns lf£ 
despotismen.
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Det är vä] sant, att parlamentet i Paris all« 
tid förföljt protestanterna j det bade inrättat, livad 
som bör väcka af sky, en årlig procession til] tacJsr 
Sägelse för St, ßauhcilpmeidagen 5 men det var 
deruti verktyg för ett parli, och när fanatismen 
blifvit stillad, har samma parlament, sammansatt 
af redliga och behjertade män, ofta satt sig mo.f 
thronen« och ministrarnas ingrepp. Men livad be, 
tydde detta motstånd, dä i sista instancen öfverr 
domstolen, der Konungen fällde utslaget, nödvän, 
digt ålade tystnad ? Hvari bestod således statens 
constitution ? Endast i Konungamagtens ärftlighet. 
Utan tvifvel är detta en ganska god lag, emedan 
den bidrager till rikens jugn j men den utgör icks 
någon constitution,

Ifrån 1302 ända till 17Ö9, det vill un<jel,
nära fem århundraden, hafva GeneralStatenja blott 
aderton gänger varit sammankallade 5 likväl bad© 
de ensamt rättighet att bevilija pålagorna. Således 
hade de bordt vara sammankallade hvar gång marj 
förhöjde utskyiderna ; men Konungarne hafva ofta 
bestridt nern denna rättighet och egenmägtigfc 
gStt dem förbi. Sedermera hafva parlamentemu 
blifvit medlare mellan Konungen och GeneralSta- 
terna; de nekade icke Konungens oinskränkta magt 
och kallade sig likväl vårdare af rikets lagar. Men 
hvilka lagar finnas i ett land, der Konungamagteo 
är oinskränkt ? Parlamenterna gjorde föreställnin, 
gar mot de edicter, man skickade dem 5 Konungar, 
ne befallde dem inregistrera och tiga. De bad<? 
gått fran sina egna grundsatser, om de icke lydt ;
<y då de erkände Konungens villja såsom bögst I
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8,1 ting, fc vad vota de, och bvad ÎUitlde de saga,, 

att dertill erliSHa tillstånd af monarchen, 
i*vars villja de likväl borde inskränka. Denna 
hretsorngång af motsägelser slutade alltid med träl- 
domen. och de olyckliga dragen deraf visa sig än* 
nu på nationens panria.

Frankrike har varit; styrd t; af plagsedef, ofta af 
nycker, och aldrig af 1 agar. Ingen regering liknar 
t,en andra i politiskt afseende. Allt kunde påstås 
och försvaras i ett land, der endast omSLändighe* 
terna bestämde, hvad hvar och en kallade sin rätt. 
Kan man invända, att der fanns statsländer, gom för

svarade gamla tractater ? De kunde 8b eropa dem. 
som skäl j men Konungamagten gjorde snart slut på 
alla svårigheter, och de ännu gällande formalite
terna voro blott, att jag sa ma säga, ceremonier, 
som allt efter ministrarnas bebag blefvo iakttagna 
eller uraktlatna. Egde adeln några privilegier, utom 
det att de betaide mindre utlagor? Älven detta 
kunde en enväldig Konung afskaffa. Det gafs in
gen politisk rättighet, som adeln kunde eller bor- 
de säga sig ega. Ty då den gjorde sig en ära af 

»tt erkänna Konungens magt som oinskränkt, bor- 
den icke beklaga sig, hvarken öfver de utom* 

ordentliga comitéer, som dömde Frankrikes största 
herrar till döden, eller öfver de arresteringar och 
landsförvisningar de undergått. Konungen kund® 

hvad hade man att invända ?
Fresterskapet, som erkände Påfvens magt, af 

Vl'ken de ansågo Konungens beroende, kunde 
vara befogadt till något motstånd. Men 

Var sjelfva presterskapet, sona försvarade de»



gudomliga rätt, på bvilkën despotismen bvilåf* 
emedan det väl visste, att denna gudomliga iätt 
endast i presterna hade ött varaktigt städ. Dennå 
îiira, dl den härledde all magt Frän Glid, förbjöd 
menhiskötha, att inskränka den. Detta är visser» 
ligen icke, hvad Cbristnä religionen lärer oss* mer» 
här är blott frågan, hvad de säga defom, ibin be- 
gägria den till sina egna fördelar.

Jag tror, man kan påstl, ätt Frankrikes histöriä 
ej itinellåller annat än ädelns och folkets beständigå 
försök ätt förvärfva sig, â fena sidan privilégier, S 
den andra rättigheter, sätrlt de flesta Konungars o- 

iipphörliga bemödanden ätt befästa eïivâldet. I 
Englands historia röjet sig i vissa afseeüden sättimä 
sttid s men emedan det alltid varit två kamtar, kun» 
de man lättare göra sina anspråk gällande, och En
gelsmannen hafva alltid gjort klokare och vigtigä- 
ie påståenden mot regeringen än Fransmännen, 
Emedan Engelska presterskapet icke ntgjott något 
serskildt politiskt stånd, hafva adeln och biskopar- 
»e förenade, soin på sin höjd utgjorde hälften äf 
nationalrepresentationen, alltid haft met aktning fö£ 
folket än det i Frankrike. Detta land, äfven sont 
alla länder, der hofven ensamt regera, hafva deti 
stora olyckan att beberrskäs af fåfängan. Bestäm» 
da grundsatser finnas icke i något bufvud, ooti 
man är endast betänkt på utvägar att skaffa sig 
magt, emedan den utgör allt i ett land, der lagar
na intet betyda,

I England egde parlamentet ensamt deiî iäg- 
stiftande magt, som i Frankrike är delad mellart 
parlaatöatäma öefi GeneralStaterna, Engelska pat*
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Îâtiîentet var inrättadfc på en beständig fot; men 
emedan iless VäilHfté befattningar i juridiska mal 
^r>ro få, upplöste Konungarné det och fördröida 
dess sammankallande så mycket de kunde. 1 Fränk- 
Hko har striden mellan Konuhgamagten öch natiö- 
hén tagit en ånnäh vändning i det är parlamenter- 
ha, souij emedan de egde en jtiridisk befattning, 
beständigare öch med m6rå kråft än GenéralStatKr- 

ha satt sig fe inöt ministrarnes magt. Men det ät 
&n följd äf oredäo i deras privilegier, att Konun- 
&arné stundom blifvit skyddade äf .dem, stundötrt 
ater de sjelfva trampade under fötterna af Kontiti- 
feärna. Tvänhe kamrar, sådanä soin Englands, skul
le hafva förorsakat Konungeö mindre bryderi o oh 
gifvit nationen, större säkerhet. 1789 års revolution 
hade således intet annat ändamål, än att reglera dö 
'inskränkningar, som alla tider füüiiiu i Frankrike. 
Montesquieu anser de förmedlande corpseriia» rät
tigheter såsom Utgörande monatchiernas frihet öch 
Styrka. Hvilken är den förmedlande corps, som 
trognast framställer alla stateiis intressen? De tvä 
kamrarné i England; och vore det ock i theoriett 
icke redan oförnuftigt att lata de privilegierade* 
adeln eller embetsmänneu, Uteslutande afgöra en 
hâtions angelägenheter, sorti aldrig kunnat lägli- 
&ei> anförtro dem sin magt, så bevisa dock de sista 
lederne af Frankrikes histotia» hvilka ådagalägga ert 
hästan oupphörligt fortsatt tvist rörande vidden af 
“vars och ens magt och de egenmagtiga steg, som af 

serskilda partierna Vexelvis blifvit tagna, de bevi- 
^a, säger jäg, tillräckligen, det tiden var kommen, att 
hättre organisera den politiska författning, hvaref»



ter nationen borde representeras*, Hvad dess rat* 
tighet i detta afaeende vidkommer, bar den all* 
tid, så länge ett Frankrike funnits, varit erkänd 
af de Konungar, ministrar och embetsmän, som 
f$rtjent nationens aktning. Utan tvifvel har Kon
ungarnas oinskränkta magt alltid haft sina anhän
gare. Till den grad kunna personliga intressen 
förena sig att understödja denna opinion ! Men 
hvilha namn hafva då uppträdt för denna sak ! 
Man kan sätta Ludvig XI mot Henric IV, Ludvig 
XIII mot Ludvig XII, Richelieu mot l’Hôpital, 
Cardinal Dubois mot de Malesherbe», och om mati 
ville citera alla namn, som historien bevarat, kunde 
man slå vad, att man, med få undantag, allestädes der 
man finner en ädel själ eller ett upplyst förstånd, 
det må vara i hvad stSnd som heldst, finnes äfven 
en vän af nationernas rättigheter; .men att aldrig 
någon man af snille försvarat den oinskränkta mag
ien, och än minre någon inan af dygd.

Grundreglorna för Frankrikes allmänna rätt 
(lesmaximes du droit publique françois), sombiefvo ut- 
gifne 1775 af en ledamot i Parisiska parlamentet, öf- 
verensstämma fullkomligt med dem, hvilka denCon- 
stituerande Församlingen procfamerat, rörande nöd
vändigheten af magternas iemvigt, nationens hifalt 
till beskattningen, dess deltagande i lagstiftningen, 
och ministrarnas ansvarighet. Det finnes ingen sida, 
der författaren icke påminner om det fördrag, som 
eger rum mellan folken och regenterna, och det 
är på historiska uppgifter han grundar sig.

Andra



Andra aktningsvärda Franska embetsmän pästå, 
ätt i Frankrike funnos constitutionella lagar, men 
att da kommit ur bruk. En del säga, att de upp
kört att vara gällanda efter Richelieu, andra efter 
Carl V, andra efter Philip den Skdne, andra ändt- 
' igen efter Carl den Store, Visserligen skulle det va. 
ia af föga vjgt, att sådana lagar funnits, då de så mån
ga arhundraden legat i glömska. Men det är lätt att 
»luta denna tvist. Om det finnes grundlagar, om de 
verkligen omfatta alla rättigheter, som biifvit för
säkrade at Engelska nationen, då äro frihetens vän
ner ense med anhängarne af sakernas furdna »kick, 
°°h likväl synes mig ett fördrag dem imellan ännu 
vara svårt att afslfrta,

De Calonne, som förklarat sig mot revolutio
nen, har skrifvit en bok för att bevisa, det Frank, 
like var utan constitution. Can.îlern hos Grefven a£ 
Artois, de Monthion, svarade de Calonne, och 
denna vederlä-gning kallar han: Berättelse till Hans 
Majestät Ludvig XVIII, är 179S (Rapport à sa 
Majeste Louis XI IIL cn Han börjar med
den förklaring, att om det icke fanns någon con
stitution i Frankrike, var revolutionen rättfärdi
gad, emedan hvart och ett folk är berättigadt att 
kafva en politisk constitution. Det var efter hana 

tanka att äfventyra något; men slutligen medgifvet 
kan, att Konungen, enligt Frankrikes constitutio
nella författningar, icke hade magt att stifta lagar 
utan G enera IStaternas samtycke; att Fransmännen 
•ndast kunde dömas af sina naturliga domare; att 
kvar och en utomordentlig domstol var olaglig; 

fltadf Staël» q, .
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fllla hemliga arresteringar på Konungens befallning 
alla så kallade lettres de caihet, och alla landsförvis
ningar voro stridande mot iagarne; att hvar och eri 
Fransman borde bafva öppen väg till bvilka embetett. 
som heldst, att krigstjensten adlade alla, som an- 
togo den; att de fyratiotusen muniölpaliteterna i 
riket hade rättighet att. styras af föreståndare, sorti 
de sjelfve valt, hvilka skulle fördela bi;Vi!lninger$ 
att Xonungen utom rådet icke kunde befalla nå
got, hvilket Sfven innebar ministrarnes ansvarig
het; att man borde noga skilja Konungens lagar 
och förordningar ifrln statens; afct domare icke 
horde lyda Konungens befallningar, om de voro 
sttidande mot statens nyssnämnda lagar; att den 
väpnade styrkan icke kunde användas inom lan
det, om icke mot uppror eller till handräckning 
för dom8tolarne. Han tillägger, att en bestämd tid 
för GeneralStaternäs sammankomster vore grundad 
i Frankrikes constitution, och slutar med att inför 
Ludvig XVIIt förklara, det Engelska constitutiö- 
tien är den fullkomligaste i Verlden.

Om alla anhängare af gamla regeringssättet 
hade yttrat sådana grundsatser, skulle revolutio
nen varit utan ursäkt, emedan den då varit allde
les utan ändariiäl. Men af samma de Monthions*) 
egen bekännelse i en offentlig adress till Konun
gen, bar man följande talla af de missbruk, son» 
före revolutionen rådde i Frankrike.

”1 början hade medborgarens mest vasendtligä 
rättigbpt, rättigheten att votera öfver lagar och

Lofid. tJppl. sid. i§4,
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fctskylder, IfaDJt i en slags glömska, och Konttnga» 

tl,agten var van af.t ensam befalla, livad den icke 
^'H/de befalla Utan i samråd med nationens repre- 

•Planter.”
”Denna, nationen väsendtligt tillhörande, rättig-» 

■i'et syntes flyttad till doftistolarne j men äfVen deras 
frihet i voteringar var inskränkt af Konungens af- 
gorande domslut (lit de justice) öéh egenmägtiga 
Arresteringar.'1

”Konungens lagar, författningar och allmänna 
utslag, hvarom rådet borde ö.fverlägga, och som 

ciDero]_>aae rådets bifall, bade ofta icke varit före- 
trägne, och i flera mål hade denna politiska lögn 

vunnit häfd af bruket. Några ledamöter af pre- 
äterskapet omintetgjorde statens lagar och afsig- 
ten med dessa lagar, genom förening af Here slag» 
'ämbeten hos samma person, genom det de ej gjorde 
tlenst soin prester, och genom det sätt, hvarpå de 
använde kyrkans egendomar. En del ;f adeln ha
de Uppkommit på ett mot afsigten med detta stånd» 
inrättning föga svarande sätt, och de tjenster, som 
de borde göra, hade pä en lång tid icke blifvit ut
fordrade."

’’De utlagsfribeteï, som voro hevilljade da 
tVa första stånden, hade sin helgd af statens lagar, 
kiçn voro icke den ersättnings de hade rätt att for- 
^ra för sina tjenster.”

”Brottmålscomitéer, sammansatte af egenmag- 
^'gt valda domare, kunde sätta oskulden i förskräc
kelse.”

”Dessa egenmägtiga handlingar, som titan an- 
^a6<dse och dom bortröfvade friheten, vor o kränk-



nîngar af säkerheten för medborgliga rättigheter* 
Domstolarne, hvilkas varaktighet var så mycket 
mer vigtig, som de, i brist af en national repre» 
sentation, voro folkets enda försvarare, både blifvit 
upphiifna, och i deras ställe voro corpser af em- 
betsmän tillsatte, hvilka icke egde allmänhetens 
förtroende; och el ter deras införande hafva nya 
inrättningar blifvit försökta i de mest väsendtliga 
delar af deras jurisdiction.”

”Men det var i financemål, som lagarne i 
synnerhet blifvit kränkta; utskylder hade blifvit 
pabjudne ntan samtycke af nationen eller af dess 
representanter.”

”Utlagor hade blifvit uppburne efter den tid, 
som af regeringen var bestämd för deras upphö» 
rajide.”

”Utlagor, soin i början voro små, hade ökat 
*ig ofantligt och utan ordning; en del af dem 
tryckte den fattiga klassen mer än den rika.”

”Utlagorna voro fördelade på provincerna utan 
noggranna uppgifter på styrkan, att bära den be
skattning, som föll på deras lott.”

”Stundom hade man anledning att misstänka, det 
motståndet mot pålagornas införande hade bidragit 
att minska tyngden deraf, så att hrist pä foster
landskänsla hade blifvit ett skäl till en mildare 
behandling.”

”Några proviocer hade erhållit stående accor
der på utlagorna, och då dessa accorder alltid vo
ro fördelaktiga, var det en partisk gunst, som led
de till de andra provincernas förfördelande.”
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fa ”°â de3sa accorder alltid förblefvo vid samma 
-»xenng, och de provinces som icke hade accor- 
er* voro underkastade verificationer, hvilka Srli- 

Ser> ökade utlagssumman, var detta åter en ny 
källa till olikhet.”

”Utlagorna, som hade bordt fördelas a? de 
attdiagande, fördelades af Konungens embelsmäns 

elJer af bans commissarier.”

Konungen hade med sitt råd gjort sig tjll 
nare öiver vissa utskylder. Comitéer borde va- 

ra '«rattade för att döma i uppbördsmål, favilkas 
'»nsakning tillhörde domstolarna.”

U»e skulder, som betungade nationen, hade 
«’an gjort utan nationens samtycke. De lan, som 
domstolarne, utan rättighet dertill, bifallit, hade 
luvrt ofveyskridqa genom hundrade underslef, som 

Pa en gang törrådde domstolarna, hvilkas utslag 
befv0 ßaehade, statens creditorer, hvilka hade 
wedtjiflare, som de icke visste maf, och nationen, 
iivars bördor ökades utan dess vetskap. Afgiftgn 
var icke i något mil bestämd genom lag.”

”De fonder, som voro bestämda för Konun- 
éeus personliga utgifter, för statsskulderna och för 

geringens omkostnader, fördelades endast efter 
a ^ns^Ud och hemlig förordning af Konungen.”

. Våra Konungars personliga utgifter hade 
till ofantliga summor; några statsskulder 

tear' 6 en sershild anvisning, som icke blifvit hono-
elb!d’ Konunß«n ltunde efter behag påskynda 

8t fördröja betalningen af vissa utgifter.”
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”AF krigscassan användes nästan liîto mycket 
till aflöning för officerarns soni för hela manska* 

pet.”
”Nästan alla regeringens embetsmän under 

hvad namn soin heldst voro öfverdrifvet löna* 
de, i synnerhet i ett land, der hedern borde vara 
den enda eller åtminstone den förnämsta belönin» 
gen för de tjenster, man gjorde samhället.”

”Pensionerna hade blifvit uppdrifna till en vi« 
da betydligare summa än i något annat land af 
Éuropa, jämförelsevis med inkomsterna.”

”Sådana voro de förhållanden, bvaröfver na* 
tionen hade skälig anledning att beklaga sig ; och 
om det var regeringens fel, att dessa missbruk 
verkligen funnos, så var det ett fel i statsforfatt- 
ningen, att. de kunde finnas.”

Om Frankrikes belägenhet var sådan, och man 
Isan icke jäfva ett vittnesbörd, af Canzleren ho* 
Grefven af Artois, ett vittnesbörd, som ban offici- 
el t framlaggt för Konungen; om då Frankrikes 
belägenhet var sådan, äfven enligt deras tanke, 
som påstodo, att der fanns en constitution; bvilken 
•bulle kunna neka nödvändigheten af en föran- 
dring, antingen för att göra gällande eu constitu
tion, som alltid varit öfverträdd, eller att gifvä 
statens lagar en garantie, hvarigenom de kunde 
■upprätthållas oek blifva åtlydde?
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Tolfte CapitletC,

Om Weckers återkallande 1788*

Om Necker i egenskap af minister hade föresla

git GeneralStaternas sammankallande, hade man 
kunnat anklaga honom att hafva brutit mot sin 
pligt. emedan det i ett visst parti’s lära är en af- 
gjord trosartikel, att anse Konungarnas oinskränk
ta magt fqr något heligt, IVlen när allmänna opi
nionen tvingade hofv.et att afskeda Ärchebiskopen 

Sens Qch återkalla Neçker, blef GeneralSta
ternas sammankallandebögtidligen utlofvadt^ adeln, 
presterskapet och parlamentet hade utverkat detta 
löfte, nationen hade mottagit det, och den allmiifi- 
na opinionens magt var i detta afseende sa stor, 
att ingen hvarken militärisk eller politisk styrka 
skalle hafva åtagit sig att hämma den. Jag Sfver- 
lemnar detta påstående till historien ; om det min
skar Neckers förtjenst genom den anmärkning, att 
han icke sammankallat GenaralStaterna, flyttar det 
likväl ansvarigheten för revolutionens händelser 
på sin rätta plats. Ty kunde en sådan man som 
Necker föreslå en dygdig monarch, en Ludvig XVI, 
att återkalla sitt löfte ? Och hvad nytta skulle 
denne haft af en minister, livars företräde bestod 
i folkets kärlek, om danna ministers första hand
ling varit att råda Konungen till att bryta de för
bindelser, han ingått med sitt folk? Sjelfva denna 
aristokratie, som finner det mera enkelt att smäda 
ert man än att erkänna sin egen andel i den all-



.manna röreUep ; denna aristocratie, säger Ja*, skul
le varit den första, som yttrat sin harm öfver1 mi- 
justeras trolöshet j han skulle icke hunnat draga 
någon politisk fördel af den förnedring, b vartill 
han samtyckt. När således en sak hvarken är nio- 
xalisk eller nyttig, hvad vore det för en dårskap 
eller inbillad klokhet att tillstyrka den ?

Fä den tid, då allmänna opinionen återkallade 
Necker till ministèren, var han mer förskräckt än 
glad öfver sitt utnämnande. Han hade bittert sak- 
mat sin pilats, då han år 1781 förlorade den, . eme
dan han då trodde sig med säkerhet kunna göra 
mågot godt. Då han fick veta de Maurepas’ död, 
förebrådde han sig som ett fel, att han tagit af- 
sked sex månader förut, och jag kommer alltid 
ihog hans långa promenader i Saint-Ouen, under 
livilka han ofta upprepade, att han förtärde sig 
sjelf med sina reflexioner och samvetsqval. Hvar- ’ 
je samtal, som påminde honom hans ministère,
& varje beröm i detta afseende oroade honom. Un
der de sju iren, som förflöto imelian hans första 
och andra ministère, gjorde det honom alltid ondf, 
det. hans pianer att förbättra Frankrikes tillstånd 
kullkastades. Då Ärchebiskopen af Sens bief 
kaltaa till ministèren, var han ännu missnöjd öfver 
det han ej blef utnämnd 5 men då jag kom att för
kunna honom i Saint-Ouen, i7C0, att han skulle 
hlifva minister, sade han: ack! fcvarföre har man 
icke gifvit mig dessa Irchebiskopens af Sens fem- 
Son månader? Nu är det allt för sent!

Necker hade nyligen utgifvit sitt verk rö
rande vigten af religiösa tänkestätt. Vid kvarje
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tillfälle Lar Lan alltid angripit partierna på dera* 
starkaste sida; hans stolta själ ingaf honom det. 
Det var första gången som en författare, nog upp
lyst för att kallas philosopb, visade farorna af 
aderlonde seclets irreligiösa anda, och detta ar- 
Lete hade uppfyllt författarens själ med sublimare 
tankar än alla de, som väckas af jordiska intressen, 
afven de mest upphöjda. Också fogade han sig 
öfter Konungens befallning med en känsla af sorg
senhet, som jag visst icke delade med honom ; då 
Lan såg min glädje, yttrade han: ”en ministers 
dotter känner ej annat än nöje, hon njuter återske
net af sin fars magt; men sjelfva magten, i synner
het i dessa tider, Kr förenad med ett förfärligt an
svar.” Han hade alltför rätt; i första ungdomens 
liflighet kan förståndet, om man har något, lära 
oss tala såsom den mera bedagade ; men inbild- 
ningskiaften är icke en dag äldre än vi sjelfva.

DS jag om natten for genom Boulognska par
ken för att begifva mig till Versailles, hade jag 
en grufiig fruktan att blifva öfverfallen af röfvare; 
ty jag tyckte, att all den lycka, som min fars upp- 
Löjelse förorsakade mig, måste umgäldas af några 
tysliga händelser. Ilöfvarne anföllo mig icke ; 
*nen ödet har mer än tillräckligt rättfärdigat min 
farhåga.

Jag uppvaktade Drottningen, såsom det vue 
Vanligt, St. Ludvigs.dagen ; Brorsdottern till Är- 
chebiskopen af Sens, som om morgonen fallit i o- 
nåd, gjorde sin uppvaktning på samma gång som 
<ag j Drottningen visade tydligen, genom det sätt, 
^vai'pâ bon bemötte oss bägge, att hon satte myc



ket mer värde på (len afskedade ministern an haws 
efterträdare, Hofrnännen förhölio sig helt annor-, 
lunda, ty aldrig liafva sa mänga erbjudit sig att, 
ledsaga mig till min vagn. I alla fall var Drott
ningens tänkesätt ett af de stora binder, som Nec
ker mätte på sin politiska bana; bon hade gynnat 
honom under hans förra ministère ; me,n, oaktadt 
allt hvad han gjorde för att behaga henne un« 
der den andra, ansåg hon honom alltid utnämnd 
af den allmänna opinionen; och de styrande i 
egenmägtiga regeringar vänja sig olyckligtvis att 
anse opinionen för sin fiende. Då Necker blef 
utnämnd till minister, fanns det blott tvåhundrafem" 
tio tusen francs i den Kongliga skattkammaren. 
Följande dagen fick han ansenliga understöd af 
capitalisterpa- De allmänna fonderna stego. trettio 
procent pä en enda morgon Att en enda mans för
troende verkat sä mycket på den allmänna crediten, 
är ulan exempel i historien. Necker uträttade, att 
alla landsförvista återkallades, de som voro arre
sterade för politiska tänkesätt, sattes i frihet, ibland 
andra äfven de tolf adelsmän frän Bretagne, hvil- 
ka jag förut omtalat. Med ett ord, han gjorde 
i serskildta fall allt det goda, som kunde bero äf 
en minister j men redan tillvexte nationens infly
tande, och embetsmärrnen* minskade* nödvändigt i 
samma förhållande
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Ont de s i sta G nier al Staternas uppförande, då 

de voro samlade i Fan's lör/j.

Aristokraternas parti, år 1789, oppbörde icke att 

«beropa de gamla plägsederna. Tidernas mörker 
är ganska gynnande för dem, som icke villja tillåta 
en profiling af sanningen i och lör sig sjelf. De 
ropade oupphörligt: återgif oss 1614 och våra sista 
GeneralStater; de äro våra lärare, de äro vara 
monster !

Jag vill ej upphålla mig med att bevisa, det 
GeneralStaterna i Blois âr 1576, bide i anseende 
till sammansättning och form, skilde sig nästan li
ka sa mycket från GeneralStaterna i Baris 1614, som 
från de äldre under Konung Johan och Ludvig 
XII; emedan intetdera sammankallandet af de tre 
stånden hvilade på verkliga grundsatser, har också 
intetdera medfört varaktiga resultater. Men det 
kan vara intressant att i minnet återkalla några 
hufvuddrag af dessa sista GeneralStater, hvilka 
mansäger, att de af 1789, efter ungefär tvåhundra års 
mellantid, horde taga till ledare. Tredje standet 
föreslog att förklara, det ingen, bvarken andelig 
eller vlrldslig, magt kunde befria Konungens under- 

såLer från deras trohet mot honom. Prästerska
ps för bvilket Cardinal Perron stod i spetsen, sat
te- sig deremot, att försvåra Påfvens rättighe
ter ; adeln följde presterskapets exempel ; och Påf-
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van tackade dem bägge hjärtligen och offentligt 
Man behandlar ännu i denna dag såsom Jacobiner 
dam, som tala om ett förd, : g mellan nationen och 

regeringen. DS påstod man, att Konungamagten 
vore beroende af kyrkans öfverhufvud.

Edictet i Nantes bade blifvit puhüceradt 159g, 
och Henric IV:s blod utgiutet af Ligisterna, fiöt 
nastan annu, dä Protestanterne af adeln och af 
tredle ständet 1614 begärde, att man i de förkla. 
ringar, som rörde religionen, skulle bekräfta dear- 
t.clar af Henric IVjs edict, hvilka försvarade tole- 
rancen for deras Gudstjenst; deras begäran bief 
afslägen. Civillieutenanten de Mesme vände sig 
S tredje ståndets vägnar till adeln och sade, att de 
tre Ständen borde anse hvarandra som tre bröder 
af hvilka tredje ständet vore den yngsta. Baron’ 
de Senneci svarade i adelns namn, att tredje stån. 
det icke kunde tillvälla sig namn af broder, eme, 
dan det hvarhen var af samma blod eller af samma 
dygd. Presterskapet begärde tillstånd att uppbära 
tionde af alla slags frugter, att man befriade dent 
Mn alla afgifter vid deras infart till städerna, 
och från deras andel i utskylderna till vägarnel 
vidmagthållande$ det fordrade nya inskränknin
gar x tryckfriheten. Adeln påstod, att alla de 
förnämsta embeten skulle, uteslutande, gifvas gt 
adelsman, att man skulle förbjuda ofrälseståndet 
bossor och pistoler äfven som bruket af hundar,
si fr®mt de ei vor° skurna i hasarne. Den 
fordrade dessutom, att ofrälse skulle betala nya 
herrgårdsskatter till de adelsmän, som egde feodal, 
gods, att maa indrags alla pensioner, beviUjade



'«graft-:

«bediemmârne af tredje ståndet; men. att adelsmän 
skulle fritagas från kroppsstraff, och från alla rente- 
persedlars erläggande af deras landtegendomar; 
att de kunde taga salt utur Konungens magazine 
för samma pris som de handlande; och slutligen att 
tredje ståndet blefve ålagdt att kläda sig annorlun
da än adelsmännen. Jag anför i korthet detta ut
drag af deras protocoller, hvarutur jag ännu kunde 
anföra en hop löjliga saker, om icke de, som väcka 
harm och förtrytelse, förtjente all uppmärksamhet. 
Men det är tillräckligt att bevisa, det denna delning 
i tre stand blott gifvït'anledning till adelns beständiga 
reclamationer, för att slippa utlagor, att försäkra 
sig om nya företrädesrättigheter, och att pålägga 
tredje ståndet alia förödmjukelser, som högmodet 
kunde upptänka. Â presterskapets sida gjordes 

samma påståenden att befrias från utlagor; och mara 
förenade dermed alla intolerancens förföljelser. Da 
allmänna angelägenheterna angingo endast tredj 
ståndet, emedan det ensamt bar tyngden af alla ut- 
skylder. Sådan var imellertid den rådande andan 
hos dessa GeneralStater, som man 3r 1789 vill® 
upplifva; och hvad man aldrig upphör att föreb 
Necker, Ur att han kunnat önska jcmkningar i så
dana saker.
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F J ORT O NU E C A V I T t, È T.

€hn GeneralStûternas indelning i stånd.

(jeneralStaterna i Frankrike voro, såsom vi nyss 

anfört, indelade i tre stånd, prestRrskapet, adeln 
tredje ståndet, hvilka likasom tre serskikla na
tioner öfverlade livar för sig och öFverlemnade till 
Konungen sina klagomål, rörande hvarderas ser- 
e kilda angelägenheter, h vil k a efter omständighe
terna hade mer eilet minre sammanhang med sta
tens gemensamma. Tredje ståndet utgjorde nästan 
hela nationen, af hvilken de andra bägge knappt 
voro en hundradedel. Tredje ståndet, som under 
loppet af de sista sederna betydligen tilltagit i 
anseende, begärde 17Ö9, att de handlande eller stä
derna, serskildt från landsbygden, skulle hafva så 
många ledamöter i tredje ståndet, att antalet af 
detta stånds representanter skulle vara lika med 
de andra bägge tillhopa, och denna begäran stödde 
sig på ganska vigtiga skäl och omständigheter.

Hufvudorsaken till Englands frihet är, att man 
der alltid rådslagit i två kamrar, och icke i tre. I 
alla stater, der de tre stånden förblifvit åtskilda, 
har ännu ingen frihet vunnit stadga. Delningen i 
fyra stånd, sådan den finnes i Sverige, och såsom 
den fordom var i Arragonien. hindrar äfven ären. 
denas gång, men är mycket mer gynnande för 
friheten. Bondeståndet i Sverige, och riddarestån- 
det i Arragonien, gåfvo två lika partier ät natio
nens representanter och åt de privilegierade af



ïorsta rangan; t.y riddareståndet, som svaraï mot 
underhuset i England, stod naturligtvis 'på folkets 
basta. Af delningen i fyra stånd härleder sig så. 
ledes, att liberala tänkesätt i bägge dessa länder 
tidigt 'blifvit antagna och länge bibehållit sig. 
Sverige bör Önska, att dess constitution närmar sig 
till Englands; men inan måste vörda den känsla 
af rättvisa, hvarigenom bondeståndet i alla tider 
haft tillträde till riksdagarna. Också gro bönderna 
i Sverige upplysta, lyckliga och religiösa, derfÖ- 
re att de egt en känsla af lugn och värdighet, sont 
Undast kan födas af fria statsförfattningar. I Tysk
land hafva de andlige haft sitt säte i öfre kam
maren ; men de hafva icke utgjort ett serskildt 
Stånd, och den natmligä delningen i tvänne kam
rar har alltid varit bibehållen. De tre standen haf
va knappt funnits annorstädes än i Frankrike, ocll 
i några stater sädana som Sicilien, hvilka icke för 
sig sjelfva utgjort någon monarchie. Denna för- 
derfiiga inrättning, som alltid gifver öfvervigt ät 
de privilegierade mot nationen, har ofta förmått 
Franska folket att föredraga Ronunga-despotismen 
framför det lagliga beroende, hvari det genom del
ningen i tre stånd försattes i anseende till de ari
stokratiska klasserna.

En annan olägenhet i Frankrike var denna 
tnängd adelsmän af andra klassen, adlade i sednare 
tider, antingen genom adelsbref, som Konungarne 
gåfvo, likasom till en fortsättning af Gallernas fri- 
gifvan.de, eller genom de embeten, som såldes af 
Ronungens secreterare, rn. m., hvarigenom nya per- 
soner fingo del af den gamla adelns rättigheter



och -privilégier. Nalionen hade gern a underkastat 
sig <le uråldriga familjernas företrädesrätt, och jag 
gir ej för långt, om jag påstår, att det icke finnes 
mer än tvåhundra sådana i Frankrike. Men de 
hundra tusen adelsmän, och hundra tusen prester, 
som ville hafva lika privilegier med en de Mont- 
morenci, de Graramont, de Grillon, rn. fl. väckte 
allmänt missnöje; ty handlande, lärde, possessio* 
nater, capitalister kunde icke begripa det företräde, 
män ville gifva åt detta adélskap, förvärfvadt ge
nom uppvaktningar eller penningar, och hvaruti 
endast fordrades tjugufem årsålder, för att ega sä
te och stämma vid adelns sammankomster och 
njuta de privilegier, hvilka de mest aktningsvärda 
medlemmar af tredje ståndet sågo sig heröfvade.

Fairernas kammare i England är en patricisk 
magistratur, grundad utan tvifvel pä fordna min. 
nen af chevaleriet, men helt och hållet förenad med 
inrättningar af en alldeles olika natur. En ut
märkt förtjenst i handeln, eller framför allt i lag- 
farenheten, gifver dagligen tillträde dertill, och de 
representativa rättigheter, som pairerne utöfva i 
staten, öfvertyga nationen, att deras stånd är in- 
rättadt för det allmännas väl. Men hvilka förde
lar kunde Frankrike finna i dessa Vicomter af Ga- 
ronne, eller Marquiser af Loire, som icke allenast 
ej betaide sin andel i statens pålagor, utan äfven voro 
uteslutna från Konungens hof, emedan det fordra
des bevis på mer än fyrahundra 1rs adelskap, för 
att der få tillträde, då de deremot knappt hade 
femtio? f’Sfängan hos personer af denna klass

kunde



humle blott utöfvas mot dem, som voro lägre än 
de, ocb dessa lägre voro icke mime än tjngufyra 
millioner menniskor.

Det ban vara nyttigt för den rådande reli
gionens värdighet, att Aichebiskopar och Biskopar 
ega säte och stämma i Öfverhuset såsom i Eng
land. Men h vil k en förbättring kunde någonsin verk
ställas i ett land, der katholska presterskapet, ut
görande en tredjedel af representationen, betydda 
lika mycket som sjeifva nationen i den lagstiftande 
wagten ? Kunde detta presterskap samtycka till 
den religiösa tolerancen, och protestanternas till
träde till alla embeten? Har det icke envist satt 
sig mot beskattningens jemna fördelning, för att bi
behålla formen af frivilliga gifvor, hvarigenom 
det ökade sitt anseende hos ministrarna? Då Phi
lip den Lfmge uteslöt kyrkans embetsmän från par
lamentet i Paris, sade han, att de borde vara för 
mycket sysselsatte med, andeliga ämnen, att kun
na tänka på de verldsliga. Hvarföre hafva de icke 
alltid hållit sig vid denna kloka grundsats?

Aldrig blef någon ting rigtigt afgiordt af Gene- 
ralSfaterna, och det blott derfÖre, att de öfverlade 
serskildt, delade r tre stånd i stället för två* och 
eanzlern de 1’Hopital hade icke eu gäng för ögon- 
hlicket kunnat utverka bifall till sitt fredsedict, om 
■det icke skett på sammankomsten î Saint-Ger
main, der presterskapet af en lycklig slump icke 
Var närvarande.

9”
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Mad, Stail,



igo
Ibîànd Notablernä, som sammankallades 'at 

Konungarna, voterades nästan alltid sershildt af 
hvar person, och parlamentet, som, år 1558, hade 
i början biiallit införandet af ett fjefde stånd, be* 
gärde ißüö, eirtedan det icke ville vara skildt från 
adeln, att man pä en JSotablerna3 sammankomst 
skulle nusv för inan ingifvä sina förslag. De ö* 
täkneliga förändringar, som man fitther i alla deft 
Franska monärcbiens bruk, 3ro ännu märkligare i 
sammansättningen #f GeheralStaterna än i hvår 
och én annan politisk inrättning. Gm man enträ
get ville hålla sig till det förflutna och deräf görä 
en oföränderlig lag för det härvarande, oaktadt 
detta förflutna sjelft är grundadt pl en ändring af 
ett annat förflutet^ om man det ville, säger jag, 
så skulle man förlora »ig i undersökningar utaii 
ända. Låtotti oss derföre återgå till de omstän
digheter, som ära (^stridiga, och till hvilka vi sjelf- 
Ve värit vittnen.

Ärchebiskopen af Sens uppmanade å Konun
gens vägnar alla Frankrikes författare att med
dela deras tankar oui sättet för GeneralStåternaå 
saroankällande. Om det hade funnits constitutiö- 
hella lagar i Frankrike, hvilka kunnat afgöra så
ken, hvarföre skulle Konungens minister genotii 
tryckfriheten derutinnan rådfråga nationen? Då Är
chebiskopen af Sens inrättade provincial-comitéernä, 
bads han icke blott sammansatt dem af lika mångå 
fullmägtige af tredje Ståndet, söm af de andra bägge 
tillhopa, utan äfven i Konungens namn påbjudit, att 
de skulle votera man förman. Således var den all
männa opinionen så räl genom Ärchehiskopens af



Sena förfärande, som Sfreti af tredje ståndets Sty?* 
^ märkligt förberedd till det stöfre inflÿtàndè, deft 
ferhöll bland öerierälScdterna 1789» än döti häft idé 
förra sammankomsterna. Ingen lag bestämde anta
get af dé tre ståndens lèd&môter; den enda grund
satsen vät fastställd, ätt hVärt och ett stånd bord* 
hafva blott en föst. Öm talan icke lägligen beVill« 
lat tredje ståndet én dubbel representation, förtit- 
Sag than, ätt det uppretade Sfver att icke häfva er» 
hållit hvad det begärde, ötvifvelaktigt skftllé skic
kat till GêneralStàlerna ett ännu större antal füll* 
hrägtige. Alla förebud till politiska kriser, hvilkä 
'en statsman bör kanna, förkünhade Således nödvän
digheten att ingå en Fötliftöing med tidens andä.

tmeilertid åtog sig icke Néeker det äfgörandé 
Steg, söm han ansåg för klohast; öch mån måste 
tillstå, att han litade alltför mycket på rättVisanS 
Siiagt, dä hati tillstyrkte Konungen att I hyö satft- 
la Notablérna, som varit Sainrhankallade af de Ga
lonné; störte delen af dessa Notabler, som bestodu 
äf privilegierade, satte sig emot tredje ståndets för
dubblande: en enda expedition förklarade sig För 
detta steg; Monsieur (nu varande Ludvig XVIII) 
presiderade der. Man påminner sig med nöje, att 
®a Konung, den förste författaren till ett Con- 
^titutiotiäplaeat, som utgått ftäh threnen» då vat 
affolhéts tanka i den Vigtîgà frågan, söm aristokrå» 
^ethe ännu söka Utmärka såsom orsak till mönår» 
^hietis fall.

Man har förebrått Necker, att han rådfrågat 
^®tablernä ritan afsigt ätt följa deras råd; hans fal 

eHåt i sjelfVa verket dsri> att han tog det beslut.it
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att rådfråga dem; men kunde man föreställa sig, att 
dessa privilegierade, som aftonen förut ifrat så haf» 
tigt mot Konungamagtens missbruk, skulle följande 
dagen försvara allt det orättmäfiga i deras egen 
magt med en, mot allmänna opinionen så stridande 
ihärdighet?

Necker uppskjöt icke dess minre helt och 
hållet att afgöra frågan om tredje ståndets fördub
blande, då han såg de fleste af Notablerna hysa en 
annan tanka än han, och mer än tvS månader för- 
floto från det deras sammankomst upplöstes till rå
dets beslut af den 27 December 1788- Under den
na tid sökte Necker alltid att lära känna den all
männa andan, såäom den compass, efter bvilken Kon
ungens utslag i denna omständighet borde rättci 
sig. Provincerna öfverensstämde enhälligt qtn nöd. 
vändigheten att be vill ja tredje ståndets begäran; 
ty det rent aristokratiska partiet var såsom alltid 
ganska obetydligt; flere adelsmän, och prester af 
kyrkoherdarnas klass, delade nationens tänkesätt. 
Dauphiné samlade sina ständer i Romans, såsom for. 
dom varit brukligt; och man tillät der icke blott 
tredie ståndets fördubblande, utan äfven voteringen 
man för man. Ett stort antal officerare visade sig 
benägna för tredje ståndets begäran, Alla, både 
herrar och fruntimmer, som i de störa sällskaper- 
na i Frankrike verkade på allmänna opinionen, ta- 
lade lifligt för nationens sak : modet hade den 
rigtningen; det var en följd af hela det adertonde 
seclet, och de gamla fördomar, som ännu stridde 
för fordna inrättningar, hade då mycket minre 
styrka än de någonsin baft under de följande tj»-



gufetn Iren. Med ett ord, den allmänna andan var 
så öfverlägsen, att den drog med sig sjelfva parla
mentet. Ingen corps har någonsin visat sig mera 
ifrig att försvara gamla piägseder än parlamen
tet i Paris; hvarie ny inrättning ansåg det som upp
rorisk, emedan dess tillvarelse i sjelfva verket icke 
livilade på den politiska frihetens grundsatser. 
Säljbara sysslor, en domare-corps, som påstod sig 
ega rättighet att bevtllja pålagor, och likväl försa
kade denna rättighet, när Konungarne så fordrade: 
alla dessa motsägelser, som icke kunde vara annat 
än slumpens verk, tålde icke någon noggrann un
dersökning; också var all sådan pröfnhig ett utmärkt 
föremål för Franska parlamentsledamöternas miss
tankar. Al.Ia påståenden mot tryckfriheten komme 
från parlamentet i Paris, och om det satte gränsos 
för Konungarnas verkliga magt, uppmuntrade det 
i stället den slags okunnighet i politiska ämnen, 
aom ensam gynnar den oinskränkta magten. En 
corps, som var de gamla plägsederna så tillgifven, 
och icke dess minre bestod af män, genom si- 
#a enskilda dygder ganska aktningsvärda, af- 
g jorde nödvändigt fragan, då den i de första da
garna af December 1788, två månader efter Nota
riernas sammankomst, förklarade genom ett beslut,

emedan de fullmägtiges antal af hvarje stånd 
^lvarken af gammal häfd, eller genom någon sta
tens lag vore. bestämde, berodde det af Konun- 
gnns vishet att derom besluta *).

Extrait de l'arrêté du parlement du 5 décembre 1788» 

^es paires y séant* Betraktande nationens när varan-



Hvafl* <îen corps, som man ansSg for forntiden® 

representant, gaf d§ efter för opinionen ocfi afsto4 

Jndireçte från att vid detta tillfälle försvara de 
fawla plägsedernaj ock ministern» hvars endai styr

de belägenhet,. jn, m. förklarar det, a ! 1 dä inan i G e, 
ne>alStaterna af år 1(114 åtskiljer kallelsen, samman- 
Sättningen och antalet :

Har parlamentet, i anseende till första frågan, 
bord t åberopa de. då brukliga formaliteter, det vill 
säga, sammankallandet efter fögderier och bäradef 
(bailliages et sénéchaussées') och icke efter höfdin- 
gedömen (gouvernemens, ou généralitésJ ; JieldsE som 
denna formalitet, helgad från sekel till sekel af de 
talrikaste exempel1, 0.0I1 af de sista GeneralSfaterua, 
Vore det enda medlet att genom lagliga former utverka 
en fullkomlig förening mellan de väljande inför eni, 
betsman, oberoende genom sitt stånd,

Angående sammansättningen, bade parlamentet, 
icke bordt göra det minsta ingrepp i de väljandes 
rättighet,- #n rättighet som vore naturlig, eonstittv 
tionsenlig och ända 'hittills hållen i helgd, att gifva 
sina fullmagter åt medborgare, som de ansågp föl; de 
Värdigaste.

Så vida antalet af ledamöter Utaf hvaidera ståndet; 
icke var bestämdt, hvarken genom någon lag eller 
sif gammal härd, har det icke stått i parlamentets magt» 
icke heller varit dess afsigt att afhjelpa denna brist, 
emedan nämnde domstol i detta ämne blott kan hem* 
Ställa till Konungens vishet, hvilka mått och steg 
böra tagas, förat» komma till de jemkningar, som för* 
jpuftet, friheten, rättvisan och allmänna rösten kiwna 
ftrfe».
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kft 'bestod i hans aktning för nationen, skulle haf« 
Va förmått, sig att neka denna nation hvad hans 
Samvete erkände för ratt, hvad efter hans tanklt

var nödvändigt!

Nämnde parlament har vidare beslutat, att i under« 
dånighet bönfalla hos Konungen, det han icke villa 
tillåta något uppskof föl' GeneralStatei nas hållande, 
och taga i öfyervägande, att det icke, skulle linnaj 
någcwa vidare anledning till gäsning i sinnena, eller 
orolighet b^nd stånden, om han funne for godt att 
vid GeneralStaternas sammafthailande förklara och 
stadfästa :

Geneialä täter nas återkomst ;
Deras rättighet att gifva statens creditor?? tntech« 

ning i de bestämda utlagorna; deras förbindelse mot 
folket, att icke bevillja några pålagor, som icke vo« 
ro bestämda till summan och tiden. ; deras rättighet 
att, på högstbemälde Konungs befallning, fritt bestäm« 
ma och assignera fonderna för hvart departement;

Högstbemälde Hai\s Maj:t Konungens beslut att 
genast ofyerenskomma, om upphäfvandet af alla skilj, 
aktigheter mellan ståndens pålagor, med det enda 
stånd, som nu bär dem; och sedan med de tre stån» 
den, om deras, fyllande genom en gemensam och lika 
fördelad beskattning ;

Ministrarnes ansvarighet;
Genei;alStaternas rättighet att anklaga och kall« 

till rätta inför parlamenterua i ajla de mal, soin omee 
delbart röra hela nationen, Generalprocuratom obéta’ 
geir sina rättigheters titöfning i samma mål;

GeneralStaternas förhållanden till de högsta dom* 
Stolarna i sådant skick, att parlamenterua hvarken bora 
viler kunna tillåta,'att upptaga några pålagor, som icke



Men detta är ej allt. Vid denna tid voro de 
privilegierade Konur.gantagtens motståndare; tied je 
Ståndet deremot önskade åter förena sig med kro
nan; ocli om Konungen icke aHägsnat sig från 
tredje ståndets representanter, efter GeneralStater- 
nas öppnande, hade det otvifvelaktigt understödt 
hans uiagt. Men då en monarch antager ett po
litiskt system, hör han följa det med ståndaktig
het, ty genom ombyte ådrager han sig biott olä
genheter af alla de motsatta partierna.

blifvit bevilljade, ej heller befordra verkställigheten 
af någon lag, soin bîifvit begärd eller bifallen af Ge
neral Staterna ; roedborgames personliga frihet, genom 
förbindelse att omedelbart öfveriemna hvar och en, i 
ett Kongligt fängelse arresterad, i sina naturliga do
mares händer.

Och en laglig tryckfrihet, denna enda hastiga och 
säkra utväg för hederligt folk mot de nedrigas sjelfs- 

: : våld, med förbehåll af ett efter omständigheterna pas
sande ansvar för strad värda skrifter, sedan de blifvit 
tryckta.

Medelst dessa preliminair-srtiklar, som från den
na stund äro i Konungens hand, och utan hvilka man 
icke kan göra sig begrepp om en verklig national
församling, anser parlamentet för den högsta belöning* 
som Konungen kan gifva det fSr dess nit, att han, 
med en stadgad frihet, förskaffar nationen all den sält- 
het, som den är värdig.

Det fastställer slutligen i följd hiiraf, att motiver- 
na, principerna och afsigterna med närvarande beslut 
i djupaste underdånighet skola framläggas för Hans 
Majestät Konungen.



”En stor revolution var -beredt!, säger Mon
sieur (Ludvig XVIII) till municipalitet i Paris 
Î7O9 ; Konungen borde genom sina dygder, sina 
afsicter och sin högsta rang, vara dèss hufvud- 
luan,” I dessa ord låg all klokhet för tillfället. 
I den berättelse, Neclter bifogade rådets beslut 
af den 27 December, gaf han i Konungens namn 
tillkänna, att regeringen skulle bevill ja de hemliga 
arrestordernas upphäfvande, tryck friheten och Ge- 
neralStaternas återkallande på bestämda tider, för att 
granska financernas tillstånd. Han sökte att i för
väg verkställa det goda, som de blifvande fullmäg- 
tige ville göra, i afsigt; att väcka folkets kärlek 
för Konungen. Också har aldrig något beslut ut
gått från thronen, som väckt mer enthusiasm än det
ta beslut af rådet. Lyckönskningsbref hommo från 
alla rikets delar; och bland de oräkneliga bref, 
som Necker fick, voro abboten, sedermera Cardi- 
Jen, Maury’s ocb de Larrioîgnon’s de tvänne märk
värdigaste. Konungens anseende verkade då pR 
sinnena mer än någonsin; man beundrade den 
styrka i förstånd och den redlighet i tänkesätt, 
som förmådde honom att gå de förändringar till 
mötes, som nationen önskade, då tvärtom Ärchebi- 
«kopen af Sens hade satt honom i den mest ofördel
aktiga belägenhet, i det han öfvertalade honom att 
afslä aftonen förut, hvad han följande dagen var 
tvungen att bevillja. Men för att draga nytta af 
Senaa folkets enthusiasm, var det nödvändigt att 
tfed säkra steg hålla samma väg. Konungen har 
®ex mänadar efber följjt en alldeles motsatt plan; 
*illru kan inan dl anklaga Necker för bändeleeiy



förorsakade deraf, att man förkastat hans räd Qph 
följt niotpartiets ? Då en oskicklig general förlo-» 
rar en bataille, som lyckligt blifvit börjad af ett 
annan, kan man ju ej säga, att den som segrad* 
första dagarne Hr skyldig till sin efterträdares ne
derlag, då dennes sät| att se och handla varit helt 
olika med den förras ? Men, skall man ännu en 
gång invända, var det icke en naturlig följd af tredje 
ståndets* fördubblande, att voteringen skulje ske 
man för ttian oçh icke efter stånd, och har man 
icke sett följderne af föreningen till en enda försam
ling? Såsom en följd af tredje ståndets fördub
blande hade öfyerläggningarne bord t fördelas p| 
tvänne kamrar; och t sanning, långt ifrån att früh, 
ta ett sådant resultat, hade man hordt önska det, 
Men hvarföre, skola Neckers motståndare säga, 
bar ban icke förmått Konungen att förkunna sitt 
beslut i detta ämne, då tredje ståndets fördub
blande blifvit bevilljadt? Han gjorde det jçke, 
emedan ban trodde, det en sådan förändring borde 
göras i samråd med nationens representanter, oçh 
föreslog den, sä snart som dessa representanter 
yctro samlade. Olyçkligtviâ satte sig det aristo
kratiska partiet deremot, och förstörde således 
Frankrike och sig sjelft på samma gång.

En spannmålsbrist, hvars like man på lång tjd 
6) vetat utaf i Frankrike, botade Paris med hun- 
geysnöd om vintern 1708 och 178.9»

Neckers oändliga omsorger, och hans uppof
fring af siu egen förmögenhet, hvaraf han insatt 
hälften i Kongliga skattkammaren, förekommo i 
detta afseend# oberäkneliga olyckor. Ingenting
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Vlcker si î§tt missnöje bland allmänheten, so m 
dess fruktan för «in utkomst ; likväl hade folket 
si mycket förtroende till förvaltningen, att inga 
oroligheter någorstädes utbröto,

GeneralStaterne började med tje lyckligast© förer 
bud; de privilegierade voro genom sjelfva sin be» 
lägenhet u.tur stånd ‘att pfvergifYa thronen, ehuru 
gerna de hade störtat den ; tredje ståndets full» 
mägtige voro erkänsamme för det inan hade lem» 
jpiat uppmärksamhet åt deras påståenden. Utan 
tvifvel funnas ännu vigtiga ämnen till missämi« 
mellan nationen och de privilegierade; men Kon» 
Ungen var i den ställning, att han kunde vara de- 
ras skiljesman, genom det han frivilligt lät inskrän
ka sin magt, Om det nämligen hän kallas inskränk»
ring, då man ålägger sig band, ^varigenom man
sättes i säkerhet för sina egna villfarelser, och 
1 synnerhet för sina ministrars. En klokt inskränkt 
monarchie är icke annat än bilden af en redlig 
man, hvars handlingar alltid styras af hans samvete.

Rådets beslut af den 27 December antogs af 
de mest upplysta bland Konungens ministrar, så
som de Saint-Priest, de Montmorin och de la Lu
cerne; och Drottningen sjelf ville vara närvarande 
Vid öfverläggningen om tredje ståndets fördub
blande, Idet var första gången, bon visade sig 
f rådet; och det frivilliga bifall, hon gaf åt Nee- 
kers förslag, kunde anses som en ny stadfästelse, 
Merr, flå Necker uppfyllde sin pligt, borde han 
«telF Staga sig ansvarigheten derför. Hela natio
nen, med undantag han hända af några tusende per» 
Sorter, delade då lians tänkesätt; sedan hafva endast



rättvisans vänner, och den -politiska ïrihetens, ef
ter det begrepp man gjorde sig derom vid Gene- 
ralStaternas öppnande, under tjugufem års skiften 
alltid förblifvit de samma. De utgöra ett obetyd
ligt antal, och döden bortrycker dem dagligen 5 
men också döden blott kan förminska denna trog
na här; ty hvarken förförelsen elle'r förskräckelsen 
skulle kunna forma den mest obemärkta fältcamrat 
till affalh

lit!

Femtonde Capijeet.

Hurudan var sinnenas stämning i Europa 

vid den tid, då General Staterna 

Sammankallades ?

TT , •
pplysmngen, jag menar här sakernas värderan

de efter förnuft och icke efter vanor, hade så spride 
sig i Europa, att de som egde privilegier, Kon
ungar, adelsmän och prester, voro de förste att ur
säkta sig för de orättmätiga företräden de åtnjöto. 
De ville väl behalla dem, men gåfvo sig perna 
anseende att vara liknöjda derom, och de klokaste 
smickrade sig att så kunna insöfva opinionen, att 
oeu icke skulle bestrida dem hvad de gjorde mine 
af att förakta.

Kejsarinnan Catharina gynnade Voltaire; Fre
drik II var nästan hans medtäflare i vitterheten; 
Joseph,, II var den; mest utmärkta philosophe» i
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sina stater; Konungen i Frankrike hade två gånger 
tagit undersåtarnes parti mot deras regenter, i Hol
land och America. Hans politik föranledde honom att 
Understödja dem, sorn stridde mot Konungamagten 
och ståthållareskapet. Tänkesättet i England var i 
alla politiska ämnen öfverensstämmande med dess 
författningar, och före Franska revolutionen fanns 
det visserligen i England mer frihetsanda än nu.

Necker hade således rätt, när han i rådsbeslu
tet af den 27 December sade, att den allmänna 
rösten i Europa förmådde Konungen att bifalla 
nationens önskan. Engelska Constitutionen, som 
hon då önskade, begär hon ännu i dag. Låtam 
oss opartiskt bedöma de stormar, som allägsnat 
henne från denna hamn, den enda, der hon kan 
finna lugn.

Sextonde Capiteet.

GeneralStaternas öppnande den 5 Maj 17^9,

Jag kan aldrig glömma döt ögonblick, då man såg 

de tolfhundrade Frankrikes fullmägtige, aftonen 
före GeneralStaternas öppnande, i procession be- 
gifva sig till kyrkan för att höra messan ; det var 
en ganska vördnadsbjudande och ny anblick för 
fransmännen ; alla invånare, som- funno.s i staden 
Versailles, alla nyfikna, som kommit från 1’aris, saui- 
lade sig för att beskåda denna högtidlighet. Det- 
ta nya slags myndighet i staten, hvars natur ocjh
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styrka man ännu icke kände, förvånade störstå 
delen af dem, som ickfe betänkt nationernas rättiga 
beter.

Det högre presterskapet hade förlorat en de! 
af sitt anseende, emedan Here af prelaterna icke 
visât sj* nog ordentliga i sitt uppförande, och ett 
ännu stötre antal blott sysselsatt sig ined politi
ska angelägenheter. Folket är strängt' mot prester- 
îia lika som mot früntimréns det fordrar bos bäg- 
gé en Uteslutande tlppofFring åt Sina pligter. Den 
niilitäriska äran, söiti utgör adelns anseende, lika
som gudsfruktan presterskapets, var nti mera blott 
en lemning från förflutna tider. Én långvarig 
fred hade icke gifvit dem af adéln, söiii mest 
skulle hafva önskat det, tillfälle att förnya glan* 
Sen af sitta förfäders äta, och alla de stora ber» 
tarne i Frankrike Voro ej annat än obemärkta ljuSi

Den Sägte adeln hade lika så litet haft till- 
fälle att utmärka sig, eriiedan regeringssättet ické 
lemnade adelsmännen någon annan bana än vapnen«. 
De adlade, som i stört antal visade sig bland adelns 
leder, buro terhligen oskickligt plumen och svär
det; och man gjorde sig den frågan, hvarföre de 
inUjgo sin plats bland rikets första stånd, blött for 
det de blifvit fritagne från sin andel i de allmänna 
litskyldénia, Ty i sjelfva Verket inskränkte sig 
deras politiska rättigheter till detta orättvisa pri
vilegium.

Då adelns glans var fördunklad genom hijf- 
SMättSandän, genom blandningen med de adlade, och 
genom en långvarig fred, då presterskapet icke 
tuer egde den öfverlägsenhet i upplysning, som
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âét haft under barbariets tîcler | bade tredje stån
dets fullmägtige dprigenotti vunnit si myckét stör
re ähisSehcle. Deras drågtet, deras svärta kappor, 
detas säkra blickar, deras vördnadsbjudande, antal 
Vände uppmärksamheten på dent : lärda, handlan
de, ett stort antal advöcatpr utgjorde detta stånd. 
Några adelsmän hade äfvérk låtit välja sig till 
fullmägtige deruti, och bland dessa märkte man i 
synnerhet grefvô de Mirabëâm den höga täbkg, 
inan gjorde sig om hans snille, förhöjdes pä ett 
alldeles eget sätt genom den fruktan, hans lastbar
het förorsakade $ och likväl ar det sjelfva denna 
lastbarhet, som minskat det inflytande, hans för
vånande egenskapet hade böfdt gifva honom. Det 
var svårt ätt icke betrakta honom länge, då mart 
fch gång blifvit htmom varsë t hänS Ofantliga faåt- 
Vext utmärkte honom bland ädla • män skulle kutt- 
iiat säga, att hans sty rka bestöd i håret, såsom Sim
sons; fians ansigte lånade uttryck bf sjelfva dess 
fulhet, och hela hans person çaf begrepp öm en 
Oregelbunden styrka, men ofcksä en styrka, sådaa 
taan skulle föréställa sig den hos en folkstriburt,

Med undantag af hatts, vat änhu intet enskildt 
ùàmn ryktbart bland de sexhundra fullmägtige af 
tredje ståndet; men dér funnosmånga hederliga 
*oän och många fruktansvärda. Partiandan börja
de att utbreda sig öfvet Frankrike, och det var en
dast klokheten eller magten, som kunde däm
pa den. Meii öm magten tedan Vat Undergräfå
af opinionen, hvad kunde inan gorû utan klofe» 
het?



Jag stod i ett Fenster bredvid Fru de Mont« 
rnorin, hvars uran var minister för utrike? ärende* 
na, och jag'tillstår, att jag öfverlemnade mig a£ 
(le liiligaste förhoppningar, då jag i Frankrike far 
första gången såg nationens representanter. Fru dé 
Montmorin, som visserligen icke var något ut
märkt snille, sade mig med en afgörande ton, soul 
likväl verkade på mig: Det är orätt af er att 
glädjas ; häraf skola komma stora olyckor öfver 
Frankrike och öfver oss. Denna olyckliga fru 
omkom på schavotten med en af sina söner, den 
andra drunknade; hennes man blef mördad den 
2 September; hennes äldsta dotter omkom i ett 
fängelse-hospital; hennes yngsta dotter, Fru de 
Beaumont, ett cjvickt och ädelt fruntimmer, duka
de under för tyngden af sina sorger, innan hon upp
nått trettio år. Niobes familj har icke var-it sla
gen mera grymt än denna olyckliga moders; man 
kunde säga, att hon anade det.

Följande dagen öppnades GeneralStaterna ; man 
hade i hast uppfört en stor sal utanför Versailles, 
för att der mottaga nationens fullmägtige. Flera 
åskådare fingo tillträde vid denna ceremonie. En 
upphöjning var gjord för Konungens thron, Drott
ningens länstol och den öfriga Kongliga familjens 
stolar.

Canzleren de Barentin satte sig på avant-sce- 
aen till denna slag» theater, de tre stånden voro, 
att jag så må säga, pä parterren, presterskapet och 
adeln till höger och venster, och det tredje stån
dets fullmägtige midt framfor. De hade i förväg för

klarat,
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klarat, att tie icke skalie knäfalla vid Konungens 
ankomst, såsom fordom var brukligt och ännu 
iakttogs, då GeneralStaterna sista gången voro för- 
samlade. Om tredje ståndets fullmägtige hade 
knäfallit 1789, så skulle ai!a menniskor, icke en 
gang undantagne de mest afgjorda aristokrater, 
funnit det löjligt, det vill säga, stridande mot tid- 
hvarfvets'tänkesätl.

Dâ Mirabeau visade sig, hördes ett sorl î för* 
samlingen; han begrep ganska väl meningen der. 
af ; men då han med stolthet gick genom salen till 
sin plats, hade han i sanning utseende af att ru- 
Sta sig till stämplingar, soin skulle sätta i förvirring 
de högsta klasserna i samhället icke mindre än de 
lägsta.

Necker öfverhopades med handklappningar, sfi 
snart han inträdde; hans förtroende hos folket 
var då fullkomligt, och Konungen kunde med för
del betjena sig deraf, om han förblef trogen det 
system, hvars förnämsta grundsatser han hade an- 
tagit.

Då Konungen satte sig på thronen midt ibland 
denna församling, erfor han första gången en känsla 
af fruktan. I början anmärkta jag, att Drottnin
gen var ganska rörd; hon kom något efter den be
stämda tiden, och hennes hy var förändrad. Kon- 
ungen uppläste sitt tal med sin vanliga ankelbet; 
“«en de fullmägtigas uppsyn uttryckte mer styr- 
ha än monarchens, och denna contrast måste upp
acka bekymmer i omständigheter, då ingenting 

JVlaä' Stael* ?



— i4<5 —

ännu var stadgadt och det således fordrades kraft 
å ömse sidor.

Konungens, Canzlerens och Neckers ta! syfta
de alla tre på financernas iståndsättande. Necker» 
ådagalade alla de förbättringar, förvaltningen Isun
de medgifva ; men han vidrörde knappt de frågor, 
som angingo Constitutionen, och inskränkte sig till 
att varna de samlade mot ett förhastande, hvar- 
till de voro allt för mycket böjda, sägande hvad 
som sedan blifvit ett ordspråk : ”Läten tiden ver
ka ” Vid utgäendet frän sessionen, beklagade 
folket* parti, det vill Säga, de fleste af tredje 
ständet, nägre af adeln och Acre af presterskapeta 
ledamöter, att Necker hade behandlat GeneralSta- 
terna säsom en provinciel förvaltningscomitée, i 
det han endast talade om författningar att garan
tera statsskulden och fullkomna beskattningssy- 
*temet. GeneralScaternas förnämsta ändamål var 
utan tvifvel att upprätta en constitution; men kun
de de fordra, att Konungens minister skulle först 
väcka frågor, som endast af nationens representan
ter borde framställas ?

Å andra sidan hade aristokraterna af Nec
ker» tal sett, det han pS åtta månader satt finad- 
cerna i det stånd, att han kunde umbära nya på
lagor, och böriade derföre tadla ministern, för defc 
han sammankallat GeneralStaterna, emedan behof- 
vet af penningar icke gjorde dem oumbärliga. Ds 
ayntes glömma, att löftet om dessa GeneralStaterU 
Sammankallande redan var gifvet, innan Necker åtet 
insattes i sin befattning. I denna belägenhet, så
som nästan i alla, gick han en medelväg, mellan



tvänrie ytterligheter, ty han ville icke säga till folkets 
representanter : syselsättéii er blott med Constitu
tionen; och hàn ville lika så litet àtërfal!» i det: 
fegenmägtiga, genom det han nöjde sig ihed dé 
ögonblickliga utvägar, som icke satte statens cre- 
ditbrer i säkerhet, ej heller ansvarade folket för 
fen tig tig anVändning àf dess uppoffringar»
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SjlTTTOSDi CA ï I I L t Ï.

Om de privilegierade ståndens Vägrän till tredje 

ståndets påståenden år îyjjej.

B iskopen äf Långres, cle la Luzerhe, eh af Frank» 
tikes största snillen, skref vid GeneralStaterna* öpp
nande en brochure, hvari han föreslog, att dé tre 
stånden skulle dela sig i två kamrar, då det höga 
presterskapet skulle förena sig med adeln, och det; 
lägre med folket. Marquisen, sedermera generalen, 
de Morttesquiou väckte förgäfves fråga derom 
hland adeln. Med ett ord, alla üpplÿstà kände 
nödvändigheten att upphäfva Öfverläggningen i tre 
stand med den enas veto öfvet deh andraj ty, ut- 
bm att det i grunden var orättvist, blef det der- 
tgenom omöjligt att afgöra någön fråga*

Det gifves i samhällsordningen, likasom i na. 
tutens ordning, Vissa grundsatser, frän hvilka man 
lcke skulle kunna afvika, Utan ätt åstadkomma o- 
teda. £)e tre magterna ligga i sjelfva tingens vä- 
#ende. Monarchien, aristokratien och demokratien



finnas i alla styrelseformer, likasom skapelsen, bi
behållandet och förnyelsen i naturens gäng. Om 
man i den politiska organisationen införer en fjer- 
de rriagt, presterskapef, som är allt eller intet, ef
ter det sätt h varpå det betraktas, kan nian icke mer
fastställa någon säker slutlöljd angående de lagar, 
som äro nödvändiga för statens väl, emedan mat» 
fjättras af mystiska au tori teter, der endast det 
allmännas fördel borde komma i fråga.

I det ögonblick niaa sammankallade GeneralSta- 
terna, hotades Frankrike af två stora faror, banque
route samt hungersnöd, och bägge fordrade snar 
hjelp. Huru kunde man taga något skyndsamt be
slut, med bibehållandet af hvart och ett stånds veto? 1
De bägge första ville icke ovillkorligen samtycka 
till jemlikhet i pålagorna, och likväl fordrade na
tionen framför allt, att detta medel skulle vidta
gas till fmancernas upphjelpande. De privilegie
rade hade sagt, att de skulle ingå i denna jemlik- 
het; men ännu var derom ingenting formligen be
slutar! t, och, efter det gamla sättet att öfverlägga,' 
voro de alltid herrar öfver besluten i allt hvad som 
angick dem. Således hade mängden af nationen 
intet afgjordt inflytande, ehuru den bar största de
len af statens bördor. Tredje ståndets fullmägtige 
fordrade derföre, att voteringen skulle ske man föt 
man; men adeln och presterskapet ville votera ef
ter ständ. Denna tvist började efter fullmagternas 
profiling, och från cletta ögonblick föreslog ocksfi 
JSIecker en plan till förlikning, som, ehuru ganska 
förmonlig för de två första stånden, likväl då kun
nat antagas, emedan man ännu var i underhand-
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ling. Till alla svårigheter, som Sfverläggningen 
inom tre stånd medförde, bör man äfven tillägga 
hvad inan ballade befallande uppdrag (mandats 
imperativs), det vill säga, föreskrifter uppsatte af de 
Väljande, hvarigenom de ålade sina fullmägtiga en 
förbindelse att råtta sig efter deras villja i de vig- 
tigaste frågor, som under sammankomsten förefol
io- Denna uråldriga fonnaiitet kunde endast pas
sa för de tider, då den representativa styrelsen ännu 
var i sin barndom. Den allmänna opinionen ba
de föga inflytande, då commnnicationen mellan 
provincertia ej var serdeles lätt, och i synnerhet då 
journalerna ännu icke utspridde nyheterna för da
ger, och de rådande begreppen. Men att i våra 
dagar villja tvinga representanterne att i intet mål 
afvika från fullmagterna, uppsatte i deras fögderier, 
var att göra GeneralStaterna till en förening af 
menniskor, som endast hade rättighet att nedlägga 
ansökningar på bordet. All upplysning genom de
batter hade varit på dem förgäfves anvanda eme
dan de icke hade tillstånd att ändra något i d<s 
föreskrifter, som de en gäng mottagit. Det var 
likväl på dessa föreskrifter, som adein hufvudsak* 
Hgen stödde sig, för att afslå Sfverläggningen man 
för man. Adelsmännen från Dauphiné deremot 
hade medfört ett uttryckligt förbehåll, att aldrig 
®fverlägga efter stånd.

Minsta delen af adeln, det vill säga, något 
mer än sextio medlemmar af den mest lysande 
hörd, men som genom sin upplysning delade tid- 
hvarfVets tänkesätt, ville äfven, att man skulle vo. 
tera man £gr maa öfvet Frankrikes blifvande con-



Sfitutionj men de Reste af deras stån, i förening 
»sed en del af presterskapet, ehnru detta stånd 
visade mer foglighet, föresatte sig med, en oerhörd 
envishet att icke ingå i något slags förlikning. 
De försäkrade, aH de voro färdige att afsäga sig 
sina utlagsfriheter, och likväl, i stället att form-, 
ligen förklara detta beslut yid öppnandet af si-; 
na sessioner, ville de göra till ämne for under-; 
handling, hvad nationen arisäg såsom sin rätt, 
Tiden förlorades med klyftigheter, höfliga afslag 
och nya svårigheter- Så snart tredje ståndet höj
de sin röst och visade sin styrka, soi» bestod i 
hela Frankrikes förenade önskan, gaf hofadeln, van 
att vika för magten, efter; men då krisen syntes, 
hlifva lugnare, återtog densamma genast hela sin 
förmätenhet och började visa sitt förakt för tredje 
ståndet, likasom på den tid, då de lifegna bönföllö 
om frigifvelse hos sina herrar.

Adeln från landet var ännu qböiligare än de 
stora herrarne. Dessa voro alltid säkra om sitt 
bestånd; det garanterades dem af historiens minnen; 
men alla de adelsmän, bvilkas titlar endast voro 
bekanta för dem sjelfva, sågo sig i fara att förlora 
tina värdigbeter, som nu mera icke väckte vördnad 
hos någon.

Man måste höra dem tala om sin börd, lika
som deras ätt varit till före verldens skapelse, da 
den likväl var ganska ny. De ansågo sina privk 
legier, hvilka endast gagnade dem sjelfva, såsom 
den egendomsrätt, hvarpå allas säkerhet var grun*. 
dad. Privilegierna ära heliga, endast när de be
fordra statens väl ; man måste således nyttja skäl*



för att försvara dem, och de kunna icke ega nä. 
gon fast grund, om de icke stadfästas af den 
allmänna nyttan. Men större delen af adeln ut
gick från denna bevisningsgrund ; s& var det _ for
dom. Likväl svarade man dem, det är omständig
heterna, som medförde hvad som var, och dessa 
omständigheter hafva nu helt och hållet förändrat 
sig; det verkade ingen ting, de kunde ej öfverty- 
gas. De hade en viss aristokratisk fåkunnighet, 
hvarotn man icke kan göra sig något begrepp ut. 
Om Frankrike ; en blandning af lättsinnighet i 
uppförande och pedanteri i tänkesätt, och allt det
ta förenadt med det yttersta förakt för upplys
ningen och snillet, sä framt detta icke brutalisera
de sig sjelft, det vill säga, lät bruka sig att motar
beta förnuftet,

I England är vanligen en lords äldsta son le
damot af underhuset, ända till dess han vid faderns 
död inträder i öfverlmset ; de yngre sönerna för- 
blifva i folkets klass, hvars medlemnar de äro. 
En lord yttrade sig ganska sinnrikt ; jag kan ej 
hlifva aristokrat, ty jag har beständigt hos mig 
representanter af folkets parti, det vill säga, mina 
yngre söner. Den gradvisa föreningen méllan de 
olika stånden i samhället är en af Engelska con- 
*Ututionens beundransvärda företräden- Men i 
Frankrike hade bruket infört tvänne, att jag så må 
säga, hvarandra motsägande saker: en sådan vörd
nad för höga anor, att det icke en gång var tillå
tet att intaga plats i Konungens vagnar utan. be- 
■vis på adelékap, godkände af hofvets genealogist, 
Och som gingo tillbaka öfver i4ootalet, det vill sä-



ga före den tid, <38 Konungarna började utdela 
adelsbref; och å andra sidan ansåg man Konun
gens magt att adla af yttersta vigt. Ingen mensk- 
-ig magt kan gifva en verklig adel; det skulle va
ra att kunna råda om det framfarna, livilket för 
Gud sjelf synes omöjligt; men i Frankrike var in
genting lättare än att blifva privilegierad ; och 
likväl var det att ingå i en «erskild klass, och att för- 
värfva, att jag så ml säga, rättigheten att förför
dela den öfriga nationen, genom det man ökade 
antalet af dem, som voro frikallade från statens 
bördor, och som trodde sig ega serskilda rättighe
ter. Om Franska adeln hade hållit sig blott in
om krigsståndet, hade man ännu länge kunnat, af 
beundran och erkänsla, underkasta sig de fördelar, 
bvaraf den var i åtnjutande; men sedan ett århun
drade söktes en tabourette vid bofvet lika ifrigt 
som ett regemente i armeen. Adelsmännen i Frank
rike voro bvarken domare genom pairskap, såsom 
i England, eller öfverlänsherrar såsom i Tyskland. 
Hvad voro de således? Da närmade sig olyckligtvis 
till Spaniens och Italiens adel, och de undsluppo 
denna bedröfliga iemföreise endast genom ett för
finade sällshapslif och den lärdom, som fanns hos
några bland dem; men dessa få afsvuro äfven sitt ständs
läror, och okunnigheten blef ensam pi sin post 
till fördomarnas skydd.

Hvilka talare kunde upprätthålla detta parti, 
som öfvergafs af sina mest utmärkta medlemmar ? 
Abboten Maury, som var ]°ngt ifrån att intaga för

sta rummet bland Franska presterskapet, försvara
de siaa abbotstift under namn af allmänt väl , oich



«le Casalès, capteu af kavalleriet och adlad for 
tjugufem år sedan, var de adliga privilegiernas 
kämpe i den constituerande församlingen. Man 
Lar sedan sett samma man vara en ibland de för
sta, som hållit sig till Bonapartes dynastie ; och 
Cardinal Maury tyckes icke ogerna lånat sig dertiii. 
Man kan således antaga för gifvet, att vid detta till
fälle, såsom vid alla andra i vår tid, fördomarnas för- 
svarare ofta äro ganska böjde att ingå i underhand
ling lör sin enskilda vinning. Då större delen af 
adeln år 1789 såg sig lemnad utan hjelp af snillet och 
upplysningen, ropade den obetänksamt på nödvän
digheten att använda styrkan mot folkets anhängare.

Vi skola se, om denna styrka verkligen farms 
pR den tiden $ man kan i förväg säga, alt, om 
den icke fanns, var det ganska oklokt att hota 
dermed.
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AmiosDt Cakubi,

Om tredje ståndets uppförande under de två 

första månaderna af General- 

Staternas sessioner.

N ågra individuel' af adeln och presterskapet, do 
förnämsta från sina provincer, voro, som förut är 
sagdt, ganska böjda för folkets sak; Here upp
lyste män befunno sig bland de tulimägfige af tre
dje ståndet. Man bör icke döma om Frankrike

:ife]



för den tiden af hvad det nu är; tjugufem gra be* 
ständiga faror af alla slag hafva olyckligtvis vant 
fransmännen, att icke använda sina förmögenhefet 
till annat än sitt eget försvärj meq år 1789 räkna* 
de man ett stort antal öfverlägsna och philosophi- 
ska snillen, Hvarföre således, skall man säga, höl, 
lo de sig icke till den styrelse, under bvilken de 
blifvit så bildade? JPet var icke regeringssättet, 
det var tidhvarfvets upplysning, som hade ut veck»

, ]at alla dessa talenter, och de som kände sig ega 
dem, funno äfven hehofvet att utöfva dem; folket? 
okunnighet i Paris, och ännu mer i landsorterna, 
denna okunnighet, som var följden af ett lingva- 
rigt förtryck och af den ringa omsorg man haft 
om de lägre klassernas uppfostran, hotade Frank
rike med alla de olyckor, hvaraf det sedan blifvit 
öfverhopadt. Det fanns kau hända äfven sS många 
utmärkta män hos oss som bland Engelsmännen ; 
inen de allmänt utspridda sunda tänkesätt, som ärt» 
en fri nations tillhörighet, funnos içke i Frankrike. 
Religionen, grundad pä fri undersökning, den all
männa undervisningen, valrättigheten och tryck
friheten äro de källor till större fullkomlighet, som 
i England utöfvat sin verkan öfver ett århundrade. 
Tredje standet ville, att Fransmännen skulle riktas 
med en del af dessa förrnoner. Den allmänna an, 
dan understödde dess önskan med eftertryck; men 
tredje ståndet, som var det starkaste, kunde icke 
hafva mer än en förtienst, nämligen den att vara 
fogligf; olyckligtvis ville det icke förvärfy^ 4^. 
ta beröm.

t



Det fanns tvänne partier bland de fullmägtige af 
detta stånd; det enas förnämsta bufvudmän voro 
Meunier oçh Malouet, för det andra stodo Mirabeau 
Och Sieyes i spetsen ; det förra önskade en constitu
tion! två kamrar, och hoppades att medelst öfverens- 
kommelse vinna denna förändring af adeln och Kon
ungen; det andra styrdes snarare af passionerna 
än af tänkesätten, ehuru det k@n sägas egt företrä
det i talentey.

Mpunier var anförare för det lttgna och väl 
öfverlaggda upproret i Dauphiné; han var en ined 
passion tänkande man, mer upplyst än vältalig, 
men ståndaktig och fast i sin föresats, sä länge 
det var honom möiligt att fatta någon. Malouet 
har, i hvad belägenhet han Un befunnit sig,, alltid 
yarit ledd af sitt samvete. Jag har aldrig känt en 
renare själ, och om det felats honom något för att 
kunna verka med eftertryck, så ar det att han ge-> 
aoingått sakerna, utan att bry sig om mennlskorna; 
emedan han alltid litade pä sanningens beyisande 
kraft, utan att tänka på medlen att inprägla den i 
andras öfvertygelse.

Mirabeau, som visste allt, och som förutsåg 
allt, ville icks hetjena sig af sin ljungande välta- 
ligbet för annat än att skaffa sig väg till första 
klassen, hvarifrån hans lsstfullhet bannlyst honom. 
Sieyes var ett mystiskt orakel, för de händelser 
som bereddes; han hade onekligen det skarpaste 
och mest omfattande snille; men detta snille led- 
des af en charakter, som mycket berodde af lyn- 
pet: och då man med möda kunde aftvinga honom



några ord, ansågos de genom sîelfva sin sällsynthet 
för befallningar eller prophetior.

Under det de privilegierade pröfvade sina full- 
magter, sina intressen, sina ceremonier, med ett 
ord allt som angick dem, inbjöd dem tredje stån
det att gemensamt sysselsätta sig med hungersnö
den och financerna, I hvilken fördelaktig ställ
ning satte sig icke tredje ståndets fullmägtige, dä 
de för sådana ändamål yrkade alla fullmägtigas 
förening! Slutligen tröttnade tredje ståndet med 
sina frugtlösa bemödanden, och partiegängarna 
gladde sig, att den förfelade verkan deraf syntes 
bevisa nödvändigheten att fly till kraftiga^ me
del.

Malouet påstod, att tredje ståndet skulle con
stituera sig till en representanternas kammare för 
större delen af nationen. Man hade ingen ting 
att säga mot denna ostridiga rättighet. Sieyes fö
reslog, att man skulle rätt och slätt antaga namn 
af Frankrikes Nationalförsamling och inbjuda de 
andra ståndens medlemmar att i denna försam
ling förena sig med dem ; detta beslut gick ige
nom, och detta beslut innebar sjelfva revolutio
nen. Huru vigtigt var det således icke att före
komma det! Men detta förfarande hade sådan fram
gång, att adelns fullmägtige från Dauphiné och 
några prelater genast antogo församlingens tillbud; 
dess öfverlägsenhet tillvexte således från första bör
jan. Fransmännen känna, hvar styrkanär, bättre än nå
got folk i verlden; och till hälften af uträkning, till 
hälften af enthusiasm, störtade sig i magtens armar, 
och öka dea allt mer genom sin förening dermed,
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Konungen beslöt, som man får se i följande 
Capitel, alltför sent att deltaga i brisen; man, 
genom en oskicklighet som är så vanlig hos de 
privilegierades alltid svaga och alltid sjelfförtroen- 
de parti, fick öfver-ceremoniemästaren det infallet 
att låta tillsluta salen, der tredje ståndet hade sina 
sammankomster, för att der inrätta en upphöjning 
och uppsätta tapeter; en anstalt som han ansåg nöd
vändig för Konungens mottagande. Tredje ståndet 
trodde eller låtsade tro, att man ville hindra deras 
sammankomster. De troppar, som från alla sidor sam
lades omkring Versailles, satte folkets fullmägtige 
i den fördelaktigaste belägenhet, man kunde tänka 
sig. Faran var nog skenbar, för att gifva dem ut
seende af mod, och likväl var denna fara ickejnog 
verklig, för att afskräcka de klenmodige. Alla som 
hörde till national-församlingen sammanträdde der- 
före i Bollhuset, för att genom ed förpligta sig 
till försvar af sina rättigheter; denna ed var icke 
utan all värdighet, och om de privilegierades par. 
ti hade varit starkare i det ögonblick’ man angrep 
det, och national-partiet visat mer försigtighet ef
ter triumphen, skulle historien bafva bevarat den
na dag såsom en af de märkvärdigaste i frihetens 
annaler.
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Nitxonöé C a p j t t, e t.

Oni clé medel som Konungen, &r 1789, hadc-$ 

att hindra revolutionen.

Dén sanna allmänna Opinionen, (lön som är upp- 

fi o j fl öfver partierna* är i Frankrike den sammä 
efter tjugusju års förlopp, och hvarje annan rigt- 
ning skulle såsom konstlad endast kunna ega etfc 
ögonblickligt inflytande.

Vid denna tid tänkte nian ej kullstorta thro
nen; men inan ville icke, att lagen skulle stiftas a£ 
dem, som Borde verkställa densamma} ty de gamla 
egenmägtiga regeringarnas myndighet berodde min
re af Köhungen än af hans ministrar. Fransmän
nen underkastade sig icke dä frivilligt den besyn
nerliga ödmjukhet, som nian nu tror sig fega rät
tighet att tordra af dem, den att anse sig ovärdige 
att, såsom Engelsmännen, sjelfve bereda sin egen 
lycka, flvad kunde man invätida mot dessa nästart 
öfver hela Frankrike allmänna önskningar; och till 
hvilken grad borde en samvetsgrann Konung sät
ta sig mot dem? Hvarföre skulle han ensam be
lasta sig med ansvarighet för staten, och hvarföre 
skulle ickö de upplysningar, han kunde erhålla 
af en samling fullmägtiga, sammansatt på lika sätt 
som parlamentet i England, ega så mycket värde 
för honom, som de, hvilka han fick af sitt råd el
ler sitt hof? Hvarföre skulle han, med ett ord, i 
stället för inbördes pligter mellail regenten och fol
ket, villja göra gällande en renovering af judarnéS



tbeorie otn Guds lag? Men utan ätt här granska 
«ïenna théorie, skulle man åtminstone icke kunna 
tteka, att det fordras styrka för att upprätthålla den, 
Och att Guds lag behöfver en jordisk armée för 
att uppenbaras de otrogna. Men llvilka voro 
de medel, som Kontmgamagtett dä hade att be- 
gagna?

•“* 159 —

Endast tvänrte förnuftiga utvägar Iterstodo att 
Välja: att besegra opiniönen eller att underhandla 
med den. Styrkan, styrkan! ropa de, som strax tro 
sig ega den, så snart de utsagt detta ord. Men 
hvari består en monarch* styrka, om icke i hans 
troppars lydnad? Nu hyste arméen af är jyßg 
till en stor del samma populaita tänkesätt, mot 
hvilka man ville använda den. Den hade på nära 
tjugufem år icke haft något krig, och den ut. 
gjorde en armée af medborgare, intagen af na- 
tionens tänkesätt, och som gjorde sig en heder af 
att förena sig dermed, Om Konungen, vill man 
säga, satt sig i spetsen för densamma, skulle 
den tiafva berott af honom. Konungen hade icke 
fått en militärisk uppfostran, och alla ministrar 
i verlden, cardinaleii Richelieu med ingripen, skul
le i detta afseende icke kunna ersätta Konungens 

personliga medverkande. Man kan skrifva för hon- 
tiom, men icke commendera en armée i hans stäl
le. i synnerhet när frågan blir att använda den in- 
°m landet. Konungavärdigheten kan icke före- 
®tällas såsom vissa spectacler, der en af actörema 
v,sar åtbörderna, under det den andra uttalar or- 

Men om den nyare tidens kraftfullaste vill ja 
** va«t styrande, om Bonaparte sutit på thronen,



skulle han vid GeneialStaternas öppnande lidit 
skeppsbrott mot allmänna opinionen. Politiken var 
dl ett ii y 11 fält för Fransmännens iribildningskraftj 
livar och en smickrade sig att kunna spela en 
roll, hvar och en såg ett mal för sig i de mång- 
falldiga lyekskott, som man lofvade sig från alla 
sidör; hundrade års händelser och serskilda skrir» 
ter hade beredt sinnena på oräkneliga fördelar, 
som man trodde sig färdig att taga i besittning. Dä 
Napoleon införde despotismen i Frankrike, voro 
omständigheterna gynnande för denna plan; man 
hade ledsnat vid oroligbeterna; man var uppskrämd 
af de rysliga olyckor, h vilka man redan lidit, 0ch 
som samma partiers uppkomst kunde återföra.
Dessutom var den allmänna entbusiasmen riktad»
på krigsäran; revolutionskriget hade uppeldat na- 
tionalhögmodet. Under Ludvig XVI deremot fa
stade sig opinionen endast vid rent philosophiska 
intressen; den hade bildat sig genom böcker, som 
föreslogo en stor mängd förbättringar i den bor
gerliga ordningen, î förvaltningen och lagskipnin» 
gen; man hade länge léfvat i en stilla fred, Kri
get var allt sedan Ludvig XIV icke mer på mo
det. All rörelse i sinnena bestod i begäret att ut- 
öfva politiska rättigheter, oeb en statsmans hela 
skicklighet grundade sig på konsten att skona den
na opinion.

Då man med militärisk stvrka kan slyra ett 
land, är ministrames kall icke svårt, och det for
dras icke stora egenskaper, för att göra sig åtlydd; 
men om man olyckligtvis tager sin tillflykt till

den



«enna styrda, ocii den brister, så finnes ieîte mer de» 
andra utvägen, den att hälla sig till opinionen; ty 
denna Sr För alllid fërlorâd, si snart man förgäfves 
tiudit till att tvinga den. -Latorn oss pä dessa grun
der undersöka de planer, som Necker föreslog, och 
dem som man förmådde Konungen att antaga,^iedaa 
denna minister blifvit förskjuten?

~ 161 —«

Tjugonde Gapi te et.

Om den Kongliga sessionen den 25 Juni', 17891.

K«*-Honungens bemliga råd skilde sig helt och hål
let från hans offentliga ministère; väl voro några 
af samma parti som hemliga rådet; men Necker, 
förvaltningens erkände chef, var just den, mot hvil- 
ken de privilegierade riglade sina bemödanden.

I England hindrar ministrarnes ansvarighet 
denna dubbla styrelse af Konungens förtrogna och 
af hans verkliga embetsmän. Då ingen af Konun
gens förordningar verkställas, utan att vara under
tecknade af en minister, och då dennes underskrift 
kan kosta honom lifvet, om han lemnar den i otid, 

njr Konungen vore omgifven af kammarherrar, som 
Predika den oinskränkta magten; så skulle icke 
Cn S*ng nagon af dessa kammarherrar våga göra 
fåsom minister hvad han ville yrka som bofman. 
Si5 förhöll det sig icke i Frankrike: man uppbåda- 
^ ntan att förste ministem visste det, de Tyska

-Mod, StaüL it, .
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isgementerna, emedan man icke var nog säker på 
de Franska, och man trodde sig med denna frecti» 
mande tropp kunna tygla opinionen i ett sä ansen» 
ligt land som Frankrike då var.

Baron de Br.et.euil, som sträfvade att få Nec
kars plats, var ur stånd att begripa något annat 
än det gamla regeringssättet, och äfven i detta re* 
germgssätt hade hans idéer aldrig sträckt sig utom 
hofven, dels i Frankrike, dels i andra länder, till 
hvilka han varit skickad som ambasadeur. Han 
hade klädt sin ärelystnad i frornhetens dräglj han 
tryckte handen, efter Engelska sättet, på alla han 
mötte, likasom ville han säga till hvar och en i 
”Jag skulle önska att vara minister^ hvad kan Ni 
ha deremot i Genom det han ofta upprepade, att 
han ville blifva minister, hade man samtyckt der- 
till, och han hade styrt lika väl som någon annan, 
dä det blott varit fråga om att skrifva under van- 
Jjga, gdromål, som commissarierne , huro till sina 
c b ef er alldeles fardiga. Men i den vigtiga ställ
ning, som jag strax skall omtala, tillskyndade han 

genom sina råd Konungens sak en gruflig skada. 
Hans grofva röst syntes utmärka någon styrka- 
han gick med mycket buller och stampade med 
foten, som om han ville framkalla en armée utus 
jorden, och alla hans beslutsamma åtbörder för
blindade dem, som förlitade sig på sina egna önsk. 
ningar.

Då Necker frågade Konungen och Drottningen 
om de kunde förlita sig på arméen, trodde man sig \ 

detta tvifvel finna upproriska tänkesätt, ty det är ett 

* ^ ^raS’ som charakterisera aristokratiska parties



.i Frankrike, att alîlid misstänka hvarje djupare kän
nedom af sakernas verkliga läge; denna saker
nas ordning, som aldrig ISter afvisa sig, har tio 
ganger förgäfves rest sig mot de privilegierades 
förhoppningar; alltid har den blifvit tillräknad de 
personer, som förutsett dem, aldrig dess egen natur.

fjorton dagar efter GeneralStaternas öppnande, 
snnan tredje ståndet constituerai sig til! national
församling, då intetdera partiet ännu kände det an
dras styrka, och bägge vände sig till regeringen, 
för alt begära dess stöd, framlade Necker för Kon
ungen en tafla af monarchiens belägenhet. ”Er* 
Majestät, sade han, jag fruktar, att man bedrager 
Er i afseende pä arméens tänkesätl; brefvexlingera 
med provincerna gifver oss anledning att tro, det dea 
ej kommer att gå emot GeneralStaterna. Lit dea 
derföre icke komma till Versailles, såsom vore det 
eder afsigt att använda den till något våld på re
presentanterna. Folkets parti känner ännu icke 
ined säkerhet, hurudan sinnesstämningen är hos den
na armée. Begagna Er derföre af sjelfva denna 
ovisshet, för att bibehålla edert anseende hos opini
onen; ty om den olyckliga hemligheten af troppar- 
«es olydnad blefve bekant, huru vore det möjligt 
att tygla de upproriska sinnena! Bvadsotn nu är 
* fråga, Eders Majestät, det. är att bifalla Frankri
kes billiga önskningar; värdigas underkasta Er era 
säöan constitution, som den Engelska; 3 skolen 
icke personligen lida något tvång genom lagarnas 
i"egeriug; ty aldrig kunna de förelägga Er så mån- 
Sa hinder, som Edra egna betänkligheter; och ge
ilem det j g;°ta Eder nations öasliningar till



motes, sisolen J gifva den ännu i dag livad deffl 
kanske i morgon sjelf skall utkiäfva.”

Jemte dessa anmärkningar framlftmnade Neckar 
förslag liil en förklaring, som Konungen bordt gif* 
Va en månad före den 23 Juni, d<jt vill saga Ungt 
fö rrän tredje ståndet förklarat sig som nationalför- 
gamling, före edens alläggande i Bollhuset, med ett 
ord förrän de follmägtige tagit något fiendtligt steg. 
Konungens eftergifvande hade då haft mer värdig
het. Förklaringen, sådan som Necker hade uppsatt 
den, var nästan oni från ord lika med den, sot» 
.Ludvig XVIII gaf i Saint-Oueu *) den 2 Maj 
1814, tjugufem år efter GeneralStaternas öppnan- 
Bande. Är det icke tillätet att tro, det dessa 
tjugufem årens blodiga krets icke blifvit genoxnlu- 
pen, om man frän första dagen bifallit det som 
nationen då ville och aldrig skall upphöra at* 
Vxll ja ?

Ett sinnrikt medel försäkrade framgången åt 
Neckers förslag. Konungen borde påbjuda vote
ringen man för man i de ämnen som rörde påla
gorna, och det var endast i det som angick hvart 
stånds intressen, angelägenheter och privilegier, som 
de voro kallade» alt serskiidt rådslå, innan Consti
tutionen vore fastställd. Tredje ståndet, som ännu 
icke försäkrat sig om voteringen mau för man, 
skulle med tacksamhet mottagit den i de frågor, 
som angingo beskattningen, hvilket också varit

*) Det ilr på samma ställe, Saint-Ouen, so*n min fa* 
tillbragt sin lefnad. Jag kan ej annat än vara lifligt 
rörd deraf, sä barnslig ock denna erinran mä synas,
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alldeles rättvist; tv kan man föreställa sig General- 
Stater, der större delen, det vill säga, de två pri
vilegierade stånden, som jemfSrelsevi« betald.« nä
stan intet, skulle ‘bestämma de taxor, bvilka den 
ininre delen, eller tredje ståndet, ensamt borde be
tala? Också förklarade Konungen uti Neckers för
slag, att han, hvad GeneralStat ernas blifvande or
ganisation angick, aldtig vore sinnad att sanctio- 
îiera mer än en lagstiftande corps, fördelad på tvä 
Kamrar, Sedan föijde' åtskilliga, med folkets tän
kesätt enliga förslag, rörande financerna och lagstift
ningen, sorn fijllkomligen skulle bafva ställt opi
nionen tillfreds med Konungens förk'arin'g, Kon. 
tingen antog denna förklaring i hela dess vidd, och 
det är säkert, att han åtminstone i fötsla , ögon. 
blicket gillade den. Ne eker hade denna gång da 
ljufvaste förhoppningar; ty han smickrade sig att 
förmå de fl es te af tred ie ståndets fullmägliga till 
att antaga denna försigtigt anlaggda plan, ehuru de 
mest öfverdrifna hade föresatt sig att Ogilla allt 
hvad som kom ifrån bofvet.

Under det Neckar med nojs blottställde sitt 
anseende hos folket, i det han gaf sig ut som för
svarare af en högre kammare, trodde sig aristokra
terna deremot plundrade genom denna inrättning. 
Under de följande tjugufem åren, har hvarders 
partiet förkastat den Engelska Constitutionen, och 
beklagat saknaden deraf, vexelvis, allt efter som 
^et varit segrande eller besegradt. 1792 sade Drott
ningen till riddaren Cnigni: ’’Jag hade gerna för. 
i°rat min ena arm, blott Engelska comtitutio- 

nen blifvit antagen i Frankrike.” Adelsmännen
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faafva ieke upphört att pF,kalla tiers, sedan man 
fråntagit dem hela deras tillvarelse, och folkets 
parti skulle under Bonaparte säkert halva ansett 
sig ganska lyckligt, om det kunnat, erhålla den. Man 
kunde säga, att det i Frankrike förhåller sig med 
Engelska constitutioneo, eller snarare med det förnuf
tiga i allmänhet, på samma sätt som med den sköna 
Angelica i komedien Spelaren (Joueur): han an
ropar henne i olyckan, och glömmer henne dâ han 
är lycklig.

Necker ansåg det ytterst vigtigt, att Konungen 
icke förlorade ett enda ögonblick att använda sin 
hemedling ide tre ståndens stridigheter.' Men Kon
ungen tryggade sig til! sin ministers anseende hos 
folket, och trodde, att det alltid vore tid nog att 
taga sin tillflykt dertill, om sä fordrades. Detta 
var en stor villfarelse. Necker kunde gå till en 
viss punkt, han blinde sätta vissa gtänsor för tre
dje ståndets påståenden, da han bevilljade dem vis
sa saker, som de ännu icke trodde sig säkre att 
erhålla; nien om han hade afsvurit hvad som just 
utgjorde lr na siyrka, sjelfva naturen af hans tän. 
Jiesätt, skulle han hafva haft minre inflytande än 
livar och en annan.

Ett parti af tredje ståndets fullmägtige, för 
hvilket Mounier och Malouet stodo i spetsen, öf-1 
verensstämde. med Necker: rnen det andra önskade 
en revolution, oc?i nöjde sig icke en gång med att 
erhålla hvad det högst eftersträfvade. Under det 
Necker stridda med hofvet att förfäkta natio
nen» frihet, försvarade han Konnngamagten och 
sjelfva adeln mot tredje ståndet, och hela hans tid,



äfven'som alla lians krafter, användes att förskansa 
Konungen mot hofmännen, och representanterna 
emot partigäogarne.

Lika god t, invänder man, emedan Necker för
felade sitt mål, måste han icke bafva vant nog 
skicklig- I tretton Sr, af hvilka han varit mini. 
ster i fem, hade han bibehållit sig i den högsta 
gunst hos folket; ännu egde ban denna gunst till 
clen grad, att hela Frankrike uppreste sig vid tid
ningen om hans landsflykt. I hvad mitto har han 
dl genom sitt förvillande skadat det allmännas sak? 
Och huru kan man, jag skulle ej kunna nog ofta 
upprepa det, göra en man ansvarig för olyckor, 
som timat'iust derföre, att man ej fö i i t hans råd? 
Om Monarchien blifvit störtad, em,edan man anta
git ett system, som var tvärt emot han«, är det 
icke sannolikt, att den blifvit frälst, om Konun
gen ej-afvikit från clen väg, han efter Neckers åter- 
komst till ministèren bonat följa?

En alltför snart instundande dag valdes för dea 
Kongliga sessionen, då Neckers hemliga Gender 
form ldde Konungen att göra en resa till Marli, 
en ort der den allmänna opinionen ännu minre 
lät höra sig än i Versailles. Hofmännen ställa sig 
vanligen mellan regenten och nationen, likt ett 
hedraoliet echo, som förändrar hvad det upprepar.

Ö t* _ j o ">

Necker berättar, att om aftonen, dä statsraaefi 
skulle bestämma den Kongliga sessionen till föl- 
jande dagen, kom från Drottningen en billet, 
som förmädde Konungen att lemna ridet, och 
öFverläggningen blef uppskjuten till följande da
gen. Di blefvo två ledamöter mer närvarande viå



S/verlSggningen äfvensom Konungens bägge brö
der. Dessa ledamöter bände blott de gamla for
maliteterna, och Prinsarne, s®m då voro. unga, lita
de alltför mycket på arméen.

Det parti, som föregaf sig vara thronen« för
svarare, talade med mycket förakt om Konunga- 
magten i England. Att bringa en Konung aï" 
ÏHrankrike i samma ömkliga belägenhet som Brit* 
tanniens monarch, ville detta parti anse som ett 
liögmSlsbrott. Denna åsigt af saken var icke al
lenast en villfarelse, den var kan bända ingen 
ting vidare än en ingifveise af egennyttiga uträk
ningar; ty i sjelfva verket var det icke Konungen 
utan adelsmännen, och i synnerhet de af högre klas
sen, som efter sitt sätt att se skulle förlora vid att 
Vara blott medborgare i ett fritt land.

De Engelska författningarna skulle icke hafva 
minskat, hvarken Konungens ens k i ! öatorm&la r, el
ler den magt han ville och kunde utöfva. Dessa 
författningar gjorde icke heller några ingrepp i d’e 
första historiska familjernas värdigheter î Frankri
ke; tvärtom, nar man insatte dem i paire roas kam, 
mare, gaf man dem derigenom säkrare före
träden och sådana, som mer bestäm dt skilde dem 
från de ofriga af deras känd. Det var således blott 
de privilegier, bvllfta tillkomino adelns andra klass, 
och det högre preUerskapets politiska magt, *om 
måste uppoffras. Parlarnenterna fruktade äfven att 
förlora den omtvistade magt, som de sjetfVe afsagt 
sig, men likväl alltid saknade; kan hända förutsågo 
de äfven införandet af edsvurna, detta menskli», 
Sietens skyddsvärn vid rättvisans utöfning. Men,



Snnu en gång, ds serskilda corpsernas intressen 
sammanstämde icke med Konungamagtens, och dä 
nian vilie göra dem oskiljaktiga, hafva de privi
legierade dragit med sig thronen i sitt eget falli 
Deras afsigt var visserligen icke att kullstarta mo- 
narchien; men de hafva velat, att monarcfaien skul
le triumphera med och genom dem, ehuru sakerna 
voro komna till den punct, att man, för att frälsa 
Jivad frälsas kunde, måste upprigtigt och utan för
behåll uppoffra hvad sotn ei var möjligt att försvara.

Sådan var Neckers tanka; men den delades ic- 
be af de nya ledamöterna i Konungens råd. De 
föreslogo åtskilliga ändringar, alla i enlighet med 
de flesta privilegierades passioner. Necker var 
Here dagar i strid med de nya motståndare, man 
gifvit honom, med en styrka, förvånande hos en 
minister, som ulan tvifvel ville behaga Konungen 
och hans familj. Men han var så öfvertygad om 
sauuingen af sina påståenden, att han vid detta till
fälle visade en orubblig ståndaktighet. Han förut
sade arméens affail, om man till henne skulle nödgas 
taga sin tillflykt mot folkets parti; han gaf tillkänna, 
att Konungen genom den anda, i hvilken man vil
le uppsätta hans förklaring, skulle förlora allt in
steg hos tredje ståndet; slutligen förklarade han 
1 underdånighet, att han icke kunde understödja 
ett förslag, sour ej var enligt med hans öfverty- 
gelse, och bvaraf följderna efter hans tanka skulle 
biifva högst olyckliga.

Man ville icke nedlåta sig att följa Neckers 
men man skulle hafva önskat, att hans närva- 

*0 * den Kongliga sessionen hade fört folkets full-



œKgtige pi den tanken, att han gillade det förfa- 
rande, som af Konungens råd blifyit antaget. Nec- 
her vägrade dertill och begärde sitt afsked. Lik
väl, sade aristokrateine, var en del af Meekers 
plan bibehållen $ utan tvifvel furinos i förklaringen 
af den 23. Juni några puncher bifallna, som natio
nen önskade; uppbäfvandet af mantalsskatten, 
privilegiernas afskaffande i afseende på utlagorna, 
öppet tillträde for alla medborgare till civila och 
militära embeten, m. m. Men pâ en manad hade 
sakerna mycket förändrat sig 5 ‘man hade 3St.it tre
dje ståndet allt för mycket förstärka sig, att det nu 
mera kunde med tacksamhet mottaga hvad det med 
säkerhet visste, att det skulle erhålla. Meeker ville, 
att Konungen, i- de första orden af sitt tal, skulle 
börja med att bevillja omröstningen man för man 
i beskattningsmSl; dä bade tredje ståndet trott, 
att Konungans session haft för afsigt att försvara 
dess intressen, och detta hade varit tillräckligt för 
att vinna det pä sin sida. Men i det nya försla
get, som, man förmatt Konungen att antaga, förka
stades i första artikeln alla de beslut, som tredje 
standet tagit såsom nationalförsamling, och hvilka 
det bekräftat genom eden i Bollhuset. Innan 
ännu tredje ståndet förenat sig i alla dessa förbin
delser mot de gamla fördomarne, hade Meeker före
slagit den Kongliga sessionen ; var det klokt att 
mycket mindre gifva efter för folkets parti, sedan 
det blifyit ännu rnägtigare, under den tid som hof» 
vet låtit gå föri orad i obeslutsamhet ?

Tillfället är nympben Egeria för statsmän, ge
neraler och alla dem, som hafva att göra med

k A
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menniskosläg tets ombvtliga no tar. Ett egenmSg. 
tigt steg mot tredje ståndet var icke möjligt den 
25 Juni 1789, och det var snarare adelsmännen, som 
Kotmngen borde befall,a: ty adelsmännens heders
känsla kan bestå med lydnaden; det är ett af det Ford- 
na chevaleriets stadgar, att vara Konungarne såsom 
sina militäriska befäihafvare undergifven. Men 
lilind lydnad bos folket förutsätter dess underkuf- 
Vande, och tidhvarfvets anda hade icke mer en 
sidan rigtnlug. Thronen eger i våra dagar intet 
säkert stöd utom i lagarnes inagt.

Konungen bade icke bordt uppoffra det för
troende ban vunnit bos folket, genom det han be- 
villjade tredje ståndets fördubblande; det var för 
honom vigtigare än alla löften af hans bofmän. 
Men ban förlorade det genom förklaringen af den 
25 Juni, och ehuru denna förklaring innehöll 
mycket gqdt, förfelade den helt och hållet sitt än
damål- De första orden uppbragte tredje ståndet, 
och från detta ögonblick gaf det icke mer akt på 
hvad det med mycket välbehag skulle hafva uppta
git, om det kunnat tro, att monarcben ville försva
ra nationen mot de privilegierades anspråk, och 
icke de privilegierade mot nationess fördelar.
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T J B S O SB ï F ÖES T A C A H Tl E J,

©m de händelser, som förorsakades af den Kong

liga sessionen den 23 Juni 1789.

“O'
-OLva<l Neckar förütsagt, gick, ty värr, alltför myc», 
kel; i verkställighet; och denna Kongliga session, 
rpot favilken han ifrat med så mycken styrka, ha- 
de ännu bedröfiigare följder än han förutsett. Knappt 
hade Konungen gått ut från salen, innan tredje 
ståndet, som alltid stadnade qvar ef<er de andra, 
föiklaiade, att det skulle fortsätta sina öfverlägg- 
ningar, utan afseende på hvad soin nu var skedt. 
Rörelsen var börjad; den Kongliga sessionen ha- 
de, långt ifrån att uppnå det mål nian derrned å- 
syftade, gifvit tredje ståndet en ny kraft, i det den 
erbjudit tillfälle till en ny triumph.

Ryktet om Meekers afsked utspriddes, och 
alla gator i Versailles uppfylldes på ögonblicket 
af stadens invånare, som utropade hans namn.

Konungen och Drottningen låto kalla honom 
samma afton, efter Rongliga sessionen, och bådo- 
honom bägge, i den allmänna välfärdens namn, att 
han skulle återtaga sin plats ; Drottningen tilläde, 
att Konungens personliga säkerhet berodde på fortfa
randet af hans minstère. Kunde han annat än lyda? 
Drottningen förhand sig högtidligen att endast följa 
hans råd 5 detta var då hennes beslut, emedan folkets 
rörelse hade förskräckt henne ; men som hon all
tid förblef vid den ©fvertygelsen, aU all inskränk-
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rung î Konungamagten var en olycka, skulle non 
nödvändigt återfalla i händerna på dem, som voro 
af hennes tänkesätt.

Konungen hade, man kan ej säga det for ofta, 
alla dygder, söm fordras hos en lagbunden regent; ty 
en sådan monarch är snarare högsta domaren än en. 
militärisk anförare i sitt land. Men, ehuru han had® 
mycken lärdom, och läste Englands, historiska för
fattare med serdeles nöje, kunde han såsom af- 
komlîng af Ludvig XIV likväl svårligen skilja sig från 
den läran, att hans rättighet var af Gud. Denna 
lära är i England ansedd som ett majestätsbrott, 
emedan det är genom ett fördrag med nationen, 
som nuvarande dynastie blifvit kallad till throne». 
Men, ehuru Ludvig XVI alldeles icke genom sin 
«hafakter var böjd att sträfva efter enväldet, vas 
detta likväl en farlig fördom, hvarifrån han till sin 
och Frankrikes olycka aldrig kunde fullkomligt sli
ta sig lös. ,

Necker, besegrad af de böner, med hvilka 
Konungvn och Drottningen bevärdigade honom, 
lofvade att förblifva vid ministèren, och talade na 
mera endast om det tillkommande 5 han dolde icke 
farorna af den allmänna belägenheten; likväl smick- 
rade han sig att ännu kunna afböja dem, blott 
man icke drog tillsammans troppar omkring Paris, 
emedan man ej var säker på deras fullkomliga un- 
dergifvenhetj i denna händelse begärde han att fä 
lemna ministèren, emedan han da ej hade annat 
nfrigt än att, skild från publica befattningar, gö- 
ra förböner för Konungens välgång.



Det fanns eî mer än tre utvägar att förekom
ma den politiska kris, hvarmed nian hotades: 
det hopp som tredje ståndet ännu satte till Kon
ungens personliga tänkesätt; ovissheten om det 
parti som tropparne kunde taga, en ovisshet som 
ännu hindrade partiandans utbrott ; och sluteligen 
folkets förtroende till Necker. Vi skola se, huru 
dessa utvägar inom fjorton dagar gingo’ förlorade 
genom de råd, som hofvet fick af den cpmitée, åt 
hvilken dst i tysthet, öfverlemnade sig.

D2 Necker återvände hern från Konungen, för
des han i triumph af folket. Dess iifliga förtjus
ning sväfvar ännu för min phantasie och uppväc
ker hos mig å nyo de känslor, den, förorsakade 
under dessa ungdomens och hoppets ljufva tider. 
Alla dessa röster, som upprepade min fars namn, 
förekommo mig som glädjerop af en mängd vänner, 
Iivilka hyste samma vördnadsfulla ömhet som jag. 
Folket hade ännu icke befläckat sig med något 
brott; det älskade sin Konung; det trodde honom 
vara bedragen, och hyllade ministern, hvilken det 
ansåg som hans försvarare ; allt var godt och sant 
i dess enthusiasm. Hofmännen hafva försökt ut
sprida riet ryktet, att Necker sjeif tillställt det
ta uppträde. Om man också velat det, huru sftul- 
le man genom hemliga anläggningar kunnat upp
väcka dessa rörelser hos en sådan allmänhet ?

Hela Frankrike förenade sig deruti. Från alla 
ball inkommo adresser från landsorterna, och den, 
tiden voro dessa adresser något, som uttryckte 
nationens allmänna önskan. Men en af de stora 
olyckorna ho,s dem, som lefva vid hofvet, ligger
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nerï, att de aldrig kunna göra sig begrepp om hvad • 
en nation är. De tillegna intriguen allt, och tntrî- 
guen förmår likväl ingenting på allmänna opinio
nen. Man har imder loppet af revolutionen sett 
partigängare sätta riet eller det partiet i rörelse; men 
17O9 var Frankrike nästan enhälligt, och att vil 1 ja 
kämpa mot denna koloss, blott genom de aristokra
tiska värdigheternas magt, var att nyttja leksaker 
mot verkliga vapen.

De fî es te af presterskapet, någre af adeln, alla 
tredje ståndets fullmägtige begäfvo sig till Nec
ke r vid hans återkomst frän Konungen; hans hus 
kunde knappt inrymma alla, som der samlat sig, 
och man såg der det verkligt älskvärda i Fransmän
nens charakter; den liflighet, hvarmed de mottaga 
intryck, deras begär att behaga, och huru lätt det 
är lör en regering att vinna dem, eller bringa 
dem i harnesk, allt efter söm den förstår att med 
skicklighet tala till deras phantasie och rådande 
begrepp.

Jag hörde min far besvärja de fuilmägdge af 
tredje ståndet, att icke drifva sina påståenden allt 
för långt. ”J ären nu de starkaste, sade han, det 
tillhör således eder att vara förståndiga.” Han 
målade för dem Frankrikes tillstånd, och det goda 
®om de kunde göra; flera greto och lofvade att 
låta leda sig af hans råd. Men de bådo honom 
också att ansvara dem för Konungens afsigter. Den 
Kongliga magten ingaf ännu icke blott vördnad, 
t»tan äfven någon fruktan; det var dessa tänke- 
sått, gom man borde skona.



Etthundra femtio andliga , ibland hvilka be- 
funnos prelater af högre stånd, hade redan gått 
8fver till nationalförsamlingen; fyratiosju/ lédamö- 
ter af adeln, till större delen genom sina stora 
egenskaper och sin börd hörande till första ord- 
ningen, hade följt deras exempelj mer än trettio 
andra väntade blott pä tillstånd af sina hemmavaran, 
de committenter, för att likaledes förena sig med 
dem. Folket begärde högljudt de tre ståndens före
ning och skymfade de adelsmän och prester, som 
begåfvo sig till sina berskilda sessionsrum. Necker 
föreslog då Konungen, det han skulle befalla adeln 
och presterskapet, att öfverlagga tillsammans med 
tredje standet, för att befria dem från den plågsam- 
ma ov&.het, hvari dé befunno sig, och bespara dem 
den förlägenheten, att synas gifva efter för folkets 
magt. Denna Konungens befallning gjorde en 
förvånande verkan på den allmänna sinnesstämnin
gen. Man värderade regeringens eftergifvenbet, 
ehuru den nästan kunde anses tvungen. Man 
mottog större delen af adelsståndet, fastän man 
visste, att det undertecknat en protest mot sjelfva 
det steg, som nu biifvit taget. Hoppet om framgång 
uppvaknade, och Mounier, som var constitudons- 
comitéens referent, förklarade, att han ärnade före
slå ett politiskt system, nästan alldeles likt den 
Engelska monarchiens.

Då man således jemförde sakernas tillstånd och 
tänkesätten med den förfärliga gäaning, som visat sig 
om aftonen den 23 Juni, kunde man ej neka, att 
rJecker ater andra gängen satt regeringstöm

mar-
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t'îarne ! Konungens hauder. likasom efter Ärcbe* 
biskopens af Sens förafskedande 5 thronen var vis
serligen skakad; men ännu var det möjligt att be» 
lästa den, om man framför allt afböjde en rörel
se bland folket, emedan denna måste blifva öfver- 
lägsen de medel, som regeringen ännu hade i sina 
bänder att dämpa den. Men de misslyckade försö. 
ken af den £.3 Juni försvagade icke modet hos dein, 
soin voro upphof dertiil ; och under det man lät 
Necker leda Konungens yttre handlingar, rådde 
den hemliga comitéen Konungen att låtsa bifalla 
allt, ttlldess de Tyska tropparne, som commande* 
rades af marskalken de Broglie, hunno till gran- 
skapet af Paris. Man aktade sig väl att tillstå 
för Necker, det man befallt dem komma för att 
upplösa nationalförsamlingen : man förebar såsom 
skäl till denna befallning, då den blef bekant, de 
partiella oroligheter, för hvilka Paris varit skåde
platsen, och i hvilka Franska garderna, som blif- 
vit tillkallade för att återställa ordningen, visat 
en fullkomlig brist på all subordination.

Necker kände ganska väl verkliga orsaken, 
hvarfäre tropparne blefvo kallade, ehuru man ville 
dölja det för honom. Det var hofvets afsigt att 
i Compiegne samla alla medlemmar af de tre stån
den, hvilka icke gynnat ny hetssystemet, och att 
der låta dem i hast samtycka till de pålagor och 
lån, som det behöfde, och sedan förafskeda dem. 
Emedan Necker icke kunde vara behjelplig till ett 
sådant förslag, ärnflde man entlediga honom, sS snart 
den militäriska 6tyrkan hunnit, samla sig. Fem- 

Mad. Sluil*
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tio underrättelser om dagen gåfvo honom tillkän
na hans belägenhet, och det var icke möjligt för 
honom att tvifla derpå; «nen emedan han sett den 
våldsamma verkan, som ryktet om hans afskecl 
den 23 Juni förorsakat, hade han föresatt sig att 
icke blottställa den allmänna saken för en ny stötj 
ty det han af allt i verlden mest fruktade, va t 
att vinna någon personlig triumph pâ Konunga- 
inagtens bekostnad. Hans anhängare, som fruktade 
de fiender, af hvilka han var omgifven, besvuro 
honom att draga sig undan: han visste, att det var 
fråga om att skicka honom till Bastillen ; men han 
visste också, att han, i de omständigheter man då 
befann sig, icke kunde lernna sin plats, utan att 
bekräfta de rykten, som utbredde sig om de våld
samma mitt och steg, man vid hofvet förberedde* 
Då Konungen beslutat dessa mått och steg, ville 
icke Necker deltaga deri 5 men han ville lika så 
litet gifva signal till motstånd, och han blef qvar, 
ej olik en skyltvakt, den man ännu lemnade på 
dess post, att för fienden dölja sina rörelser.

Som folkets parti alltför väl förstod, bvad man 
mot sig förehade, och icke, såsom Necker, hade 
den sjellförsakelsen att vill ja gifva sig till offer 
derför, intalde Mirabeau nationalförsamlingen att 
antaga sin ryktbara adress om tropparnes aflägs- 
nande. Det var första gången som Frankrike 
hörde denna populära vältalighet, hvars naturliga 
styrka ännu mer förökades af omständigheternas 
vigt. Vördnaden för Konungens personliga Cha
rakter röjde sig ännu i detta tribtxniciska tal. ”Ocb„ 
huru kan man, Eders Majestät, säger talaren, for-



'79
Éder att tvifîa pi Edra undersâters tillgifven- 

het och karlek ! Hafven J förspillt deras blod ? 
Aren J1 grym, oförsonlig ? Hafven J bandlat mot 
fättviäan ? Är det Eder som folket tillräknät sina 
Olyckor ? Nämner det Eder i sin nöd ?”

’'Tron icke dem, som lättsinnigt tak till Eder 
om nationen, och som icke kunna annat än före
ställa Eder henne efter sina egna isigter, än såsom 
högmodig, upprorisk och orolig, än såsom undér- 
gifven» slafvisk och färdig att böja sitt hufvud 
under oket. Bägge dessa målningar Uro lika orig- 
tigä.”

”Vi äro alltid färdige att lyda Ers Majestät, 
emedan j befallen i lagarnes namn , Vår trohet ä£ 
oinskränkt och obrottslig.”

*’Vi besvärja Eders Majestät r fäderneslandets, 
1 Eder sällhets och Eder äras namn l återsänden 
Edra troppar till de poster, frän hvilka Edra råil- 
gifvare dragit dem; återsänden detta artilleri, som 
är ämnadt att betäcka Edra gränsot; återsänden i 
Synnerhet de fremtnande tropparna, dessa nationens 
bundsfötvandter, som vi betala för att försvara, men 
icke för att oroa våra boningar. Ers Majestät be- 
höfver dem icke: Ack! skulle en monarch, till
bedd af tjugufem millioner X^ransmän, med stot 

omkostnad samla omkring sin thron några tusende 
utländningar ? Ers Majestät ! i kretsen af edra barn, 
låten deras kärlek utgöra Eder vakt !”

Dessa ord äro de sista ljusa strimmor 'af den 
tlHgifvenhet, Fransmännen ,voro sin Konung skyl
diga för hans personliga dygder.

o



DS den militäriska styrkan blifvit använd, ocfl 
blifvit det förgäfves, syntes magten och kärlekea 
på en gäng undergå sin förmörkelse.

Necker fortfor att alla dagar infinna sig hos 
Konungen; men ingenting af vigt blef honom med- 
deladt. Denna förbehållsamhet emot första mini
stern var ganska oroande, då man frän alla håll såg 
fremmande regementer ankomma som lägrade sig 
omkring Paris och Versailles.

Min far sade oss i förtroende, att han hvar af
ton väntade sig följande dagen blifva arresterad; 
men att den fara, för hvilken Konungen blottställde 
sig, var så stor i hans ögon, att han gjorde sig 
till en lag att qvarblifva på sin post, för att icke 
synas misstänka hvad som förehades.

Den ii Juli, klockan tre eftermiddagen, ficfs 
Necker ett bref från Konungen, som befallde hon
om att lemna Paris och Frankrike, men ålade hon
om blott, att för hela verlden dölja sin afresa. 
Baron de Breteuil hade i comitéen tillstyrkt, att 
arrestera Necker, emedan hans afsked skulle för
orsaka ett uppror. Jag ansvarar, säger Konungen, 
att han noggrannt skall lyda hvad jag i hemlighet 
begär af honom. Necker blef rörd öfver detta 
förtroende till hans redlighet, ehuru det var åt- 
följdt af landsförvisningsordres.

Han fick sedan veta, att två officerare af lif- 
vakten hade följt honom, för att försäkra sig om 
hans person, i fall han icke hade underkastat sig 
Konungens befallning; men de kunde knappt hin
na till gränsen så hastigt som Necker sjelf. Fru 
Necker var den enda, han gaf förtroende deraf;
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han reste som han gick ut frän sin sal utan någon 
förberedelse, med samma försigdghetsmått som en 
brottsling skulle taga för att undslippa sin dom; 
och denna sä fruktade dom var den triumph, son» 
folket beredde Necker, om han hade velat emottaga 
den. Två dagar efter hans afresa, så snart det blef 
bekant, att han fallit i onåd, blefvo spectaclerna till
slutna lika som vid en allmän olycka. Hela Pa- 
ris grep till vapen: den första cocarden man har, 
var grön, derföre att Neckers livrée hade denna 
färg; man slog medailler med hans bröstbild; och 
Om han begifvit sig till Paris i stället för att på 
den närmaste gränsen vid Flandern lerona Frank
rike, kan man icke bestämma någon gräus för det 
inflytande, han skulle hafva förvärfvat.

Visserligen var det hans pligt att lyda Kon
ungens befallning ; men livilken är det, soin med 
all lydnad, icke skulle hafva låtit känna igen sig, 
icke hafva latit aterföra sig af hopen emot sin 
vill ia ? Historien erbjuder kanske'intet exempel 
a£ en man, som undvikit magten med den omsorg, 
som man skulle undvika en landsförvisning. Ty 
man måste på en gäng vara folkets försvarare, för 
ött på detta sätt förvisas, och Konungens trognaste 
undersåte, för att så samvetsgrannt uppoffra för 
bonom en hel nations hyllning.
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TjUGONCEANOHA Capiteet.

Revolutionen den 14 Juli.

På samma tid som Neefcer, afskedades två andra 

ministrar, de Montmorin, en man, som ifrån barn* 
domen var Konungen personligt tillgifveo, 00b de 
Saint-Priest, utmärkt genom sitt djupa förstånd. 
Men b vad efterverlden med möda skall kunna tro, 
är att, då man fattat så vigtiga beslut, man icke 
tog några försigtighetsmått för att garantera Kon» 
tingens personliga säkerhet, i händelse af någon 
olycka. Man trodde sig så säker om sin framgång, 
att man icke samlade någon styrka omkring Lud
vig XVI, för att kunna beledsaga honom på något 
afstånd, om hufvudstaden gjorde uppror. Man lät 
tropparna lägra sig på fältet framför portarna tillPa- 
ris, hvarigenom de fingo tillfälle att umg§3 med sta* 
dens invånare, som hoptals komma att besöka dem, 
och toga förbindelser af dem, att de ickeskhlle bru
ira vapen mot folket. Således, då man undantager tv» 
Tyska regementer, som icke förstodo Franska, och 
aom i Tuillerie-träglrden drogo sina sablar, likasom 
de hade velat gifva en förevändning åt upproret, 
hyste alla troppar, på hvilka man räknade, samma 
tänkesätt som medborgarne, och läto alldeles icke 
bruka sig till något som man väntade af dem.

Så snart tidningen om Neckers afresa var ut» 
ipridd i Paris, tillsperrade man gatorna ; hvar ocb 
en gjorde sig till nationalgardist, antog någon mi» 
iitärisk drägt, och väpnade sig med bössa, sabel,
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Ha, eller hvad beldst han först kom öfver, En 
oräknelig mängd menniskor af samma tänkesätt 
Omfamnade livarandra såsom bröder på gatorna, 
Och af iuvånarne i Taris bildade sig i ögonblicket, 
likas om genom ett underverk, en armée af mer än 
hundratusen menniskor, Bastillen, denna enväl
dets förskansning, intogs den 14 Juli 1789. Baron 
de Breteuil, som hade bröstat sig af att på trenna 
dagar kunna bringa denna sakernas kritiska ställ
ning till ett lyckligt slut, bibehöll ej längre sin 
plats än dessa tre dagar ; länge nog for att vara 
behjelplig till monarchiens störtande.

Sädan blef följden af de råd, som Neckers 
motståndare gåfvo. Huru kunna personer af den
na halt göra anspråk pä en afgörande röst i ett 
stort folks angelägenheter ? Hvilka utvägar voro 
förberedde mot de faror, som de sjelrva hade fram
kallat? Ock säg man nSgonsin menniskor, som 
icke villja taga skäl, så illa förstå att försäkra sig 
om styrkan.

Konungen kunde i denna belägenhet endast 
ingifva en djup känsla af medlidande. Ty de För
står, som blifvit uppfostrade för att regera i Frank» 
rike, hafva aldrig betraktat detta lifvets angelägen
heter ansigte mot ansigte 3 man skapade omkring 
dem en artificiel verld, hvari de lefde från första 
dagen af året till den sista, och när olyckan kom 
öfver dem, hafva de måst sakna allt försvar inom 
sig sjelfva.

Konungen blef förd till Paris, för att i sta
dens hôtel antaga den revolution, som uppstått 
mot hans magt. Genom sitt religiösa lugn



bibehöll han alltid sin personliga värdighet, vid 
detta tillfälle såsom vid alla påföljande; men hans 
anseende var försvunnet, och om det icke är Kon* 
ungar tillåtet att föra nationerna i segertåg, är det 
ej derföre sagdt, att nationerne skola göra en 
Konung till prydnad för sina triumpher. De sken
bara hyllningar, man då gifver en afsatt regent, 
hranka de ädla cbaraktererna; och friheten kam al
drig stadgas genom folkets eller inonarchens orig- 
tiga placering: hvar och en bör ega sina rättighe
ter, för att Dl if va i sitt naturliga förhållande. Det 
moraliska tvånget, som pålägges chefen för en re
gering, skulle icke kunna grundlägga statens lag» 
bundna sjelfständighet.

Imellertid, o ak ta dt blodiga mord blifvit Le- 
gångne af pöbeln den 14 luli, hade denna dag lik
väl något sublimt : rörelsen var nationel; intet 
parti, hvarken in- eller utländskt, kunde uppväcka 
en sådan enthusiasm. Hela Frankrike delade den, 
och ett helt folks rörelse uppkommer alltid af 
sanna och naturliga känslor. De mest aktnings
värda namn, Bailli, la Fayette, Lalli, voro utro
pade af allmänna opinionen; man väcktes ur den 
tystnad, som råder i ett land, der hofvet styrer, till 
att höra de frivilliga bifallsropen af alla statens 
medborgare. Sinnena voro uppeldade; men i fol
kets hjerta fanns ännu intet ondt: de segrande hade 
icke haft tid att åsamka sig de passioner af hög
mod och förmätenhet, hvarifrån det starkare 
•partiet ; Frankrike nästan aldrig kan afliålla sig,
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Om Neckers återkomst.

'à Necker Commit till Zweibrücken, hvilade 
h an två dagar, innan han begaf sig på vägen, 
för att genom Tyskland resa till Schweiz. Det 
aom mestoroade honom vid detta ' ti 1! fälle, värden 
hungersnöd, hvaraf Faris hotades. Under föregåen
de vinter hade hans outtröttliga omsorger redan 
frälst hufvudstaden frän olyckorna af en dyr tid. 
Men den dåliga skörden gjorde det dagligen mer 
nödvändigt att taga sin tillflykt till införskrifningar 
utifrån och till crediten hos de förnämsta handelshus 
i Europa. 1 följe deraf hade han de första dagarne 
af Juli skrifvit till det namnkunniga handelshuset 
Hope i Amsterdam, och af fruktan, att det i anseende 
till sakernas läge icke skulle villja åtaga sig nå
got inköp af spannmål för Frankrikes räkning, om 
han icke sjelf garanterade betalningen, hade han på 
sin enskilda förmögenhet erbjudit det borgen för 
en million. Denna caution påminde han sig, då 
han kom till Zweibrücken. Han hade skäl att 
frukta, det förvaltningsärendena under krisen af en 
revolution skulle vanvårdas, eller att ryktet om 
hans afresa skulle blifva skadligt för statens cre
dit. Herrarne Hope i synnerhet kunde förmoda, 
att Necker i denna belägenhet skulle återkalla sin 
borgen. Han skref derföre till dem från Zwei- 
drücken, att Uan var förvist från Fraukrike, men
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att lian icke dess minre ville hålla den förbindel- 
ge, han personligen åtagit sig.

Baron de Breteuil fiels under de fä dagarna, 
han var minister, herrarna Hope’s svar på Neckers 
första bref, som innehöll hans anbud, att roed sin 
egen förmögenhet garantera hvad de ville lemna. 
Dufréne de Saint Léon, förste commissarie för fi
nan cerna, en man med genomträngande förstånd 
och fast ebarakter, öfverlemnade detta bref till 
Bat onde Breteuil, som deri icke fann annat än dår
skap. ”Hvad har, sade han, en ministers enskilda 
egendom gemensamt med. de allmänna ärendena?” 
H vi tilläde han icke äfven : hvarföre blandar sig 
denna utländning i Frankrikes angelägenheter?

Under det Necker reste genom Tyskland,'gick 
revolutionen för sig i Paris, Fru de Polignac, 
som han i Versailles hade lemnat allrådande ge
nom Drottningens ynnest, lät till hans stora för
undran bjuda honom till ett värdshus i Basel ooh 
underrättade honom, att hon var på flykten i följe 
af det som nyligen tilldragit sig. Necker ansåg 
det icke möjligt, att hon vore förvist, och kunde 
länge icke begripa de motiver, som förmått henne 
att resa. Bref, som ankommo genom courierer, 
Konungens befallningar, och national-församlingens 
böner nödgade honom att återtaga sin plats. Necker, 
säger Burke i en af sina skrifter, bief likasom 
Pompejus återkallad till sin olycka och satte sig pä 
ruinerna såsom Marius. Både Necker oçh hans 
fru dömde så sjelfva derom, och man kan se, af 
de utförligare underrättelser, jag gifvit uti min fars
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enskilclta lefverne, kuru jnvcket det kostade pa ho
nom att besluta sig till återresan.

Alla de smickrande omständigheter, hvaraf bans 
återkal leise var åtföljd, kunde icke dölja för hon- 
om sakernas verkliga'tillstånd. Mord hade blifvit 
begångna af folket den 14 Juli, och efter hans på 
en gång religiösa och pbilosophiska sätt att se 
trodde han icke mer på framgången af en sak, 
som blifvit. befläckad med blod. Han kunde icke 
heller mer smickra sig af Konungens förtroende, e- , 
medan Ludvia XVI återkallade honom, endast tvurt-

O

gen af de faror, för hvilka han genom Neckers från
varo blifvit blottställd. Om han endast varit äre
lysten, hade ingen ting varit lättare än att åter
komma i triumph, stödd på den Constituerande 
Församlingens styrka; men det var blott att upp
offra sig för Kpnungen och Fäderneslandet, som 
han samtyckte att återtaga sin plats efter revolu
tionen den 14 Juli. Han smickrade sig att gagna 
staten genom det han använde sitt förtroende ho* 
folket att försvara Konungens då alltför mycket för
svagade magt. Han hoppades, att en man, som blif
vit bannlyst af de privilegierades parti, skulle blif- 
va hörd tried någon framgång, då han försvarade de
ras sak. Lalii Tolendal, en stor medborgare, hos 
hvilken en tjugusjuårig revolution dagligen ut
vecklat nya dygder, en beundransvärd talare, 
som med sin vältalighet försvarat sin fars, sitt fä
derneslands och sin Konungs sak, af ljust förstånd 
och Mig känsla, och som aldrig af enthusiasmen 
låtit hänföra sig från sanningen, yttrade sig, då
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Neckar fick afsked, om hans charakter och upp
förande sålunda;

”Man liar nyligen gif'vi't oss tillkänna, mina 
herrar, dat oväntade steg man tagit mot vår äl
skade Konungs samvetsgrannhet, och det ingrepp 
inan gjort i den nations förhoppningar, hvilken a£ 
oss representeras.”

”Jag vill icke upprepa allt hvad man sagt eder 
med lika sä mycken sanning som styrka; jag vill 
framlägga för eder en enkel tafla, och jag utber 
mig, au J med mig återhållen i ert minne Augu- 
sti mänacl förlidet år”.

”Konungen var bedragen.”
”-Lagarne voro utan ministrar, och tjugufem 

millioner menniskor utan domare.
”Den allmänna skattkammaren utan fonder, utan 

credit, ulan medel att förekomma en allmän banque
route, som man inom några dagar hade att vänta”.

”Regeringen hade ingen aktning för enskildas 
frrbet, ingen styrka att bibehålla den allmänna 
Ordningen; folket, utan annan utväg än General- 
Staterna, men utan hopp att erhålla dem, och gf. 
ven utan förtroende till Konungens löfte, ehuru 
det respecterade hans redlighet, emedan det en
vist satt sig för, att tro, det de då varande mini- 
strarne alltid skulle tillintetgöra dess verkställande”.

”Med dessa politiska plågoris förenade äfven 
naturen i sin vrede sina: förödelsen ocb härjning-en 
hade lemnat sina spår på fälten, hungersnöden visade 
sig redan på afstind och hotade en del af riket”.

”Sanningens röst har framträngt ända till Kon
ungens oron, hans bjiçk har fästat sig på denna

i
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sönderslitande tafia; b ans ädla och rena bjerta hail
'd0 sig deraf rörd t ; han gaf efter för sitt foläs oil
man; han har återkallat en minister, som detta folk 
begärde”.

”Kättvisan har återtagit sin gång”.
”Den allmänna skattkammaren liar blifvit upp» 

fylld, crediten visat sig åter såsom i de lyckli- 
gaste tiderna; det vanärade namnet banqueroute 
hördes ej mer”.

”Fängelserna hafva blifvit öppnade, och Ster- 
gifvit åt samhället de offer, som der voro inneslut
na”.

”De upprorsfrön, som i flera provincer blifvit 
Utsådda, och af hvilka man hade anledning att 
frukta den rysligaste utveckling, hafva inskränkt 
sig till oroligheter, som visserligen alltid varit 
smärtande, men öfvergående, och genom klokhet 
och eftergifvenhet snart stillade”.

”GeneralStaternas sammankomst har å nyo 
blifvit förkunnad; ingen har vidare tviflat derom, 
sedan man sett Konungen åt en dygdig minister 
anförtro sina löftens verkställande. Konungens namn 
har blifvit höl jdt af välsignelser.

Hungersnödens tid är kommen. Omätliga ar
heten; hafven betäckta med skepp; alla Europas 
magter kallade till hjelp; både gamla och nya verl- 
den satta i nödvändighet att bidraga till vårt up
pehälle; mer än en million fyrahundra tusen cent
rer mjöl och säd införda i riket; öfver tjugufem 
millioner utbetalda från Kongliga skatten; en verk- 
Sa>n, kraftfull och oafbruten em tanka, använd alla 
dagar, alla ögonblick på alla ställen, hafva ännu af-



ynmi,: : WEPîà-r’.....»

I90 ------ *

lägsnat denna plåga, och Konungens faderliga om* 
sorger, hans ädelmodiga uppoffringar, kungjorde 
af hans minister, hafva i alla hans undersltef* 
hiertan upplifvat nya känslor af kärlek; och tack* 
samhet.”

”GeneralStaterna hafva, öaktädt alla hinder, slut
ligen blifvit öppnade. GeneralStaterna hafva biif- 
vit öppnade ! Huru mycket, mine herrar, innefat
ta icke dessa ord! Hvilka välgerniugar tecknade i 
dein! Hvad Fransmännens tacksamhet åter skall 
upplifvas deraf! Några söndringar hafva utbrustit 
i början af denna märkvärdiga sammankomst; lät* 
om oss icke derför anklaga den ene den andra, 
och må ingen påstå sig vara helt och hållet oskyl
dig deri. JVIå vi heldre, af kärlek till freden, säga, 
att hvar och en af oss har kunnat låta leda sig i 
några allt för ursäktliga villfarelser; må vi säga, att 
det är med fördomarnas dödskaqap, som med de 
olyckliga dödligas, hvilka de plåga, att de i sjelfva 
dödsstunden ännu en gäng hemta krafter, och 
uppsända den sista strimman af deras tillvarelse, 
Låtom oss medgifva, att, i allt hvad som kunde 
bero af menniskor, gifves ingen plan till förlikning, 
som ministern icke försökt med den noggran
naste opartiskhet, och att det öfriga varit under* 
kastadt omständigheternas magt. Men, midt under 
meningarnas skiljaktighet, var patriotismen i allas 
hiertan; ministerns fredätiftande bemödanden, Ron* 
ungens förnyade tillbud hafva andtligen gjort sin 
Verkan. En förlikning är tillvägabragt, Lvarje dag 
bar förqväft ett frö till oenighet, hvarje dag har 
gifvit ett nytt skäl till eu närmare förening; ett



COnstitutionsförslng, Utfördt af en öfvad hand, för- 
fattadt af ett upplyst förstånd och af ett ädelt 
bierta (af Mounier), har Ster förenat allas sinnen 
och allas hjertan. Vi hafva redan gjort betydliga 
framsteg: man har sett oss lägga hand vid våra 
arbeten, och Frankrike har åter börjat andas.”

”Det är i detta ögonblick, efter så många öf- 
vervunna hinder, tnidt ibland sä många förhopp, 
ningar och behof, som trolösa rådgifvare fråntaga 
den rättvisaste bland Konungar hans trognaste t je* 
Bare, och nationen den medborgerliga minister, 
till h vilken den satt sitt förtroende.”

’’Hvilka äro således hans anklagare inför thro
nen? Det är visserligen icke parlamenterna, som 
han återkallat; visserligen icke folket, som han 
underhållit, icke statens creditorer, som han be
talt, eller de redliga medborgare, hvilkas önsknin
gar han gynnat. Hvilka äro de då? Det vet jag 
icke, men de finnas; Konungens erkända 'godhet 
och rättvisa tillåta mig icke att tvifla derpå; hvilka 
lom heldst de inä vara, så äro de ganska brotts, 
liga.

”Emedan jag icke känner anklagarne, vill jag 
Undersöka beskyllningarne, som de kunnat anföra. 
Denne minister, som Konungen hade bevilljat åt 
»itt folk, såsom gåfva ,af sin kärlek, huru kunde 
ban så hastigt hlifva ett föremål för tillvitelser? 
Hvad har han gjort på ett år? Yi hafva uyhgen 
sett det, jag har sagt det, jag upprepar det åter: 
när det icke fanns penningar, har han betalt oss; 
när det icke fanns bröd, har han underhållit oss; 
®är regeringens myndighet var fallen, stillade han



upproret. Ja» har hört faoro.n vexelvis anftlagas 
för att shaha thronen och att göra Konungen till 
despot, att uppotFra folket för adeln och adeln 
för folhet. I denna dubbla anklagelse har jag i» 
genhänt rättvisa och opartiska menniskors vanliga 
lott, och denna dubbla förebråelse bar synts mig 
vara en dubbel hyllning”.

”Jag påminner mig äfven, att jag hört honom 
kallas upprorsstiftare, och jag gjorde mig då den 
frågan, hvad detta uttryck kunde hétyda. Jag gjor- 
de mig den frågan, hvilken annan minister någon
sin varit mer tillgifven den herre, ban tjente, hvil
ken annan hade varit mera nitisk att för allmän
heten kungöra Konungens dygder och välgernin- 
gar, hvilken annan hade gifvit och förvärfvat hon» 
om flera välsignelser, Dera betygelser af vördnad 
och härlek”.

”J, ledamöter af tredje ståndet, som drifne a£ 
en så ädel känsla, skyndaden honom till mötes, den 
dag han sista gången triumpherade, den dag då J, 
sedan J fruktat att förlöra honom, trodden, det haa 
var eder återgifven för en längre tid, då J omgåf. 
ven honom, då J besvuren honom, i folkets namn, 
hvars höga representanter J ären, och Konungens, 
hvars trogne undersåter J ären, att alltid blifva bäg
ges miuister; Då J fuktaden honom med edra ömma 
tårar; ack ! sägen, om det var med en upprorstifta
res uppsvn, om det var med en partichefs förmä
tenhet, som han mottog alla dessa prof af eder till» 
gifvenhet. Sade han eder, begärde han af eder något 
annat än: at t J skullen anförtro eder åt Konungen,

älska
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êi.îna Konungen och gif va honom anledning -att äl
ska General Statern'a?' Ledamöter af tredje ståndet, 
la£ besvär eder att svara, och om min röst vågar 
förkunna en osanning, må eder höja sig att ned
tysta mig.”

”Och lians afresa, mina herrar, hans afresa î 
förrgår, var den en upprotsstiftares ? Hans trog
naste tjenare, hans ömmaste vänner, sjelfva hans 
familj, hafva icke vetat, när han reste. Han har 
föregifvit ett förslag att resa på landet ; han har 
hamnat till rof för bekymren allt hvad som omgaf 
honom, allt hvad som älskade honom; man bar 
tillbragt en hel natt att söka honom öfver allt. 
Att en bedragare, som vill undvika det allmänna 
hatet, uppfört sig på sådant sätt, är begripligt ; men 
&är man betänker, att ban blott ville undandraga 
sig de Vördnadsbetygelser och den saknad, han öf
ver allt skulle hafva mött på sin väg, och som 
skulle kunnat mildra den onåd, hvan han var fal
len; att han heldre velat försaka denna tröst och 
lida sjelf tillika med alla som älska honor», än att 
gifva anledning till ett ögonblicks orolighet eller 
rörelse bland folket; att, med ett ord, den sista 
känsla, som han erfor, den sista pligt han ålade sig, 
dä han lemnade Frankrike, hvarifrän man förviste 
honom, har varit att gifva Konungen och natio
nen äfven detta prof af vördnad och undergifven- 
het — måste man antingen neka all dygd, eller er
känna, att detta var en af de renaste, som någon
sin funnits pä jorden.”

i3--Mad, Staël,
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Uttrycken af ett helt folks förtjusning, hvar- 
till jag varit vittne; min fars vagn, dragen af 
medborgarne i de städer vi passerade ; qvinnorna pä 
landet knäfallande, när de sägo min far resa förbi: 
ingen ting gjorde på mig ett så liOigt intryck som 
ett sådant tänkesätt, yttradt af en sådan man.

Inom mindre än fjorton dagar, bade Frankrike 
två millioner nationalgarde på fotterna. Man på
skyndade visserligen dessa troppars beväpnande, 
genom det man i hvarje stad och hvarje by med 
skicklighet ntspridde det ryktet, att stråtröfvare 
voro i annalkande; men den enhet i tänkesätt, 
sam på eu gång gjorde folket sjelfmyndigt, var 
icke af någon konst ingifven eller sfyrd af någon 
menniska ; de privilegierade ståndens öfverlägsen- 
het och de reguliera tropparnes styrka försvunno 
i ett ögonblick. Nationen uppfyllde alla platser, 
hon sade, såsom Cid : då resa vi oss, och behof- 
de blott visa sig för att vinna segern. Men, ack! 
inom kort tid förderfvades hon af smickraren, 
emedan hon upphäft sig till en magt.

Få resan från Basel till Paris kommo de nya 
constituerade autoriteterna att hålla tal till Nec- 
fter ; han bad dem respectera egande rätten, visa 
aktning för presterna och adeln samt kärlek för 
Konungen. Han lät gifva pass till olyckliga per
soner, som reste från Frankrike. Baron de Besen« 
val, som hade commenderat en del af Tyska trop
parna, var arresterad tio mil från Faris. Denna 
stadens borgerskap hade befallt, att han skulle fö
ras dit, Necker åtog sig att uppskjuta denna 
befallnings verkställande, af en icke ogrundad fruk-

1



ton, att den Parisiska pöbeln i sitt raseri skulle 
mörda honom. Men Necker kände den fara, för 
hvilken han blottställde sig genom dçt han sä 
till v ä 11 ade sig en magt, endast grundad på hans 
förtroende hos folket: dagen etter sin återkomst 
till Versailles begaf han sig derföre till stadens 
hotel att göra redo för sitt uppförande.

öla det tillåtas mig att ännu en gang få 
dröja vid denna dagens händelser, den sista a£ 
min lefnads säilbet, som invellertid knappt begyn- 
tes. Allt folket i Paris trängde sig hoptals på ga
torna; man såg i fenstren och på taken män och 
qvinnor, som ropade: JLefve Necker ! Då hankom 
nära stats-hötelet, fördubblades bifallsropen, plat
sen var uppfylld med en folkmängd, som liftades 
af samma tänkesätt, och som skyndade i en enda 
mans spär, och denna man var min far. Han gick 
Upp i stadshötelets sal, gjorde inför de nyss valda 
magistratspersonerna reda för den befallning,, han 
gifvit att rädda de Besen val; och med sin van
liga gfannlagenhet föranda dem till sinnes allt 
som kunde tala till förmon för dem, hvilka lydt sin 
Konung, och som försvarade en sakernas ordning, 
hvilken i (lera seder egt rum, begärde han amnestie 
för det förflutna af hvad art som heldst, och en 
förlikning för framtiden. Dä Rutli’s confedererade 
i början af fjortonde seclet svuro att befria» 
Schweiz, svuro .de äfven att vara rättvise mot 
sina (lender, och det är utan tvifvel detta ädla 
beslut, som de hade att tacka för sin triumph. I 
det ögonblick Necker nämnde ordet amnesti, åter- 
skallade det i allas hjertan.; det pä den allmän»



na platsen församlade folket ville strax förena sig 
deruti. Necker pick då fram på balconen, och 
dä han med hög röst utropade de heliga ordens 
fred mellan Fransmän af alla partier! svarade hela 
mängden derpu med förtjusning. Jag såg i detta 
Ögonblick intet mer, ty af glädje förlorade jag min 
»ansning.

I'arväl ädla och älskvärda Frankrike! Farväl 
det Frankrike, som önskade friheten, och som dS 
aä lätt kunnat erhålla den! Jag är nu dömd att 
först teckna dina fel, sedan dina brott och slut
ligen dina olyckor: något sken af dina dygder 
«kall ärmu visa sig; men sjelfva det ljus, det spri
der, skall endast bättre upplysa djupet af ditt elän
de. I alla fall har du sä mycket förtjent att äl- 
ekas, det man ännu smickrar sig att äterfipna dig 
sädan du var i de första dagarne af nationalföre. 
ningen. En vän, som efter en lång frånvaro ände- 
ligen åter infinner sig, blir sä mycket mer välk@m, 
men.
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'Revolutionens vigtiga« 
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AND R A ADD E L NIN G E N.

Första Capitlet.

1Mirabeau»

M an skulle kunna säga, att under alla tidhvprf 

finnas historiska parsoner, h vilka man han betrak
ta som representanter af ilen goda och onda prin
cipen. Sådane voro Cicero och Catilioa i Rom, 
sådana voro Necker och Mirabeau i Frankrike. 
Mirabeau, begäfvad rued det mest kraftfulla och 
omfattande snille, , trodde sig stark nog att kun
na störta regeringen och pä dess ruiner upprätta 
®n sakernas ordning, hvilken som heldst, men lik
väl hans händers verk. Detta gigantiska företag 
Biorde Frankrikes och hans egen olyckaj ty ban 
wppförde sig från början som en pariianlörare, ehu-
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ru bans verkliga âsigfer voro den mest länkande 
statsmannens. DS han tillbragt hela sitt lif, ända 
till 4° är, som han då redan uppnätt, med pro- 
cesser, arresteringar och hemliga landsförvisnin- 

gar, var han utesluten från den stora verldens um
gänge, och hans Första åstundan var att åter inför- 
lifva sig deruved. Men han mäste tända eld på 
samhällsbyggnaden, för att kunna öppna salsdör- 
rarna i Paris. Mirabeau, såsom alla menniskor utan 
grundsatser, hlef i det allmännas sak först varse 

sin egen fördel, och hans förutseende skarpsinnig» 

het förslöades af hans egoism.
En olycklig deputerad af tredje ståndet, en 

man med goda afsigter men utan något slags ta

lent, gjorde den Gonstituerande Församlingen redo 
för hvad som passerat i stadens hotel, den dagen 
då Neckar triumpherat öfver de elaka tankar, man 

ville uppväcka mot honom bland folket. Denne 

representant stammade så ömkligen, uttryckte sig 
med sådan köld, men visade imellertid så mycket 
begär att synås vältalig, det han helt och hållet för
störde all verkan af den beundransvärda händelse, 
honom blifvit uppdraget att beskrifva. Mirabeau, 
icke dess minre djupt sårad i sitt högmod af Nec

kars framgång, trodde sig genom ironiens va

pen kunna hos församlingen, och genom misstan
kans hos folket, helt och hållet tillintetgöra, hvad 
enthusiasmen framkallat. Han begaf sig samma dag 
till alla sectioner i Paris och vann en återkällelse 
af den amnextie, som dagen förut blifvit hevilliad; 

han sökte uppreta sinnena emot bofvets förslager 

och uppväckte hos Parisboerna en viss fruktan,

— 198 —

il



— m —

att blifva ansedde för eftergifvande ända till en- 
falldighet; en fruktan, som alltid verkar pä dem, 
ty de vill ja framför allt, att man skall anse dem 
fruktansvärda och af en genomträngande skarpsynt- 
het. DS Mirabeau ryckte den inre fredens palm 
Ur Neckers hand, hade han gifvit1 första stöten ät 
hans anseende hos folket; men denna motgång rnå- 
ste Stföl jas af många andra, ty från det ögonblick, 
man uppretade folkets parti att förfölja de bese
grade, kunde Necker icke mer stadna på de seg- 
randes sida.

Mirabeau skyndade sig att förkunna de mest 
förstörande grundsatser, han, hvars förstånd, obe
roende af hans charakter, var fullkomligen upp
lyst och tänkande. Necker har i ett af sina ar
beten sagt om honom, att han var tribun af uträk
ning och aristokrat af böjdse. Ingenting, kunde s;S 
väl måla honom : han hade icke allenast ett nog 
ofverlägset snille, att inse omöjligheten af en démo
cratie i Frankrike; men detta regeringssätt hade 
varit möjligt, om han blott icke arbetat derlor. 

I sin fåfänga lade han mycken vigt på sin börd. 
Dä han talade om S:t Bartolomei natten, hörde 
man honom säga : Amiral Goligni, som, i parenthes 
sagclt, var min cousin ; till den grad begagnade han 
hvarje tillfälle att påminna om sitt adelskap och 

sin goda börd.
Hans slösande lefnadssätt satte honom i ett 

starkt bebof af penningar, och man har förebrått 
Necker, att han vid GeneralStaternas öppnande 
icke ihägkommit honom derrned. De andra mi- 
»iatrarne hade åtagit sig detta slags befattning,
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bvartiî! Neckars character gjorde honom oskick. 
]ig. Dessutom, antingen Mirabeau nu fick pen
ningar eller ej, var. ban fullt och fast besluten att 
göra sig till herre af, men ej ISta nyttja sig SOm 
verktyg för 'lotta b of, och man skulle aldrig för
mått honom att försaka sitt inflytande som dema
gog, utan att det satt honom i spetsen för rege
ringen. Han yrkade föreningen af statens magt.er 
i en enda församling, oaktadt ban allt för väl 
visste, att en sådan politisk organisation blott tjente 
att fcirderfva alltj men han trodde, att Frankrike 
på det sättet var i hans våld, och att han skulle 
kunna, sedan han störtat det i oredan, efter 
behag draga det derntur. Sedoläran är vetenska
pernas vetenskap, för att icke blott betrakta den 
som en god uträkning, och deras snille lider alltid 
af någon inskränkthet, som icke känt harmonien af 
tingens natur med menniskans pligter. Den Ulla 
moralen dådar den stora, upprepade ofta Mirabeauj 
men tillfälle till den sednare yppade sig, efter han* 
tanka, sällan under hela en menniskas lefnad.

Han hade mera snille än talent, och det var 
ej utan mycket bemödande, som ban extempore- 
rade.Mn talarestolen. Denna svårighet för reda. 
ctionen tvang honom att vid'alla sina arbeten anli
ta sina vänner; men imellertid skulle ingen af dem 
efter hans dod kunnat skrifva hyad han ensamt 
försrod att dictera. Hau sade, när han en gång 
talade om Abboten Maury: När han har ratt, 
disputera v i; när han har orätt, jörhrossar jag ho
nom. Men detta kom deraf, att Abboten Maury 
försvarade ©fta, äfyen »oda saker, med detta slags
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vältalighet, som icke kommer från själens iss
uers t a.

Om man 1'emnat ministrarna öppet tillträde i 
församlingen, tror jag, att' Necker, som mer än 
någon var i stånd att uttrycka sig med värma och 
kraft, hade segrat pâ Mirabeau. Men ban varia
skränkt till att skicka rnemorialer, och kunde al
drig deltaga i sjelfva debatterna. Mirabeau ängrep 
ministern under hans frånvaro, i det ban på sam
ma gång berömde hans godhet, hans ädelmod, hans 
Isärlek till folket, med en bedräglig, på eit alldeles 
eget sätt fruktansvärd vördnad; och likväl beun
drade han Necker upprigtigt, och gjorde ej heller 
deraf någon hemlighet för sina vänner; men han 
visste väl, att en sl samvetsgrann character aldrig 
skulle förena sig med hans, och han ville derföre 
tillintetgöra dess inflytande.

Necker var tvungen att gä in på försvarsväg; 
den andre anföll med så mycket större dristighet, 
som bvarken förvaltningens- framgång eller ansva
righeten i motsatt fall angingo honom. Då Necker 
försvarade Konungamagten, afsade han sig nödvän
digt pa samma gång folkpartiets ynnest. Imeller- 
tid visste han af erfarenheten, att Konungen hade 
hemliga rådgifvare samt sina egna planer, och han 
var ej öfvertygad, att han skulle kunna förmå hon
om följa den väg. han ansåg för den bästa. Hin
der af alla slag fjättrade hans steg; han kun- 
de icke tala öppet i något ämne; imellertid följde 
han alltid med ståndaktighet den väg, hans skyl
dighet som minister honom föreskref. Konungen 
o«h nationen hade bytt om plats; Konungen hade



blifvit mycket, allt för mycket den svagare. Sale, 
des borde nu Necker försvara thronen inför natio
nen, likasom han tijlförene försvarat nationen in
för thronen. Men alla dessa ädelmodiga tänkesätt 
besvärade ej Mirabeau; han satte sig i spetsen för 
det parti, som til) hvad pris som beldst ville skaf- 
fa sig politisk vigt, och de mest abstracts grund
satser voro för honom ej annat än medel till det
ta ändamål.

Naturen hade utrustat honom väl, då hon gif- 
vit honom på en gång dé brister och fördelar, sorn 
mest verka på en folksamling: bitterbet, skämt, 
styrka och originalitet. När han steg upp för att 
tala, när han beträdde talarestolen, var allas ny. 
fikenhet i spänning; ingen högaktade honom, men 
man hade en så hög föreställning om hans egen
skaper, att ingen vågade anfalla honom, om man 
■undantager dem bland aristokraterna, som, utan 
att begagna sig af vederläggningsrätten med ord, 
skickade honorn den ena utmaningen till duell ef
ter den andra. Han afslog alltid dylika utbjud- 
ningar, sedan han annoterat dem sig till minnes, 
med löfte att svara derpå, sedan församlingen blif- 
vit upplöst. I anledning af ett sådant fejdebref 
frän en hederlig adelsman, hemma i, jag mins ej, 
bvilken province, sade han: det är ej skäl uti, att 
jag blottställer en man af snille som mig för ett 
duBihufvud såsom hans. En besynnerlig sak i ett 
land som Frankrike; detta uppförande förmin
skade ej hans anseende, det gjorde ej en gång 
hans mod misstänkt. Det var något så martialiskt i



lians själsförmögenheter, någon ting så djerfti lians 
skick och uppförande, att man ej vågade besky Ila 
en sådan inenniska för feghet.
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Andra Capitlet.
t

Om den Constituerande Församlingen 

efter den 14 Juli.

Det tredje ståndet samt det minre antalet af a- 

deln och prestershapet utgjorde majoriteten i den 
Constituerande Församlingen, och på denna för
samling berodde nu Frankrikes öde. Efter den 14 
Juli var ingenting så vördnadsbjudande som asy
nen af dessa tolfhundra deputerade, i närvaro 
af en talrik mängd åhörare, uppeldande bvarändra 
med blotta namnet af de stora sanningar, som allt 
ifrån det menskliga samhällets första början syssel
satt menniskans tankeförmåga. Denna samling var 
genom sina passioner en folksamling; men aldrig 
har någon stor förening kunnat uppvisa en sådan 
mängd af upplysta hufvuden. Tanken meddelad# 
sig genom en elektrisk kraft i ögonblicket, ty in
genting är så oemotståndligt som den ena menni
skans verkan på den andra, och ingenting kunde 
starkare tala till inbildningen än denna villja utan 
vapen, krossande eröfringens, fordom smidda, bojor, 
som det enkla förnuftet nu på en gång bannlyste. 
Man miste förflytta sig till Ir 17050 dä ännu för-
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domarne utgjorde den enda olyckan i verlden, och 
friheten, ännu obefläckad, var föremålet för alla 
öfverlägsna snillens hyllning. Man skail lätt be
gripa den enthusiasm, bvaraf man hänfördes vid 
Ssynen af sa många individuer, hörande till ser- 
skilrla klasser och infinnande sig, en del för att er
bjuda stora uppoffringar, andre för att återtaga sina 
rättigheter. Icke dess niinre anade man i förväg 
magtens förmätenhet hos dessa souverainer af en 
ny art, som sade sig vara innehafvare af en myn. 
dighet utan gränser, nämligen fdlkets, Engelsman
nen hade efter hand bildat en ny politisk organisa
tion ; Fransmännen, som sågo den ho* ett annat 
folk redan befästad för mer än hundrade åc sedan, 
hade bordt åtnöja sig med att göra den efter.

Mounier, Lalli, Malouet, Giermont-Tonnere, 
uppträdde som försvarare af Konungamagten, sedan 
revolutionen redan afväpnat det gamla regerings
sättets anhängare. Icke allenast eftertankan, utan 
en ovillkorlig inre böjelse fäster oss vid de mägti- 
ga, som raka i olyckan, i synnerhet dä höga min
nen omgifva dem. Denna ädelmodiga sinnesstäin. 
ning skulle hafva varit Fransmännens, om behof- 
vet att bl,ifva hedrad med handklappningar och 
bifallsrop icke hade besegrat alla andra böjelser; 
men tidens anda ingaf folkförledande grundsatser 
äfven hos dem, som efteråt antogo sig despotis
mens sak. '

En snillrik man sade fordom : ”Hvilken som 
än ma blifva utnämnd till financeminister, är jag 
på förhand hans väu, ja pä visst sätt hans sliig. 
ting.” Man bords tvärtom i Frankrike alltid vara
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Van af det besegrade p-utiet, hvilketdera som 
höldstj ty magten förderfvar Fransmännen mer än 
andra menniskor. Vanan att lefva vid bofvet, 
eller att pä alla vägar söka skaffa sig inträde der- 
till, har utbildat en allmän fåfänga, och under ett 
egenmägtigt regeringssätt känner man ingen annan 
lära än den att göra lycka. Sädana fel utvecklas 
genom träldomen och hafva sedan blifvit en or
sak till sjelfsvåldets utsväfningar.

Hvarje stad, hvarje by skickade lyckönsknin
gar till den Constituerande Församlingen, och den 
som redigerat en af dessa fyratio tusen adresser, 
ansåg sig redan för en Montesquieu’s medtäflare.

Den mängd åskådare, som man lemnade tillträ
de till gallerierna, 'upplifvade talarne till den grad, 
att en hvar ville för sin rakning vinna detta sorl 
af handklappningar och bifallsrop, hvars förr o- 
kända njutning hade för egenkärleken ett mägtigt 
förledande behag. I England är det förbjudet att 
läsa ett tal, man nödgas der extemporerä ; pä det 
sättet är naturligtvis mängden af skickliga talare 
ganska inskränkt; men då det är tillåtet att läsa 
livad man sjelf, elier andra för vår räkning, skrif- 
vit, äro de öfverlägsna talenterna icke mer folk
församlingens beständiga ledare, Och man förlorar 
derigenotn en bland de största fördelarne af fria 
styrelser : den att sätta talenten pS sin plats, och 
följaktligen uppmuntra alla menniskor till deras 
förmögenheters uppodling. När man kari vara fol
kets bofman med så ringa egenskaper, som erfor
dras att vara det hos Förstarne, vinner mennisk#« 
»lagtet derpå alldeles intet.
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Demokratiska declamationer, hvarmed man 
gjorde iycka på talarestolen, förvandlade sig på 
landsbygden till elaka handlingar ; man brände 
slotten, för att sätta i verket epigrammer, uppläste 
af församlingens talare, och det var med phraser, 
man uppref Konungarikets samhällsbyggnad.

Församlingen beherrskades af en philosophisk 
enthusiasm, hvartill Americas exempel Var en a£ 
de många aniedningarne. Man säg ett land, hittills 
utan historia, som icke hade nSgpn gammal häfd 
att skona, om man undantar Engelska lagfsrenhe- 
tens förträffliga reglor, hvilka från långliga tider 
tillbaks antagne i America, der hade grundlaggt 
rättvisans och förnuftets välde.

Man smickrade sig med att kunna i Frank
rike lägga till grundval de regeringsprinciper, som 
ett nytt folk hade haft skäl att antaga ; men' 
i midten af Europa, med en caste af privilegiera
de roenniskor, hvilkas anspråk man först borde 
ställa till freds, var ett sådant förslag overkställ, 
bart; och dessutom, på hvad sätt ville man före
na republicanska författningar med en redan för 
hand varande monarchie ? Engelska Constitutionen 
var den enda, som visade, buru ett sådant pro
blem kunde upplösas. Men en så till sågandes 
lärd fåfänga förledde Fransmännen att i detta af- 
seende villja synas nya. De fruktade, på samma 
sätt som en författare, att låna cbaraktererna eller 
situationerna från ett redan för hand varande ar
bete. I fria compositioner har man rätt att vara 
egen; men, när frågan blir om verkliga inrättnin
gar, är man mycket lycklig, da erfarenheten be-



styrkt dleras tillförlitlighet. I sanning, iag skulle 
blygas, nu mer än någonsin, att förena mig med 
tie vanliga utropen mot den första representativa 
församlingen i Frankrike ; der funnos menniskor af 
den mest sällsynta förtjenst, och det är de förän
dringar, denna församling åstadkommit, som nationen 
ännu bar att tacka för den rikedom på förnuft och 
frihet, som hon till hvad pris som beldst alltid vill 
och bör bevara. Men, om denna församling med sin 
sällsynta upplysning förenat en mer samvetsgrann 
moral, skulle hon säkert träffat den ratta me
delvägen mellan de tvänne partier, som, så till 
sägandes, kämpade om den politiska theorien.

Tredje Capiteet.

General La Fayette.

X_ia Fayette hade frln sin första ungdom kämpas 

för Americas sak och tidigt stadgat sin öfverty- 
gelse om de frihetens läror, som utgöra grundvalen 
till de Förenade Staternas regeringssätt. Om han 
begått misstag i afseende på Franska revolutionen, 
bärröra de alla från hans beundran för Americas sam- 
hällsinrättning och för hjelten medborgaren Was
hington, som ledt sin nations första steg på sjelfstän- 
dighetens bana. La Fayette, ung, rik, af adlig börd, 
älskad i sitt fädernesland, lemnade alla dessa fördelar 
vid nitton års ålder, för att på andra sidan hafvet 
*3e<ia denna frihet, som bemägtigatsig hela hans själ.



Gin ban baft den lyckan att födas i de Förenade) 
Staterna, skulle hans uppförande varit aildeies det 
samma som Washingtons: samma oegennytta, sam» 
ma enthusiasm, samma beständighet i en gang, fat
tade tänkesätt, utmärka både den ena och den an
dra af dessa menskligbetens vänner. Hade General 
Washington, som Marquisen de ]a Fayette, varit 
chef för. nationalgardet i Faris, han hända skulle 
han icke heller hafva kunnat segra öfver omstän
digheternas tvång; kan hända skulle äfven han li
dit skeppsbrott mot svårigheten att pä en gång va
ra trogen sin ed till Konungen, och tillika grund» 
lägga nationens frihet»

La Fayette, man måste medgifva det, flir icke 
betraktas ann-orlunda än som en sann republican ; 
ingen ståndsfåfänga har någonsin förvillat hans 
hufvud; magten, som har så stor verkan i Frank
rike, verkar ej på honom; begäret att behaga, i 
de stora sällskaperna, har aldrig ändrat hans min
sta ord; med den ädelmodigaste liknöjdhet bar 
ban för sina tänkesätt uppoffrat hela sin egendom. 
I Olmiitz’ fängelser och på höjden af sitt anseen
de, har han alltid varit lika orubbelig i sin tiilgif» 
venhet för samma grundsatser. Han dr en man, 
hvars sätt att se och handla går fullkomligen rakt 
fram. Den, som följt honom med sin uppmärk
samhet, kan i förväg med säkerhet veta, hvad ha» 
vid hvarje tillfälle skall besluta sig till. Hana 
politiska tänkesätt likna de Förenade NordAme» 
ricanernas, och sjelfva hans Figur är mera Engelsk 
än Fransk. Det hat, fër hvilket La Fayette varit

blott-



blottställd, isar aldrig förbittrat hans sinne; mild
heten i haiis charakter är beundransvärd; men in
genting i verlden har också kunnat förändra han» 
tänkesätt, och hans visshet om frihetens seger är 
densamma som en gudfruktig menniskas om ett lif 
efter detta. Dessa tänkesätt, så stridande med de e- 
gennyttiga uträkuingarne hos mängden af dem, som 
spelat enroll i Frankrikes historia, kunde väl af en 
del anses nog värdiga medömkan; det är enfalldigt, 
tänka de, att föredraga sitt fädernesland för sig 
sjelf; att icke lemna sitt parti, sedan det blifvit 
slaget; med ett ord, att betrakta menniskoslägtet, 
icke som kort, hvilka man i ett spel bör använda 
till sin fördel, utan soin det heliga föremålet för 
en ovillkorlig tillgifvenhet. Imellertid, om det äc 
på detta sätt man blottställer sig för förebråelsen 
att vara ertfalldig, vore det önskeligt, att våra snil
len en gång kunde förtjena den! Det är elt ovan
ligt phenomen, att en sådan cbarakter sain la Fa
yette® utvecklat sig inom den första klassen af 
Franska adeln; men man kan hvarken anklaga el
ler opartiskt bedöma honom, utan att erkänna hon» 
nom för sådan, som jag nu beskrifvit honom. Det 
blir då lätt att begripa de åtskilliga contraster, 
som måste uppkomma mellan hans belägenhet och 
hans sätt att vara. Understödjande monarchien, 
mer af skyldighet än at böjelse, närmade han sig, 
utan att sjelf veta deraf, demokraternas grundsat
ser, hvilka det var hans pligt att bestrida; och 
man kunde lätt upptäcka hos honom någon svag
het för republikens vänner, ehuru hans fcrstlnd

jfflßd. Stall, *4i»



förbjöd honom att antaga dera* system för Frank* 
rike. Allt ifrån la Fayette* resa til) America, för 
fyratio år sedan, kan man icke anföra en enda 
handling, ett enda ord af honom, som iûke gått 
rakt fram till samma inål, utan att personligt in
tresse någonsin haft inflytelse på hans uppförande. 
Lycka och framgång skulle hafva satt detta upp- 
förande i dess fullkomliga dager; men det förtje- 
nar i alla fall historieskrifvarens uppmärksamhet, 
oaktadt de omständigheter, ja till och med de fel, 
som kunna tjena till vàpen mût honom i fiender* 
nas händer.

Den inte Juli, förrän tredje ståndet hade seg- 
rat, uppträdde la Fayette på talarestolen i den Con- 
stituerande Församlingen, att föreslå en rättsförkla- 
ring, i det närmaste lik den, som Americanerne 
satte i spetsen för sin constitution, då de hade 
eröfrat sin frihet. När Engelsmännen, efter Stu. 
artska husets uteslutande, kallade Wilhelm III 
att intaga den lediga thronen, lâto de honom äf» 
ven underteckna en bill om de rättigheter, hvarpS 
Englands närvarande constitution är grundad. Men 
som Americas rättsförklarin'g var bestämd för ett 
folk, der inga äldre privilegier satte hinder i vägen 
mot förnuftets afsigter, lade man till grund för den
na förklaring allmänna grundsatser om den politi
ska friheten och jemlikheten, alldeles i öfverens- 
stämmelse med den upplysning, som redan hade 
tilhredt sig bland Americanska nationen. I Eng
land gick billen om rättigheterna icke nt pl all
männa ideer, dea helgade blotr gifna lagar oefe 
författningar. ,



HäUsforklanngen af ar lÿjgÇ)* innehöll «le£ bästa 
SOto Fanns i Englands oeh Americas; men, kan kän
da, kade det Varit bättre att inskränka sig till det» 
Som I ena sidan ej kan bestridas, och S den andra 
icke skulle kunna underkastas en farlig uttydning» 
Bet Sr utom allt tvifvel, att alla högre och lägre 
tembeumän och . hedersposlér i samhället icke hunna, 
hajva annat ändamål ein allas Välfärd, att alla po» 
Utiska tnagter utgå från folkets intresse, att tnenni- 
skorna födas oeh forhlifvn fria och jemlika inför la
gens men ett så vidsträckt fält lemnar aiit i or 
mycket utrymme för sophismerna, då likväl ingen
ting är tydligare och mera bestämdt än tillämpnin
gen af dessa sanningar på den personliga fribeten, 
en jury’s inrättande, tryckfriheten, folkets valrät- 
tigbet, den lagstiftande magtens fördelning, beviil- 
Jningen, m< m. Philip den Långe sade, att hvar 
och en menniska, men i synnerhet hvarje Francos, 
föddes oeh fSrhlefve fri; man vet irr.ellertid, att ban 
icke låtit besvära sig af slutsatserna Frän denna 
allmänna regel. Men nationerna skulle dervid kun
na fästa ett vidsträcktare begrepp än Konungarne, 
När förklaringen af menniskans rättigheter före
kom i den Constituerande Församlingen, midt i- 
bland dessa unga adelsmän, knappt ännu ho finan, 
framförde de, den ena efter den andra, sina phi- 
losophiska phraser från talaresto'len, uppehållande 
sig vid småaktiga tvister om styliserxngen sf den och 
den allmänna grundsatsen, hvars sanning imellertld 
var så påtaglig, att deenklaste ord i hvad språk som 
heldst äro tillräcklige att uttrycka dem. Man för- 
utsåg da redan, att ingen ting varaktigt skulle
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hunna uppkomma af ett arbete, som fåfängan, pa 
en gång lättsinnig och upprorisk, så hastigt hade 
hemägtigat sig.

Fjerbe C a n i i j t,

Om det goda, den Constituer ande Försam

lingen uträttat.
T?
J. örrän vi beskrifva de bedröfiiga händelser, soira 
vanställt den Franska revolutionen, och i Europa, 
för långliga tider kan hända, förderfvat förnuftets 
och frihetens sak, låtom oss först undersöka d@ 
grundsatser, som Constituerande Församlingen för
kunnat, och framställa taflan af de fördelar, deras 
tillämpning tillskyndat och ännu tillskyndar Frank- 
rike, oaktadt alla de olyckor, som öfvergått detta 
land.

Torturen var ännu i bruk år 1789; Konungen 
hade blott afskaffat det föregående förhöret; straff, 
sådana som stegel och hjul, torturer, sådana som 
man låtit Damiens i tre dagar uthärda, voro ännu 
i vissa fall tillatna. Den Fonstituerande Försam
lingen afskaffade ända till namnet dessa lemningar 
nf ett juridiskt barbari. Lagarne om Protestanter
na, redan förbättrade genom de mått och steg, Som 
föregingo GeneralStaternas sammankallande år 1787, 
Utbyttes mot den fullkomligaste religionsfrihet, 

Brottmålsransakningar voro icke offentliga, och 
dervid begingos ej blott ohjelpliga misstag, meu 
man förutsatte ännu fleraj ty allt. hvad som i frågarj
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Öm rättegångshandlingar icke framlb'gges för öppna 
dagen, anses alltid för orättvisa.

Den Gonstituerande Församlingen införde i 
Frankrike Englands hela criminal-lagfarenbet, ocTi 
kanhända fullkomnade densamma i några puncte.r, 
emedan hon i sitt arbete ej var bunden af någon 
gammal häfd. Sedan La Fayette bl if vit utnämnd 
till chef för den beväpnade styrkan i Paris, för
klarade han för denna stadens borgerskap, det han 
icke kunde tillåta sig att arrestera någon menniska, 
om man icke bevilliade de anklagade en försvara
re, handlingarnes meddelande, vittnenas confron
tation och hela rättegångens offentlighet. I stöd 
af denna reclamation, lika vacker som sällsynt hos 
en militärisk chef, begärde och erhöll horgerska- 
pet af den Gonstituerande Församlingen dessa ayr- 
bara garantier, lilldess jury’s införande förekom 
all fruktan för utslagets obillighet.

Parlamenterna voro, såsom historien visar, pri
vilegierade corpser, verktyg för politiska passio
ner 5 men endast derföre att något oberoende låg 
i deras organisation, och att aktningen lör vissa 
formaliteter der hölls i helgd, hafva Konungens mi
nistrar oupphörligt varit i krig med dem, och, så
som vi redan tillförne anmärkt, finnes, fiåu Fran
ska monarcbiens början, nästan icke något stats- 
brott, hvars ransakning icke blifvit undandragen 
de vanliga domstölarne, och hvarvid man icke af- 
Vikit från de formaliteter, lagen föreskrifver. När 
mau gar igenom den oändliga listan, från flera 
secler tillhaka, på ministrar, adelsmän och med
borgare, dömde till döden för politiska mål, ser
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«isn, till heder for de lagliga domsÿolarne, att, när 
regeringen valat försäkra sig om utslaget, den all« 
tid varit nödsakad att förvisa rättegången till ut» 
omordontliga conntéer. Det är sant, att dessa co« 
mitéer ofta voro sammansatte af gamla domare, men 
icke efter den gamla plägseden, och att regerin« 
gen alltid allt for mycket kunnat räkna på domsto« 
larnes anda. Frankrikes crimlnal-lagfarenhet Vaf 
helt och hållet en hämnarinna af hvad man kal
lade stat, men uå intet sätt något skydd för per
sonliga friheter ocb rättigheter. Genom en mängd 
aristokratiska missbruk, som i grund förstörde na
tionen, bandhafdes de civila målen med royoket 
mer rättvisa och billighet än brottmålen, emedan 
de'första klasserna i samhället deri voro rr.er in« 
tresserade Ännu gör man i Frankrike ingen skil, 
nad imellan en anklagad och en redan dömd 
brottsling, då deremot i England domaren sjelf un« 
derrättar den för rätten inkallade om vigten af da 
frågor han gör honoin, ooh den fara, för hvilken 
hans svar skulle kunna blottställa honom. Att 
bprja med police commissarierna och sluta med 
torturen, gifves det väl intet medel, som icke af 
den gamla lagfarenheten och de revolutionära dom« 
stolarne blifvit användt, för att locka i snaran en 
men,niska, som samhället bör'bevillja så mycket 
flere medal till försvar, som det tror sig ega den 
bedröHiga rättigheten att låta tienne omkomma.

Om den Constituerande Församlingen åtminsto
ne afskaffat dödsstraffet för politiska förseelser, 
kan bända skulle de juridiska mord, hvartill vi 
varit vittue, icke egt rum. Kejsaren Leopold II,



elsotn Storhertig af Toscana, afskaffadffi dödsstraf
fet i sina stater, och Ungt ifrån att brotten förö- 
Jsades genom lagstiftningens mildhet, blefvo fän
gelserna hela månader tomma, hvilket aldrig 
förut inträffat. Nationalförsamlingen insatte i stäl
let för parlamenterna, som beatodo af medlemmar, 
hvilkas poster voro säljbara, den beundransvärda 
inrättningen af Jury, som för kvarie dag allt 

mer skall stiga i anseende, i samma mon som man 
bättre lär att inse fördelarna deraf. Några mycket 
sällsynta omständigheter kunna sätta Jurymän i 
förskräckelse, när myndigheterna och folket, före
na sig att imponera på dem. Men imellertid bar 
man sett största delen af de partier, som inkräk
tat högsta «nagten, sätta misstroende till deras rätt
visa och i deras ställe tillförordna milit.äriska dom
stolar, rifverdomstolar, speciella domstolar; alltnamn 
tienande till bernant',ing för politiska mord. Den 
Constituerande Församlingen bar deremot, så långt 
gonr möjligt, inskränkt behörigheten af krigsrätter, 
och för deras befattning endast bestämt brott, be
gångna af militärer i krigstider och i fremmande 
land; den bar till öfverdomstolarne förvisat de 
rättigheter, man sedermera olvckligtvis velat åter
ställa dem, ja till och med utvidga.

De så- kallade Lettres de cachet tilläto den 
Kongliga magten, följaktligen äfven den ministeri
el],, att landsförvisa, bannlysa, öfverföra till kolo
nierna, innesluta för hela dess lifstid, utan dom ocfe 
ransakning, hvilken som heldst. Én sådan magt, 
kvar heldst den finnes, grundlägger despotismen; den



Cercle uppbäfvas «amma dag, som i Frankrike fun. 
nos deputerade af samma nation.

När den Constituerande Församlingen förktin- 
siade en fullkomlig religionsfrihet, insatte den äter 
treligionen i dess helgedom, samvetet; ocb tolf 
århundradens vidskepelse, skrymteri och mord 
hade icke mer lesinat något spår efter sig, lack 
vare de ia ögonblick, som ruagten befann sig î 
upplysta menniskors händer.

Klosterlöften erkändes icke mer af lagen; livi!- 
Scen som heldst of ena eller andra könet hujuie 
annu ålägga sig de mest besynnerliga försakelser, 
om man på det sättet trodde sig behaga upphör- 
vet till alla.rena och dygdiga nöjen; men samhäl
let åtog sig ej rner att tvinga munkar och nunnor 
att stadna i klostren, sedan de ångrat de olyckliga 
löften, svärmeriet dem ingifvit. De yngre sönerna 
î familjen, som man ofta tvang att ingå i preststån- 
tlet, befunno sig nu fria från detta band, och så 
smycket friare, so?n presterskapets egendomar hade 
fclifv it statens.

Hundra tusen adelsmän voro fritagne Från att 
betala pålagor. De kunde icke ställas till rätta för 
någon förolämping mot en medborgare eller mili
tär af tredje ståndet, emedan de ansägos vara af 
en annan menniskorace. Man kunde icke välja 
officerare bland andra än dessa urvilegierade, med 
lindantag af artilleri- och genie-corpserna ; vapen, 
för bvilka fordradea mer kunskaper än adelsmän 
i provsneen vanligen hade; imellertid gaf man re. 
gementer at unga adelsmän, ur stånd att. kunna 
anföra dem, emedan staten väl måste draga försorg



om åeras bergning, när de icke kunde befatta sig 
ined annat än militären. Deraf kom, act transita 
ar me en under gamla regeringen livar dag förlorade 
sitt anseende i utländuingens ögon. Hvilken täf- 
]an och hvilka militäriska talenter liar icke jäm
likheten medborgare imellan framkallat i Frankri
ke ? Det är på sådant sätt vi Lafva den Consti- 
tuerande Församlingen att tacka för denna våra va
pens ära, öfver hvilken vi haft skäl att vara stol
ta, *å. länge den ännu icke var blefven en enda 

menniskas tillhörighet.
Konungens högsta magt tillät honom att gen

om de så kallade lettre s ds cachet befria en adels
man från lagens tilltal, när han hade begått ett 
brott. Grefven af Charolois var derpå ett märk
värdigt exempel under sista århundradet, oen man
ga andra af samma slag kunde anföras. Imeiler» 
tid förlorade, genom en besynnerlig contrast, adels
män intet af sin glans, när någon af deras slägtin- 
gar undergick dödsstraff; men hela slägten till en 
man af tredje ståndet var vanhedrad, om domsto- 
larne hade dömt honom till galgen, detta nesliga 
straff, hvarifrån endast adelsmän voto fukända.

Alla dessa fördomar iorsvunno på en dag. För
nuftets magt är oändlig, då det kan verka utan 
hinder. Oaktadt alla försök som nu i 15 ar blit. 
vit gjorda, skall ingenting förmå att försona den 
allmännat opinionen med missbruk, som endast styr
kan kunnat bibehålla.

Alan har den Conslituerande Församlingen att 
tacka för casternas upphäfvande i Frankrike, och 
den borgliga frihetens gemensamhet för alla, åt-



minstone sådan, sotn den finnes i dess décréter 5 
tv man har alltid måst afvika derifrån, sedan man 
velat, under nya eller gamla namn, åter upplifva 
alla afskafiade missbruk.

Lagstiftningen i Frankrike var så mångfalldig, 
att icke allenast de serskildta stånden i staten 
stodo under sina egna lagar, utan äfven hvarje 
province, såsom vi redan anmärkt, hade sina egna 
privilegier. Den Constituerande Församlings® upp. 
bäfde dessa gamla söndringar, dS den delade Frank
rike i åttatiotre departementer; den upphäfda salt» 
och tobaks-skatteu ; pålagor, lika kostsamma som 
besvärliga, och söm blottställde för da största svå
righeter en mängd husfäder, som lättheten att lu- 
rendräga förförde till brott mot orättvisa lagar. 
Ett jemt fördeladt beshattningssyatem infördes, och 
åtminstone är denna välgeroing en gång för alla 
gifven.

Distinctioner af alla slag uppfunnos af adels
männen i andra klassen, att skydda dem för den 
jemlikbet, hvaraf de verkligen, man måste medge 
det, p° närmaste hållet hotades. De privilegiera
de från gårdagen efterstrafvade framför a lit att icke 
förblandas med nationen, hvaraf de knappast opp. 
hört att utgöra en del. Feodalrättigbeterna, äfven- 
som tionden, tryckte den heböfvande klassen ; per
sonliga bördor, såsom dagsverksskyldigheten och 
andra lemningar af feodalharbariet existerade än
nu äfver allt. Jagfrättighetema förstörde åkerbru- 
karne, och oförskämdheten, som åtföljde dessa rät
tigheter, var åtminstone lika revolterande, som de 
verkliga olägenheterna taan deraf led.



Om man förvånas att .e, det Frankrike änn«, 
oaktad't sina olyckor, bar så mänga utvägar; om„ 
oaktadt förlusten af kolonierna, handeln öppnat 
Sig nya vägar; om åkerbruket, oaktadt conscr.p- 
tionen och de fremmande tropparnes infall i lan
det, gjort obegripliga framsteg; ar det Constitue« 
rande Församlingens décrété? nian får tillsknfva 
»llt. Frankrike under den gamla regeringen skulle 

b af va dukat under för tionde delen af de olyc
kor som det nya Frankrike bar uthärdat.

Egendomarnas fördelning genom försäljningen 
af presterskapets egendomar bar frälst från elände 
en ganska talrik klass af samhället. Det är uPp- 
bäfvandet af skrän och embeten, af allt det tvång, 
man hade laggt pä industrien, som man får till- 
skrifva manufacturernas tillvext och den häg för 
nyttiga företag, som visat sig från alla h?U. Med 
ett ord, en hel nation, hittills fästad vid torfvan, 
har så till sägande» uppstigit ur jorden 5 och man 
förvinas ännu, oaktadt alla den inbördes tvedräg. 
tens olyckor, öfver alla de talenter, rikedomar och 
den täflan, som finnes i ett land, hvilket man be- 
friat från den trefalldiga olyckan af en intolerant 
kyrka, feodal-adeln och en Konunga magt utan in
skränkning.

Financerna, som syntes vara ett högst inveck- 
ladt problem, ordnade sig, så till sägande», af sig 
sjelfva från det ögonblick, det bl ef heslutadt, att 
beskattningen skulle bifallas af folkets represen
tanter, och att redovisningen för statens inkomster 
och utgifter skulle offentligen framlägga»* Den 
Coastitu^rande Församlingen ar kanhända den en*
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da j Frankrike, som verk/igen representerat natio-' 
nens önskan, och det är derföre, som dess styrka 
var oberäknelig.

En annan aristokrati«, nämligen hufvudstadens, 
existerade med befallande magt. Allt lät sig göra 
i Paris eller snarare i Versailles, ty magten va’ 
hel och hällen concentrerad bos ministrarne och 
inom hofvet. Den Constituerande Församlingen 
fullbordade lätt det förslag, gonr Necker förgäfves 
f örsökt, inrättandet af de provinciela comitéorna. Så
dana funnos i bvarje departement, och municipali- 
teter inrättades i hvarie stad. De locala angelä
genheterna vårdades således af förvaltare, som 
sjelfva bade sin del deri, och som voro kände af 
dem, hvilka stodo under deras styrelse. Från alla 
sidor utbredde sig lif, täflan, upplysning; i stället 
för en hufvudstad fanns nu ett Frankrike, i stäl
let för ett hof en hufvudstad. Folkets röst, så 
länge kallad Guds röst, rådfrågades af regeringen, 
och denna röst skulle liafva ledt dem på den rätta 
vägen, så Fram t ej, .hvilket vi ännu en gång måste 
upprepa, deu Constituerande Församlingen, från för
sta dagarne af sin magt, i sina förändringar gått med. 
allt för mycken brådslörtning till väga, och om den 
ej strax derefter hade fallit i händerna pä partigänga- 
re, som di de ej mer hade något att skörda på det 
godas, fält, för att öppna sig en ny bana gjorde 
försök med det onda.

Inrättandet af ett nationalgarde är ännu en af 
den Constituerande Församlingens största välgernin- 
gar. Der soldaterna äro de enda beväpnade, med 
utaslutar.de af .statens medborgare, kan ingen var-
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«htîg frihet ega rum. Då den Constituerande För
samlingen högtidligen förkunnade, att den afsade 
»ig alla anspråk på eröfringar, syntes en prophe- 
tisk fruktan hafva intagit sinnena 5 bon ville leda 
Fransmännens lifliga verksamhet till inre förbät
tringar, och sätta tankens välde öfver vapnens. 
Alla medelmåttiga menniskor kalla alltid bajonet
terna till sin hjelp mot förnuftets skäl, för att va
ra verksamma med något, lika machine-artadt som 
deras hufvud; men öfverlägsna snillen, som ej be- 
höfva annat än tankans utvéckling, veta, huru 
mycket krig lägger hinder derför i.vägen. Det go
da, den Constituerande Församlingen gjort Frank
rike, har utan tvifvel ingifvit nationen den kän
sla af energie, som förmått henne att försvara de 
rättigheter hon förvärfvat; men denna församlings 
grundsatser voro, man kan ej neka henne denna 
rättvisa, mycket fredliga; hon hade icke begär 
till någon del af Europa; och, om man i en ma
gisk spegel kunde visa henne Frankrike, genom 
sina segrar förlorande sin frihet, skulle hon hafva 
bemödat sig att öfvervinna denna temperamentets 
hänförelse genom ideernas, som höra till en myc
ket högre tingens ordning.



Femte Capitlet.

Ont Tryckfriheten och Policen under den 

Consdtuerande Försatnlingen.

D en Constituerande Församlingen färtjenar Fran- 
ska folkets tacksamhet* icke allenast för afskaffan» 
det af de missbruk, under hvilka det var nedtryckt; 
men man miste äfven gifva henne det hedrande 
vittnesbörd, att hon, före oeh efter revolutionen, 
varit den enda autoritet, som upprigtigt och 
fritt tillåtit tryckfriheten. Utan tvifvel har hon 
si mycket held re bibehållit den, som hon var sä
ker att bafva opinionen pä sin sida; men man kan 
icke heller bilda ett fritt regeringssätt, utan att 
lägga tryckfriheten till grund. Icke desto minre, 
ehuru det större antalet af skrifter, som utkommo. 
voro författade i revolutionens anda, anföllo lik
väl aristokraternas journaler med den största bit
terhet personer af folkets parti, hvilkas egenkär- 
lek visserligen kunde hafva ansett sig förolämpad 
deraf.

Före år iJ8<) voro England och Holland de en
da stater i Europa, som hade en af lagarne ga- 
ranterad tryckfrihet. De politiska journalerne baf
va börjat på samma tid med de representativa re- 
geringssätten, och dessa äro frän dem oskil jaktliga» 
En hoftidning är i oinskränkta monarchier tillräcklig 
att kur.göra officiella nyheter; men på det en hel 
nation hvar dag m5 kunna läsa afhandlingar öfver 
allmänna angelägenheter, måste hon oek anse dessa
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angelägenheter som sina egna. Tryckfriheten ät 
således en, helt annan sak i de länder, der försam* 
lingar finnas, hvilkas debatter bvarje morgon kun
na läsas tryckta i tidningarne, och i dem, der den 
oinskränkta magten döljer allt under sin tysta re
gering. Den förutgående censuren under en slidan 
regering kan heröfva er étt godt arbete eller försko
na er för en dålig skrift. Men så förhåller sig icke 
med journalerna, bvilkas intresse endast varar för 
dagen ; de bero nödvändigt af ministrarne, om da 
äro underkastade en förutgående censur; och det 
finnes it,gen national representation, ifran det ö- 
gon blick den verkställande magten genom tidnin- 
game har den dagliga tillverkningen af raisonne- 
menter och berättelser i sina bänder; på detta satt 
är den lika lätt i tillfälle att befalla den allmänna 

opinionen som linietropparna.
Hela verlden kominer öfveren» om nödvändig

heten alt genom lagarne hämma tryckfrihetens 
missbruk; men om den verkställande magten ensam 
är berättigad att efter sitt eget behag inrätta de 
tidningar, som för committenterna skola framlägga 
deras deputerades debatter, inskränker sig icke 
censuren till att förbjuda, den befaller ; ty den må. 
»te fSreskrifva, i hvilken onda de allmänna bladen 
skola redigeras. Det är således icke en negativ, 
utan en positiv magt, som man öfverlemnar till 
ministrarne i en stat, då man bevill iar dein censu
ren öfver, eller fastmer sjelfva författandet af da
gens tidningar. De kunna på detta sätt lata tryc
ka om en menniska bvad dem behagar, och tillika 
hindra henne att utgifva sin förklaring. Under

m
m
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revolutionstiden i Englaud var det genom predik, 
ningar i kyrkorna, som opinionen bildade sig. 
Det förhåller sig pä samma sätt med tidningarne 
i Frankrike; om den Constitu'erandè Församlingen 
bade förbjudit les Actes des Apôtres och endast til-, 
lat,it de periodiska skrifterna, rigtade mot aristo
kraternas parti, skulle allmänheten, under detta 
tvång misstänkande någon hemlighet, icke med sa 
mycken upprigtighet fästat sig vid de deputerade; 
hvilkas uppförande de då lrvarken kurmat följa el
ler med säkerhet bedöma.

Journalernas fullkomliga tystnad vore då oänd. 
ligen bättre; ty åtminstone skulle de få bref, som 
kunde komma till Departementerna, innehålla nå
gra oförfalskade sanningar. Boktryckerikonsten 
skulle blott tjena att försänka menniskoslägtet i 
sophismernas mörker, om magten ensam hade att 
råda derofver, och om regeringarne på. detta sätt 
vore i tillfälle att vanställa den allmänna rösten. 
Uvarje uppfinning i samhället är ett verktyg för 
despotismen, så snart den icke tjenar friheten.

Men, invänder man, alla oroligheter i Frankri
ke hafva blifvit förorsakade af tryckfrihetens miss
bruk. Hvilken medger et, att den Constituerande 
Församlingen hade bordt underkasta upproriska 
skrifter, likasom bvarje annat brott mot samhället, 
lagarnas beifrande? Men om hon, för att upprätt
hålla sin mugt, hade nedtystat sina motståndare, 
och endast lemnot sina vänner öppen talan, hade 
den representativa styrelsen varit tillintetgjord. En
ofullkomlig national representation är blott ett
verktyg mer för tyranniet. Man har i Englauds

historia
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historia sett, huru de underkufvade parlamenterna 
gått ännu längre än sjelfva ministrarna i låg un- 
dergifvenbet för rnagten. Ansvarigheten finnes ej 
hos hela corpser; dessutom, ju skönare sakerna 
i sig sjelfva äro, såsom en national representation, 
konsten att tala ocb skrifva, desto föraktligare 
blifvo de, när de afvika från sin naturliga bestäm
melse; ocli vore det, som i sin egen natur är elakt, 
längt bättre.

En nations representanter utgöra icke någon 
serskild caste; att görä underverk är dem icke be
skärdi; de betyda ingenting, om de ej hafva na
tionen i ryggen; ty, hafva de ej detta stöd, så 
är en bataillon grenadierer alltid starkare än en 
folkförsamling af trehundrade fullmägtiga. Det 
är således en moralisk styrka, som tjenar dem 
til! rootvigt mot den physiska hos den auloritet, 
som soldaterne lyda; och denna moraliska styrka 
bestar helt och hållet i den allmänna opinionens 
verksamhet genom tryckfriheten. Den magt, som 
ger embeten, är allt ifrån det ögonblick, då opini
onen, som ger ära och anseende, blifvit till botet.

Men kunde dä icke, säger man, denna rät
tighet upphäfvas för en tid? På hvad sätt ville man 
dä sedan bevisa nödvändigheten af att återinföra 
den? Tryckfriheten är ensam en rättighet, hvaraf 
alla andra rättigheter bero; utposterna äro arméans 
säkerhet. När ni vill skrifva mot denna frihets upp- 
häfvände, är det just. hvad ni har att säga i detta 
ämne, som mau icke tillåter er trycka.
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En enda omständighet han imellmid tvinga 
regeringen att ställa dagbladen under censuren, 
det vill säga, under uppsigt af samma regering, 
som de böra upplysa-; och detta gäller, när en 
fremrnande ma g t är herre öf.ver ett land. Men rl§ 
finnes också i detta land ingenting, man må göra 
hvad man vill, som kan likna en politisk tillva
relse. Den undertryckta nationens enda intresse 
är då att, om möjligt, återfå sitt oberoende; och 
på samma sätt som i fängelser tystnaden mer stil- 
kr fångvaktarne än klagomål, måste man tiga, sä 
länge boinmarne äro lästa, för känsla och förstånd 
på en gång.

En af Constituerande Församlingens största för- 
tjenster, som man icke skulle kunna , bestrida den
samma, är den aktning hon alltid bevisat för de 
frihetens grundsatser hon förkunnade. Jag kar 
ofta vid ingången till en folkförsamling, mäg. 
tigare än en Konung i Frankrike någonsin varit, 
sett till salu utbjudas de mest förgripliga utfall 
mot majoritetens medlemmar, deras vänner och 
deras grundsatser. Församlingen förkastade utan. 
undantag alla magtens hemliga utvägar, och stödda 
sig uteslutande pa nästan hela Frankrikes oskrym
tade tillgifvenhet, Brefvens hemlighet hölls i dess 
tillbörliga helgd, och uppfinningen af en police- 
ministère hade ännu icke ökat antalet af möjliga 
olyckor; det förhåller sig med denna police som 
med dagbladen : Frankrikes närvarande belägenhet 
under fremrnande occupation är det enda, som kan 
■Äorklara dess grymma nödvändighet.
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Dâ den Constituerande Församlingen, flyttad 
till Paris, i manga !>anseenden icke mer var herra 
ofver sina egna rådslag, fick en af dess comitéer det 
infallet att kalla sigt U n d er s ö k n i n gs-Co m i- 
téen (eomitee des recherches), i anledning af nSgra 
fcompirä tioner, som Llifvit hos Församlingen angif- 
na. Denna comité hade ingen styrka ; den kunde 
rcke taga sin tillflykt till' något spioneri, emedan 
♦len icke hade några agenter till sin disposition, 
och emedan dessutom friheten att tala var fullkorn- 
ligen oinskränkt. Men endast detta namn af under* 
sSknings-comité, liktydigt med andra inqvisitions* 
anstalter, som politiska och religiösa tyranner in
fört, uppväckte en allmän afsky; och den stackars 
Voyïlel, sont presiderade i denna comité, fick ej 
tillträde i nägot parti, ehuru han visst icke gjor
de något ©ndt.

Jacobinernas fruktansvärda sect yrkade seder
mera frihetens upprättande genom despotismen, 
och från detta system härleda sig alla rysligheter. 
Men den Constituerande Församlingen var långt 
ifrån att bafva, antagit del; dess medel voro sva
rande mot dess ändamål, och det var i sjelfva frihe
ten hon sökte den styrka, som fordrades att grund
lägga denna frihet. Hade Constituerande Försam
lingen med denna ädla likgilltigbet för sina fien
ders anfall, hvilka den allmänna Opinionen tillräck
ligt hämnades, förenat rättvi# stränghet mot alla 
skrifter och folksamlingar, som uppmanade, till 
oord n in gar ; om hon kunnat säga till sig sjelf, 
®tt från det ögonblick, som ett parti, hvilket som 
fields t, blir mägtigt, det måste börja med att kufva



sina egna anhängare; skulle hon hafva ledt saker
na med sä mycken styrka och vishet, att århun
dradens arbete pä mindre än tvänne år blifvit full- 
bordadt. Man kan knappt befria sig från den före
ställning, att endast ödet, som alltid straffar men- 
niskans högmod, satt sig deremot; ty då syntes 
allt vara lätt, så allmän var sinnenas förening, så 
gynnande sakernas skick.

Sjette Cahiie t.

Om de åtskilliga partier, som låto märka sig 

i den Constituer ande Församlingen.

Sinnenas allmänna rigtning var densamma hos ail

la af folkets parti, ty alla önskade friheten. Meta 
serskilda söndringar funnos bland majoriteten äf- 
ven som minoriteten af församlingen, och största 
delen af dessa söndringar grundade sig på person
liga intressen, som började att vakna. När för.- 
samlingarnes inflytande icke är inskränkt inom lag
stiftningens gränsor, och en stor del af den magt, 
som utdelar penningar och embeten, befinner sig i 
dess händer, då inträffar i alla länder, men för
nämligast i Frankrike, att ideer och grundsatser 
endast lemna rum för sophismerna, som med skick- 
ighet vända qjlmänna sanningar fill fördel för per
sonliga uträkningar.



Aristokraternas sida, som kallades den högra, 
'Var nästan hel och hållen sammansatt af adelsmän, 
parlamentsledamöter och prelater; knappt hades 
tretton medlemmar af tredje ständet förenat sig 
med dem. Detta partie, som protesterat mot alla 
församlingens beslut, infann sig der blott af för- 
sigtighet ; allt hvad man der gjorde, ansago d@ 
©förskämdt och af föga allvarsam betydenhet; 
till denna grad förekom dem löjlig denna upptäckt 
af det adertonde århundradet: en nation, då man der- 
einot hittills blott haft adelsmän, prester och fol- 
Pset ! När högra sidans deputerade lemnade ironiens 
språk, skedde det blott för att som en gudlös
het belrakta bvarje förändring i de gamla inrätt- 
ningarne, likasom borde samhällsordningen ensam 
i tingens natur vara dömd att förena på en gång 
barndomens svaghet mod ålderdomens bräcklighet, 
och att från en chaotisk börian med ett steg öfvergå 
till en försvagad ålder, utan att den upplysning, 
som vinnes af liden, någonsin skulle kunna för
skaffa densamma en verklig styrka. De privile- 
gierade begagnade religionen till ett sauvegarde för 
sina stånds intressen; och det är derigenotn, att de 
på sådant sätt med dogmerna förblandat privilegier
na, som de i betydlig mon hafva förminskat den 
sanna Christendornens välde i Frankrike.

Såsom jag redan nämnt, hade adeln till talare 
Herr Casalés, som för tjugufem år sedan var blif- 
ven adelsmau; ty största delen af män med talen- 
ter hland den gamla adeln hade antagit folket 
®ak. Abbeten Maury, prestståndets talare, för
svarade ofta den goda saken, emedan han hörd
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till de besegrades parti, ocli denna omständighet 
bidrog mera till bans seger än sjelfva bans talents 
Arehebiskopen af Aix, abboten Montesquiau, med 
here skickliga försvarare af sitt atSnd, sökte någon 
gång, äfven sä väl som Casalès, att vinna sina mot
ståndare, icke för att erhålla bifall till sina satser, 
men beundran för sina snillegåfvor. Den öfriga de
len bland aristokraterna hade ei annat än otidigheter 
att säga till folkets anhängare, och, utan att inga i 
någon underhandling med tidens skick, ansågo de 
sig göra bäst att förvärra det onda 5 endast syssel
satta att rättvisa sitt anseende af propheter, efter- 
sträfvade de sin egen ofärd, för att njuta den 
glädjen att hafva spått rätt.

De bägge mest öfverdrifna partierna i församlin
gen intogo sina platser i salen likasom vid ytter
sta ändan af en amphitheatre, och satte sig, hvarpå 
sin sida, på de högsta bänkarne. Vid nedstigan
det från högra sidan fann man hvad man kallada 
slätten eller träsket (marais'1), det vill säga, da 
moderatas parti, till största delen försvarare af den 
Engelska Constitutionen. Jag har redan nämnt 
de vigtigaste personerna i detta parti ; Malouet, 
I-iaJH, Mounter; i Församlingen funnos ej samvets
grannare menniskor än dessa voro. Men, oaktadt 
Jballi var begåfvad med en förträfflig vältalighet, 
och Mounxer var en publicist af den mest upplysta 
Hokhet, samt. Malouet en embatsman af första ran
gen; ehuru de utomdesa understöddes af mihistrarnet

*) Så kallas en tract i Farts



sned Necker i spetsen, och fastän tlere förtienta män 
isjelfva församlingen förenade sig med deras grund
satser; »fvermannades likva! dessa röster, de rena
ste och mest oförskräckta bland alla, af de tvänne 
yttersta partierna. De upphörde likväl icke att: 
låta höra sig i denna öcken af en förvillad menig, 
het; men de öfverdrifna aristokraterna kunde ick® 
tåla dessa menniskor, som ville införa en vis, fri 
och föl jaktligen varaktig constitution ; och ofta såg 
man dem hehire lernna t.yglarne åt de vildaste, dema
goger, hvilkas dårskaper hotade Frankrike och 
dem sjelfva med en grym anarchie Det är också 
detta, som cbarakteriserar pari iandan, eller snarare 
denna hänförelse af egenkärleken, som icke kan 
fördraga något annat sätt att se än dess eget.

Ifrån de oväldigas parti uppsteg man äter pl 
andra sidan till folkets, som, ehuru helt och hal
let öfverens i de vigtigaste frågorna, likväl var 
söndradt i fyra afdelniogar, hvilkas olika menin
gar det icke var svårt att åtskilja. La Fayette, 
såsom chef för nationalgardet och den ifrigaste, 
oegennyttigaste vän af friheten, hade ett stort an
seende i Församlingen ; men hans samvetsgranna 
tänkesätt tilläto honom icke att ulöfva u.'got infly
tande på folkrepresentanternas öfverläggriingar ; och 
han hända hade han något betänkande vid att 
sätta sitt anseende hos folket, utom församlingen, 
på spel genom debatter, i hvilka han måste försva
ra Konungamagten mot de demokratiska grund
satserna. Han ville helrlst inskränka sig till den 
passiva roll, som bäst passar den väpnade styr- 
han, Sedermera har han modigt uppoffrat deuua



kärlek till popularitet, som utgjorde hans förnäm
sta passion; men, så länge den Constituerande För
samlingen varade, förlorade han af sitt förtroende 
hos representanterna, för det han sä sällan betjen- 
te sig deraf.

Mirabeau, som man visste var tillgänglig for 
penningar, hade inga andra personligen sig tillgif- 
11a än dem, som ville dela hans lycka. Men ehu
ru han just icke egentligen hade något parti, ut- 
öfvade han likväl ett stort välde öfver alla, när 
han gjorde bruk af sitt snilles beundransvärda styr
ka. De mägtiga männen af folkets parti, om man 
undantager ett ringa antal Jacobiner, voro Duport, 
Barnave och några unga män af hofvet, som blif- 
vic demokrater ; inenniskor, ganska oskyldiga hvad 
penningar angick, men högst nyfikne att fä spela 
en roll. Duport, rådsberre i Parlamentet, hade under 
hela sin lefnad lärt sig i grund känna-olägenhe
terna af den inrättning, i hviJken han sjelf deltog; 
hans djupa insigter i alla länders lagfarenhet för
skaffade honom med skäl Församlingens förtroende 
i denna del.

Barnave, en ung advocat från Dauphiné, af 
den mest utmärkta förtjenst, var genom sin talent, 
mer än någon annan bland representanterna, kal
lad till talare pä Engelska sättet. Han förlorade 
sitt anseende hos aristokraterna genom ett enda 
obetänksamt uttryck. Efter den 14 Juli, beklaga
de man sig med skäl öfver de trenne offer, som un
der upproret fallit för lönnmördares händer. Bav- 
nave, berusad af denna dsgenä triumph, kunde ic
ke utan otålighet höfa de anklagelser, för hvilka
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hela folket tycktes vara ett föremål. Unrler det 
kan en gång talade om dem, som man hade lönn- 
mördat, utropade han: Var då deras blod så 
rent ? Olyckliga ord, utan någon gemenskap med 
hans verkligen hederliga, laggranna, till och med. 
känslofulla charakter ; men hans lycka var pä 
en gång derigenom förstörd i alla dagblad, alla 
tal från den högra sidan brännmärkte med dem 
hans panna, och man retade hans stolthet till 
den grad, att man gjorde det till en omöjlig
het för honom att ångra sig, utan att tillika för
ödmjukas.

Anförarne för den venstra sidan skulle hafva 
förskaffat Engelska Constitutionen en fullkomlig 
seger, om de i denna afsigt förenat sig med Nec- 
ker bland ministrarne, och med hans vänner i För
samlingen. Men då hade de i ledningen af händel
sernas gång ej varit mer än de andra i ordningen, 
och de ville framför allt vara de första. De sök
te derföre, ganska oklokt, sitt stöd utifrån i de sam
mankomster, som började att förbereda en underjor
disk storm. De förskaffade sig insteg hos Försam. 
lingen, i det de drefvo jäck med de moderata, lika
som hade moderationen varit en svaghet, och da 
allena de starka charaktererna. Man såg dem. i 
sällskaperna så väl aom pS sina bänkar, drifva till 
löjlighet hvar och en, som ville föreställa dem, att 
menniskor före dem lefvat i samhälle, att före dem 
funnits tänkande män, och att England redan vore 
i besittning af någon frihet. Man skulle hafva 
trott, att man berättat dem käringsagor; ined si 
asycken otålighet afhörde de dylika påminnelsefj
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med så mycket förakt förkunnade de vissa bogst 
öfverdrifna och högst afgörande phraser, om ornöj. 
ligheten att lemna rum för en ärftlig senat, icke 
en gång en senat pä lifstid, ett ovillkorligt veto, 
med ett ord, allt hvad som, efter deras uttryck, 
gjorde ingrepp i folkets souverainetet ! De med
förde bofvpns vanvett i sin demokratiska ifver, och 
%ra deputerade af tredje ståndet voro på samma 
gång föi blandade af deras artighet som adelsmän, 
och intagne af deras demokratiska läror.

Dessa eleganta chefer för folkets parti efter- 
sträfvade ett rum i ministèren. De önskade att 
kunna drifva saken sä långt, att man skulle be- 
höfva deras h ielp ; men, i detta sakernas hastiga 
fall, stadnade ej den höga charen vid deras sta. 
tion 'j de voro för ingen del upprorsstiftare, men 
de satte allt för mycket förtroende till sin magt 
öfver Forsamlingen, och smickrade sig att kunna 
uppresa thronen, sedan de dragit honom ned till 
sig; men när de upprigtigt ville godtgöra det on
da, som redan hade skedt, var det icke mera tid 
dertill, Det är omöjligt att beräkna, huru mänga 
olyckor kunnat besparas Frankrike, om detta 
de unga herrarnes parti hade förenat sig med de 
moderatas; ty föra händelserna den 6 October, 
då Konungen ännu icke blifvit med väld tagen 
från Versailles, och då den Franska armeen, spridd 
i provincerna, ännu bibehöll någon aktning för 
thronen, voro omständigheterna sådane, att män 
kunde upprätta en förnuftig monarchie i Frankri
ke. Den vanliga philosophien åtnöjer sig med att 
trä, det allt hvad som händer är eundvikligt;
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msn bvartill sljulle då menniskans förnuft och fri- 

Il et tjena, om tiennes villia ieke kunnat föreko m- 
hvad denna villia så synbart verkställt ?
I första ledet pâ folkets aida märkte man ab

boten Sieyes, isolerad till sin cbarakter, ehuru om- 
gifveu af sitt snilles beundrare. Han hade ända 
till fyratio år fört en enslig lefnad, i betraktelser 

öfver politiska ämnen, och i detta studium under

stödd af en stark abstractionsförmåga ; men han var 
allt för litet fallen att meddela sig St andra, så 

lätt uppretades han af deras besynnerligheter, och 

så mycket sårade han dem ätven genom sina egna. 
Imellertid, som han hade ett öfverlägset snille och 
ett sätt att uttrycka sig, på en gång laconiskt och 
genomträngande, var det blifvet ett mode i För

samlingen att visa honom en nästan vidskeplig 

vördnad; Mirabeau eftersträfvade ingen högre ära 
än att se sin egen vältalighet värderad näst abbo- 
ten Sieyes’ tystnad, ty detta slags täOan om före
trädet var ei fruktansvärd. Man trodde Sieves, 

denna hemlighetsfulla menniska, om vissa mysteri

er rörande statsförfattningar i allmänhet, och vän- 

tade sig alltid deraf de mest förvånande verknin

gar, så snart han ville uppenbara dem. Några un

ga personer, ja äfven snillen af utmärkt styrka, 
yttrade den högsta beundran för honom ; och man 
öfverensstämda i att berömma honom på hvar och 
©n annans bekostnad, emedan han aldrig i något ära. 

ne lemnade ett fullständigt begrepp om sina tankar. 
Hvad man med säkerhet visste, var att han 

sfskydde de adliga företrädesrättigheterna; ooh
likväl hade han bibehållit från sitt stånd eu till-
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gifvenliet för presterskapet, som på det tydligast® 
sätt i verklen röjde sig, när tiondea afskalFades ; 
De villja vara fria, och första icke att vara rättvi
sa, sade ban vid detta tillfälle; och alla Försam- 
lingens fel voro inbegripna i dessa ord. Men det 
var nödvändigt att tillämpa dem lika pä de åtskilliga 
klasser i samhället, som voro berättigade till er
sättning med penningar. Abboten Sieyes’ tillgif- 
venbet för preslerskapet skulle hafya nninerat livar 
och en annan bland folkets parti; men i anseen
de till hans hat mot adeln, öfvertåg Berget (les 
montagnards) med denna hans svaghet.

Dessa Bergsboer utgjorde fjerde partiet pä 
venstra sidan. Robespierre var redan i deras leder, 
och Jacobinisrnen förbereddes genom deras klub
bar. Anförarne för majoriteten af folkets parti 
gjorde jack af Jaco'binernas öfverdrift och voro 
redan nöjda med det utseende af vishet, de kunde 
gifva sig i jemförelse med upproriska partigängare. 
Man skulle hafva sagt, att de föregifna moderata 
medförde i släptag de häftigaste demokraterna, li
kasom jägarne sitt koppel, berömmande sig att 
kunna hälla dem tillbaka.

Man skall göra sig den frågan, hvilket då det 
parti var i denna församling, som kunde kallas det 
Orleanska. Kan hända existerade det alldeles icke, 
ty ingen erkände Hertigen af Orleans som chef, 
och han sjelf ville icke anses vara det för någon. 
Hofvet hade, år 1788, förvist honom på 6 vec
kor till ett af hans landtställen; det hade några 
gånger satt sig emot hans beständiga resor till 
England 5 det är dessa motgångar, inan får till»
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ïkrifva lians förbittring. Han styrdes mer af miss
nöje än af stora förslager, mer af små vanmägtiga 
önskningar än en verklig äregirighet. Hvad som 
föranledde tron på tillvarelsen af ett Orleaniikt 
parti, ver det af den tidens publicister allmänt 
antagna begrepp, att en afvikelse från ärftiighets- 

linien, sådan den egde rum i England, kunde va
ra gynnande för frihetens upprättande, då den sat

te i spetsen för Constitutionen en Konung, som 
hade densamma att tacka för thronen, i stället för 
en Konung, som deraf skulle anse sig plundrad. 

Men Hertigen af Orleans var i alla möjliga afse- 
enden den man, som minst passade att i Frank
rike spela Wilhelm den Tredjes roll i England; 
och äfven utan att taga i betraktande den aktning, 

man hade för Ludvig XVI, och som man var hon

om skyldig, kunde Hertigen af Orleans hvarken 
bibehålla sig sjelf eller tjena till stöd för någon 
annan. Han hade behag, ett ädelt sätt att vara, 
och qvickhet i umgänge; men dessa fördelar i säll- 

shapslefnaden utvecklade ej hos honom annat än en. 
hög grad af lättsinnighet i grundsatser; och när 

revolutionens stormar träffade honom, var han li

ka tygellös som svag. Mirabeau utforskade i nå
gra samtal hans moraliska styrka, och blef, sedan 
han examinerat honom, öfvertygad, att intet poli
tiskt företag kunde byggas på en sådan Charakter.

Hertigen af Orleans voterade alltid med fol
kets parti inom- den Constituerande Församlingen, 
kan hända i den ovissa förhoppning att vinna 
första lotten; nien den na förhoppning har aldrig 
vunnit stadga och varaktighet i något bufvud. Han
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bar, s'iger man, utdelat penningar bland folket. 
Men, må bärined vara huru som holdst, man miste 
icke hafva något begrepp om revolutionen, om 
nian han föreställa sig, att dessa penningar, om * 
de än blifvit utdelade, skulle bafva giort den min
sta verkan. Ett helt folk sättes ej i rörelse gen
om sådana medel. I3en stora villfarelsen hos hof- 
niannen har alltid varit att i några spridda hän
delser uppleta orsaken till tänkesätt, uttryckte af 
hela nationen.

Sjunde Cautlit.

Om den Constituerande Församlingens fel 

i afscen.de på förvaltningen.

Styrel sens hela magt hade fallit i händerna på 

Församlingen, som likval icke borde ega någon an
nan befattning än lagstiftningens; men partiernas 
söndring medförde naturligtvis magternas förbland
ning. Det misstroende, man hade till Konungens 
eller snarare harts h'ofs afsigter, hindrade Försam
lingen att gifva honom nödiga medel i händerna 
att återställa ordnihgen; och de som förde ordet 
i Församlingen, nedtystade ej d.etta misstroende, 
pä det de skulle ega en förvändning för en ome
delbar tillsyn öfver ministrarna. Necker var na
turligtvis medlare mellan Konungamngten och Na
tionalförsamlingen. Man visste vål, att ban hvar
ken ville förråda dea enas eller den andras rättig-



«eter 5 men representanterne, som förblefvo honom 
tillgifna, oaktadt hans politiska moderation, trodde, 
att aristokraterne bedrogo honom, och beklagade 
honom att vara en lekboll för dem. Det förehöll si» 
Jikväl ej så : Necker bade lika mycken skarpsinnig- 
het i förståndet som ärlighet i Charakteren, och han 
Visste alltför väl, att de privilegierade förr skulls 
förena sig med alla andra partier än med frihetens 
Vänner. Men han fullgjorde sin skyldighet, under 
det han sökte återgifva styrka åt regeringen ; ty 
en fri constitution kan aldrig uppkomma genom 
den allmänna upplösningen af alla band 5 snarafa 
ar då despotismen en följd deraf.

Då den verkställande magtens verksamhet blif- 
vit hämmad genom åtskilliga församlingens bealut, 
kunde'ministrarne icke göra något, utan att dertill 
Vara befogade genom dess. anordningar. Utlagor
na blefvo icke mer betalda, emedan folket trodde, 
att revolutionen, hvaraf man lofvade det sä stora 
fördelar, borde åtminstone bafva det goda med sig, 
att de ej beböfde betala något til) kronan. flre- 
diten, ännu klokare än sjelfva opinionen, ehuru 
den ger sig utseende att bero deraf, förskräcktes 
öfver de fel, Församlingen begick. Hon hade 
större medel än som behöfdes att ställa finan'cerna 
i ordning, och att lätta de spannmålsuppköp, som 
blefvo nödvändiga för den hungersnöd, bvarmed 
Frankrike såg sig andra gången hotadt. Men 
hon svarade med sorglöshet på Neckers förnyade 
föreställningar i detta ämne, emedan hon alldeles 
^cke ville anses, sasom GeneralStaterna, endast kom- 
,tlen tillsammans för att sysselsätta sig med finan.

att aristokraterne bedrogo honom, och beklagade

het i förståndet som ärlighet i Charakteren, och han 
Visste alltför Väl, att de privilegierade förr skulle 
förena sig med alla andra partier än med frihetens

Då den verkställande magtens verksamhet blif- 
vit hämmad genom åtskilliga församlingens beslut, 
kunde'ministrarne icke göra något, utan att dertill 
Vara befogade genom dess. anordningar. Utlagor
na blefvo icke mer betalda, emedan folket trodde, 
att revolutionen, hvaraf man lofvade det sä stora 
fördelar, borde åtminstone bafva det goda med sig, 
att de ej beböfde betala något til) kronan. flre- 
diten, ännu klokare än sjelfva opinionen, ehuru 
den ger sig utseende att bero deraf, förskräcktes 
öfver de fel, Församlingen begick. Hon hade 
större medel än som behöfdes att ställa finan'cerna 
i ordning, och att lätta de spannmålsuppköp, som 
blefvo nödvändiga för den hungersnöd, bvarmed 
Frankrike såg sig andra gången hotadt. Men 
hon svarade med sorglöshet på Neckers förnyade 
föreställningar i detta ämne, emedan hon alldeles 
^cke ville anses, sasom GeneralStaterna, endast kom- 
«•en tillsammans för att sysselsätta sig med finan.



cerna ; det var pä de constitutionella frågorna 
som Lon satte det mesta värdet. I detta afseen« 
de hada hon rält; men då hon vårdslösade förvalt» 
ningsärendena, påskyndade hon oordningen i ri- 
ket, och genom denna oordning alla de olyckor, 
hvaraf hon sjelf sedermera burit tyngden.

Under det Frankrike hade att befara hungers« 
nöd och banqueroute, höllo representanterna tal, i 
hvilka de förkunnade : att hvarje menniska af na- 
luren f&tt begäret och rättigheten att vara lyckliga 
att samhället har sin första upprinnelse från fadern 
och hans son, med flera philosophiska sanningar, 
tjenlige att afhandlas i böcker, ej att föredragas i 
en stor folkförsamling. Men, om folket hehöfde 
bröd, voro talarne i bahof af bifallsrop ; i detta 
afseende skulle hungersnöden hafva synts dem 
ganska svår att fördraga.

Genom ett högtidligt heslut satte Församlingen 
den allmänna skulden under garantie af Franska 
folkets heder och ärlighet ; men det oaktadt bleE 
ej nngon författning vidtagen, att gifva en verklig 
påföljd åt dessa vackra ord. Necker föreslog etc 
lån pä 5 för hundrade; församlingen fann, ganska 
rigtigt, att fyra och en half vore minre än fem $ 
hon satte intresset pr denna fot, och lånet slog 
felt, ty en församling kan ei, såsom en minister, 
hafva den rätta tacten att känna, huru långt capi« 
talisternas förtroende sträcker sig. Crediten, £ 
afseende på penningar, är nästan lika ömtålig som 
stilen i literära compositioner; ett enda ord kan 
vanställa hvad man skrifver, likasom, en obetyd-



îîg omständighet de specula tioner inan har för hän- 
' ^er. Saken blir alltid den samma, skall nian in

vända 5 men på ena sättet kan ni fängsla menni- 
shors inbildningskraft, på ett annat åter flyr den 
edra bemöda ml en.

Neck er föreslog frivilliga gSfvor, och var sjelf 
den första, som, för att uppmuntra fierliil, af sin 
egen förmögenhet gaf hundra tusen francs till 
ÏLongliga skattkammaren, han som redan varit tvun
gen att sätta in på lifstidsrenta en million, for att 
genom ökad inkomst vara satt i stånd att bestrida 
sina utgifter som minister ; ty, såsom . under sin 
förra ministère, Vägrade han äfven under denna 
sednare att emottaga något appointement. Consti- 
tuérande Församlingen berömde Neckers oegen- 
nytta, men sysselsatte sig icke derföre mera all
varsamt med financernas reglerande. Hemligheten, 
som lig till grund för detta, folkpartiets, förhållan
de, var kan hända en önskan, att se sig genom 
penningförlägenheten tvunget till hvad det ifri. 
gast åstundade, det vill säga, att bemägtiga sig pre» 
sterskapets egendomar. Necker deremot ville gör» 
staten oberoende af denna utväg, på det den skulle 
kunna användas efter rättvisan och icke efter skatt
kammarens behof. Mirabeau, som eftersträfvade 
Neckers plats, begagnade sig af den, hvarje folk. 
församling egna farhågan för någon inskränkning 
i sin magt, att hos den samma väcka misstankar 
mot den tillgifvenhet, nationen ännu bibehöll för 
financeministern. Han hade ett trolöst sätt1 att be- 
*ömma Necker : Jag gillar ej hans planer, sade 

Ma cl. Staël. 16..
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han ; men nom opinionen tillerkänner honom dictaturett, 
månte man antaga dem på god tro. Neckers vän
ner insågo, med hvilken konst Mirabeau sökte att 
beröfva honom det allmänna förtroendet, då han 
målade det med öfverdrifna färgor; ty med natio
nerna förhåller det sig -på samma sätt som med in- 
dividuerna; de älska minre, sedan man för Ofta 
låtit dem höra, att de älska.

Den dag, som Mirabeau visade sin största väl
talighet, var den, då han i listigt uppsåt försva
rande ett financebeslut, föreslaget af Necker, måla
de banqueroutens fasor. Tre gånger uppsteg ban 
på talarestolen att injaga skräck hos åhörarne för 
denna olycka; representanterne från landsorten 
hlefvo icke serdeles rörde deraf ; men som 
man då ännu icke kände, hvad man sedermera 
allt för väl fått lära sig, till hviiken grad en na
tion kan fördraga banqueroute, hungersnöd, blod
bad, schavotter, inhemskt krig, utländskt krig och 
tyranni, studsade man vid föreställningen om de olyc
kor, bvaraf talaren framställde en liflig målning. Jag 
befann mig ej långt från Mirabeau, när han i För
samlingen gjorde så mycket uppseende; och, ehu
ru jag ej satte tro till hans goda afsigter, bemäg- 
tigade han sig likväl under tvänne timmars tid he
la min beundran. Ingenting var mera efter
tryckligt (impressif), om jag si får säga, än 
hans röst : de genomträngande ord och åtbörder, 
bvaraf han visste att begagna sig, hade kanhän
da ej sin rena upprinnelse från hans innersta; 
men man igenkände i hans tal en lifskraft, bvars 
verkan var alldeles vidunderlig. Hvad skulle ni dS



— 243 —

Stogt, om ni sjelf sett vidundret ? sade Garafc i sin 
qvicka Journal de Paris. Aeschines’ uttryck ont 
Demosthenes kunde aldrig bättre användas, och 
tvetydigheten af ordet vidunder (prodige), i god 
tiler ond mening, var iche heller utan sitt värde.

I alla fall skulle det Vara orättvist att hos 
Mirabeau ej finna annat än laster ; med sä mycket 
Verkligt snille finnes alltid någon blandning af goda 
tänkesätt i förening. Men han hade intet samve
te i politiken, och detta är det stora fe), man i 
Frankrike kan förebrå individuer så väl som folk
församlingar. En del tänka på framgången af sin 
sak, andra pä hederstjenstér, flere på penningar, 
några, och dessa äro de bästa, på deras opinions 
triumph. Men hvar finnas de, som med eftertän
ka och öfverläggning fråga sig sjelfva, hvad deras 
pligt är, utan att tänka pä den eller den uppof
fring, som denna pligt kan fordra.

ÅriOBBt Cahtui,

Om National Församlingens fel i af- 

seende på Constitutionen,

L an kan i frihetens lagstiftning skilja det som 
är grundadt på oföränderliga sanningar från det som 
tillhör serskilda omständigheter. Rättigheter, som af 
ingen häfd kunna göras vanmägtiga, äro jemlikhe- 
ten inför lagen, personliga friheten, tryckfriheten, 
religionsfriheten, öppen väg till alla embeten, utla-
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gornas bevilHande af folkets representanter. Men 
regeringsformen, aristokratisk eller demokratisk, 
monarchisk eller republicansk, utgör blott, en or
ganisation af magterna, och magterne äro sjelfva 
blott en garantie för friheten. Det hör ej til) na- 
turrätten, att alla styrelser skola vara sammansatta 
af en pair kammare, en kammare för valda full- 
joägtiga och en Konung, som genom siu sanction 
deltar i den lagstiftande rnagten; men den oien.sk- 
j;?a visheten har ända till våra dagar e; funnit 
något, som St en stor stat bättre tryggar samhälls
ordningens fördelar. (

I den enda revolution vi känna, som haft till 
sitt förnämsta syftemil införandet af en represen
tativ styrelse, bar man förändrat successionsord- 
ningen till thronen, emedan man var öfvertygad., 
att Jacob II icke skulle med upprigtigt hierta af- 
säga sig den oinskränkta rnagten, för att utbyta den 
mot en lagbunden. Den Constituerande Församlin
gen tillät sig icke att afsätta en si dygdig Kon
ung som Dud vig XVI, och imellertid ville hon 
fastställa en fri constitution; en följd af denna 
belägenhet var, att Församlingen betraktade den 
verkställande rnagten som en fiende till friheten, 
i stället att göra den till dess sauvegarde. Hon 
har sammansatt en constitution, sfisom man upp
gör en anfallsplan. I detta fel ligger allt -, ty 
antingen Konungen i sitt hjerta var nöjd eller ej 
med de gränsor, nationens välfärd fordrade, borde 
man icke underseka hans hemliga tankar, men 
fastställa den Rongliga rnagten, oberoende af hvad 
man kunde hafva att frukta eller hoppas af me*
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Barchen. Gamla inrättningar bemäg'tiga sîg men- 
niskorna pâ längden mycket lättare än menniskor- 
na beftia sig derifrån. Att bibehålla Konungen 
och beröfva honom dess nödvändiga prerogatives 
var det orimligaste och- mest fördömliga af alla 
beslut.

Mounier, en förklarad vän af Engelska consti- 
tut.onen. blottställde sig gerna för folkets miss- 
gunst, i det ban bekände ? i g till denna lära; men 
ban förklarade icke dess minre frln talarestolen, 
att de constitutionella lagarne icke hade behof af 
Ronungens sanction, emedan ban utgick från den. 
grundsats, att Constitutionen var til] förr än thro* 
nen, och att Konungen först genom henne fick sin 
tillvarelse. Det måste finnas ett fördrag mellan 
Konungarne och folken, och det skulle vara lika 
stridande mot frihetens som monarchiens väsende 
att neka tillvarelsen af detta ömsesidiga fördrag. 
Men, som ett slags fiction är nödvändig för Kon- 
ungainagten, hade Församlingen orätt att kalla 
monarchen en offentlig embetsman ; han är en af 
statens oberoende magter, deltagande i grtmdla- 
garnes sanction, äfvensom i den dagliga lagstift
ningens; om han blott vore en simpel medborgare, 
kunde han icke vara Konung.

Det finnes hos en nation vissa tänkesätt, hvil- 
ka nian måste skona såsom en physisk styrka. 
Republiken har sin enthusiasm, som Montesquieu 
kallar dess lifsprincip ; monarchien har sin ; ja 
sjelfva despotismen, när den, såsom i Asien, ut
gör en religiös dogm, upprätthålles af vissa dyg. 
der ; men en constitution, som i sina grundämnen



innefattar en förödmjukelse för regenten eller fol
ket, måste nödvändigt kullstörtas af den ena eller 

det andra.
Sarnma omständigheternas magt, som i Frank

rike afgör så många saker, hindrade att föreslå en 
pairkammare. Lalli, som önskade den, sökte att 
sätta något i stället, i det han begärde åtminstone 
en senat på lifstid ; men folkpartiet var uppretadt 
mot de privilegierade, som beständigt söndrade 
sig från nationen, ocb detta parti förkastade en 
varaktig författning för ögonblickets fördomar. 
Detta fel var ganska betydligt, icke allenast der» 
före, att det fordrades ett öfverhus sasom förmed
lande corps mellan Konungen och nationens de
puterade, men, emedan det icke fanns något an
nat sätt att bringa i förgätenhet adeln af andra 
klassen, så talrik i Frankriks; en adel, som histo
rien icke helgar, som intet slags allmän nytta an
befaller, och hos h vil ken uppenbarar sig, långt 
mer än inom första klassen, föraktet för tredie 
ståndet, emedan den af sin fåfänga alltid försättes 
i ny fruktan, alt ej nog tydligt kunna skilja sig 
derifrhi.

Högra sidan i den Constituerande Församlingen, 
det vill säga, aristokraterna, hade kunnat drifva 
igenom förslaget om en senat på lifstid, om de 
förenat sig med Lalii ocb hans parti. Bien de 
fingo det infallet att votera för en enda kammare, 
i stället för tvänne, i hopp att befordra det goda 
genom ytterligheten i sjelfva det onda; en afsky- 
värd uträkning, ehuru den ofta förleder sinnena 
genom ett visst utseende af djtipsinnighet. Wen-
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Piskorna tro, att bedrägeri gör meta beder åt deras 
förstånd än sannfärdighet, emedan lögnen är deras 
egen uppfinning; det är en ganska illa använd för
fattare fåfänga,

Sedan de tvänne hamrarnes sak blifvit förlo
rad, sysselsatte man sig med Konungens sanction. 
I)et veto, man borde bevillja honom, skulle det 
ega blott en uppskjutande, eller en ovillkorlig 
kraft? Detta ordet ovillkorlig genljöd i folkets 3- 
ton, alldeles som hade det varit fråga om despo
tismen, och man såg nu börjas det bedröfliga in
flytandet af folkets rop på upplysta menniskors 
beslut. Man har i och för sig sjelf möda nog att 
kunna samla sina tankar tillräckligt, för att begri- 
pa alla de frågor, som höra till politiska författ- 
pingar; hvad kan derföre vara olyçkligare än att 
lemna sadana frågor till ämne för mängdens prat 
och serdeles för dess skämt. Man talade om 
Veto på gatorna i Paris, alldeles som det varit frå
gan om ett vidunder, som velat uppsluka de små 
barnen. Häraf får man likval icke draga den slut
sats, som ett inrotadt förakt för hela mensklighe- 
ten ingifver vissa menniskor, att nämligen nationer
na icke äro skapte att döma om det som angår 
deras eget väl. Regeringarne hafva också ofta 
gifvit fruktansvärda bevis på sin oskicklighet, och 
vissa band äro nödvändiga för alla slags autori
té ter.

Folkets parti ville icke medgifva något vidare 
än ett uppskjutande Veto, i stället för ett absolut 
eller ovillkorligt, det vill säga, att Konun
gens afslag till sauctionen af en lag upphörde till
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sin kraft och verkan vid nästa Församling, om den
na I nyo yrkade samma lags antagande. Tvisten 
härom blef allt häftigare; å ena sidan påstod man, 
att Ronungens ovillkorliga Veto hindrade allt slags 
förbättring, föreslagen af Församlingen, och å den 
andra, att det uppskjutande Veto skulle (örr eller 
sednare hringa Ronungen derhän, att i allt nödgas 
rätta sig efter folkets representanter. Uti ett me
morial, der Necker med en sällsynt skarpsinnig- 
het afhandlar alla constitutionsfragor, föreslog han 
som' en medelväg trenne lagstiftningar i stället för 
tvänne, det vill säga, att Konungens Veta först gaf 
vika för den tredje Församlingens förnyade propo
sition. Se här de skäl, Neckar uppgaf till detta 

förslag.
I. England, sade han, begagnar Konungen gan

ska sillan sitt Veto, emedan öfverhuset nästan all
tid bespar honom1 denna möda; men som det nu 
olyckligtvis blifvit afgiordt, att i Frankrike ej skall 
finnas mer än en kammare, befinna sig Konun
gen och hans råd i nödvändighet, att på en gång 
fullgöra öfverbusets och dan verkställande mag- 
tens åligganden. Nödvändigheten, att beständigt 
nyttja detta Veto, medför äfven den att göra det 
mera böjligt, likasom man har behof af lättare va
pen, når man oftare måste nyttja dem. Man kan 
vara försäkrad derom, att vid tredje lagstiftningen, 
det vil! säga. efter tre eller fyra är, Fransmännens 
liflighet, i hvad ämne som heldst, alltid skall haf- 
va stillat sig; och, i vidrigt fall, är det lika sä
kert, att, om trenne representativa församlingar 
efter hvarandra begärt samma sak, opinionan dä
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vunnit nog gtvrka, att Konungen icke heller bor
de vägra sitt bifall dertill.

I de omständigheter, hvari man då befann sig, 
borde man icke uppreta sinnena genom ordet ovill- 
Isorli^t Feto, heldst som i alla länder Konungens 
Veto alltid mer eller minre gifver viha tör na
tionens önskan. Man kunde val sakna sjelf- 
va ordets prakt och högtidlighet; men man måsta 
också frukta faran de-raff sedan man satt Konun
gen ensam mot en enda Församling, och då han, 
beröfvad alla stånds gradationer, befann sig, så 
till sågandes, ansigte mot ansigte, inför folket, 
och i nödvändighet att beständigt med en enda 
nians villja motvaga c4 millioners. Iméllertid 
protesterade Necker mot detta medel till för
likning, så till «ägande» på samma gång som han 
föreslog det; ty, då han bevisade, huru som det 
uppskjutande Feto var den nödvändiga följden af 
en enda kammare, upprepade han tillika, att en 
enda kammare icke kunde stå tillsammans med 
något godt eller varaktigt.

Nionde Capitdet.

Om Mediers hemö danden, att förmå folkets 
■parti till Engelska Cqnstitutionens 

införande i Frankrike,

Et
medan Konungen efter revolutionen den 14 Ju

li icke mer hade någon militärisk styrka, var för 
bans minister ingen annan magt öfrig än den att
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Sfvertala, antingen genom ett omedelbart inflytande 
på representanterna, eller genom opinionen, om 
han i den fann ett tillräckligt stöd att kunna verka 
på Nationalförsamlingen. linder de två månaders 
lugn, som man ännu fick behålla frän den 14 Juli 
J7Ö9 till det grufliga upproret den 5 October, 
såg man redan Konungens magt öfver sinnena 
börja återtaga sin rätt. Neçker rådde honom ef
ter hand till åtskilliga mått och steg, som vunna
provincernas bifall.

Feodalstyrelsens upphäfvande, som afgiordea 
om natten den 4 Augusti, framlades för Konungen 
till att stadfästas; han biföll det, men lemnada 
likväl till Församlingens deputerade några anmärk-? 
ningar, som vunno alla tänkandes bifall. Han 
tadlade den hastighet, med hvilkeh så många och 
så vigtiga beslut blifvit tagna; han visade nöd
vändigheten af att gifva en billig ersättning åt 
för detta ipnebafvarne af flera inkomster, som nu 
blefvo indragna. Rättsförklaringeq Jernnades äfven 
till Konungens stadfästehe jemte några redan tag
na beslut törande Constitutionen. Enligt Neckera 
tanka borde Konungen svara, det han endast kun
de stadfästa en fulländad constitution, och icke 
några serskilda delar af en sådan, att de all
männa principerna för rättsforklaringen, ehuru i 
sig sjelfva gariska rigtiga, behöfde en tillämpning, 
för att sättas i form af vanliga beslut. Hvad be
tydde i sjelfva verket Konungens bifall till en 
blott abstract framställning af de naturliga rättig
heterna ? Men det hade ifrån långliga tider blif
vit en »ådan vana i Frankrike, att påkalla Konun*



gens bemedling i all ting, att republicanism e till 
och med kunnat begära Konungens stadfäntelsfr pä 
sjelfva den republieanska regeringsformen.

Inrättningen af en enda kammare och (lera 
andra till Constitutionen börande beslut, som re
dan i det hela skilde sig frän Englands politiska 
system, förorsakade Necker mycken oroj ty han 
såg i denna Kongliga demokratie, som den ål 
kallades, den största fara för thronen och frihe
ten, Partiandan har blott en sak att frukta 5 klok
heten alltiå tvänne. Man kan se i Neckers ser- 
skildta arbeten, huru högt han värderade det En
gelska regeringssättet, och på hvilka skäl han stöd
de sig, dl han ville använda dess hufvudgrunder i 
Frankrike. Det var hland de då allrädande repre
sentanterna af folkets parti, som han denna gån- 
gçn fann lika så stora hinder, som dem han förut 
haft att strida med i Konungens conseil, Såsom 
minister eller såsom författare, bar han i detta af. 
seende alltid fört samma språk.

Det skäl, som bägge de motsatta partierna, det 
aristokratiska och demokratiska, kommo öfverens 
att göra gällande möt Engtelska constitutionens 
antagande, var att England kunde umbära ståen
de troppar, då i Frankrike deremot, såsom beläget 
på fasta landet, och derföre nödsakadt att under
hålla en stor arutee, friheten icke kunde bibehål
la sig mot den öfvermagt, som denna armee gaf 
åt Konungen. Aiist.okraterna märkte icke, att det
ta inkast föll tillbaka på dem sielfva ; ty om Kon
ungen i Frankrike af omständigheternas natur er
hållit flera utvägar att göra sin magt gällande än
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Konungen af England, hvad olägenhet har man dä 
deraf, att man åtminstone föreskrifver honom sam
ma gränsor?

Folkpartiets skäl hade mera sken af sanning, 
emedan de stödde sig pä sjelfva rnnutåndarnes. 
Genom det linietropparne, sade det, försäkra Kon
ungen i Frankrike om en större magt än Konun
gen i England, mäste man ännu mer inskrärika. 
hans rättigheter, om man vill ega lika stor friluit 
som Engelsmännen. Pa detta inkast svarade Nec- 
ker, att i en representativ styrelse, det vill säga, 
i en styrelse, grundad på sjélfständigä val och upp
rätthållen genom tryckfriheten, opinionen alltid 
liar så många medel att bilda sig och framträda, 
att den kan motväga en aruiee ; eljest var infö
randet af nationalgarder en tillräcklig motvigt 
emot den anda, som rådde hos linietropparna i föl
je af deras stånd, äfven oui man antager, livad som 
knappt är sannolikt, att arméen i en stat, der offi
ce ra rne icke, med de andras uteslutande, väljas ur 
en serskild klass, titan efter hvar öcb ens för- 
tjenst, skulle anse sig annorlunda än som en dal 
af nationen, och icke göra sig en heder af att de
la samma tänkesätt.

Pairkammaren behagade, såsom jag redan sagt, 
lika litét det ena partiet som det andra : det ena, 
emedan den inskränkte adeln till hundrade eller 
hundrafemtio familjer, hvilkas namn historien be
varar; det andra, emedan den förnyade de ärftliga 
företrädesrättigheter, mot hvilka så mycket folk 
väpnat sig i Frankrike, der adelns privilegier och 
anspråk djupt särat hela nationen.

v
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Icke dess minre gjorde Neckar frugtlösa för- 
sois att för allmänheten ådagalägga, det den eröf- 
rartde adelns förvandling till en patricisk ,domare» 
corps vote enda modlet att i grund förstöra feo- 
dalismen; ty ingenting är verkligen förstördt, in
nan något annat intagit dess ställe. Han sökte äf- 
ven bevis« demokraterna, det nian gjorde mycket, 
bättre att r.Tirma si- til! jemlikhet genom det man 
■upphöjde förtjeusten till första rangen, än om man 
fåfängt bjöd till att nedsätta de. historiska minnen, 
hvilkas glans icke kan utplånas. Dessa minnen äro 
en ideell skatt, hvaraf man kan draga fördel gen
om föreningen af personer, utmärkta genom stora 
bedrifter. Vi "ra hvad edrci förfäder voro, sade en 
käck Fransk general til! en adelsman från förra 
regeringen; och derföre fordras det en författning, 
hvariganom de gamla slägterna9 stammar sättas 
i gemenskap med de nya telningarne ; då man 
genom förening grundlägger jemlikheten, 1 lyckas 
man mycket säkrare än genom försök til! jemk- 
ningar.

Ehuru denna djupa vishet utvecklades af ea 
aådan mån som Necker, fullkomligt enkel och sann 
i sättet att uttrycka sig, förmådde den likväl in
genting mot de passioner, som af den retade 
egenkärleken uppväcktes; och partigängarne, som 
märkte, att Konungen, ledd af sin ministers kloka 
råd, dagligen återvann folkets förtroende, beslöto 
att för honom tillintetgöra detta moraliska infly
tande, sedan de beröfvat honom all verklig magt. 
Hoppet om en lagbunden monarchisk styrelse gick 
således å nyo förloradt för Frankrike pä en tid, då na-
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tîonen ännu icke befiäckat sig med något gröfre 
brott, och då den hade sin egen (å Väl som det 
öfriga Europas aktning.

Tionde Capitlet.

Har Engelska regeringen gifvit penningar 

för att underhålla oroligheterna 

i Frankrike ?

lEnnedan det a 1 i tid varit en rådande idée bos de 

Franska atistokraterne, att de största förändringar 
i samhällsordningen stå i sammanhang med par- 
ticuliera anekdoter, hafva de en lång tid trott det 
orimliga ryktet, som utspriddes, att Engelska mini- 
stèren med penningar understödde oroligheterna. 
Jacobinerna, Englands naturliga fiender, bafva å 
sin sida gerna sökt att behaga folket genom det 
de försäkrade, att allt ondt kom af det Engelska 
guld, som utdelades i Frankrike. Men hvar och 
en, som eger den minsta eftertänka, skulle icke 
ett ögonblick kunna tro på denna af dem i om
lopp satta orimlighet. Skulle en ministère, sådan 
som Englands, underkastad uppsigt af nationens 
representanter, kunna disponera en ansenlig sum
ma penningar, utan att någonsin inför parlamen
tet våga bekänna, hvartill den blifvit använd ? 
Alla Frankrikes provincer, på samma gång i resning, 
voro utan anförare, och det som tilldrog sig i Paris 
var genom händelsernas ski«k långt förut förberedt,
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Skulle icke dessutom bvilken regering som heldst, 
och framför allt den mest upplysta i hela Europa, 
känna faran af att i sitt grannskap uppväcka en sä 
smittande anarchie ? Har icke England och i syn- 
ïierhst Pitt bordt fiukta, att upprorets gnista skull« 
meddela sig åt flottan och samhällets lägre klasssrj?

Engelska ministèren bar ofta gifvit understöd 
ät emigranternas parti 5 men derta skedde i krab 

af ett system, helt och hållet stridande mot rlefc 
•om framkallade Jacobinismen. Huru skulle man 
kunna antaga, det individ.uer, ganska aktningsvärda 
i anseende till sin enskilda Charakter, skulle be
solde menniskor af den lägsta klassen, hvilka dä 
endast genom mord och plundringar kunde blan
da sig i statens angelägenheter? Man må nu döma 
huru manheldst vill om Engelska regeringens hand
lingssätt, sä kan man ju icke föreställa sig, att en 
stats styresmän, som i femton års tid icke gjort 
något försök mot Bonaparte« lif, ehuru hans till
varelse hotade deras land med undergång, skulle 
tillåtit sig, hvad som varit ett vida större brott, att 
betala planlösa mord. Den allmänna opinionen i 
England kan vara helt och hållet vilseförd i afse- 
ende pa den, yttre politiken, men aldrig i den 
Christna moralen, om jag så får säga, jag menar i 
afseende på handlingar, som icke bero eller ursäk
tas af omständigheterna. Ludvig XV förkastad« 
ädelmodigt den Grekiska Elden, hvars förderfliga 
hemlighet blef honom erbjuden; på samma sätt 
skulle aldrig Engelsmännen upptändt Jacobi nismens 
kodande lågor, om det stått i deras magtattska-



pa detta nya vidunder, sons vände sitt raseri mot
samhällsordningen.

Till dessa skäl, som synas mig mer påtagliga 
än verkliga händelser, vill iag icke dess ramre 
bifoga det som min far ofta intygat, att, då han 
beständigt hörde talas om Englands föiegifna hem
liga agenter, lian gjorde allt livad möjligen kunde 
göras för att upptäcka dem; och att alla podcens 
efterspaningar, anbefallda och fullföljda under hans 
ministère, blott tjente att bevisa, det Englands guld 
alldeles icke hade någon del i Frankrikes inre oro
ligbeter. Aldrig har man kunnat finna det minsta 
spår till samband mellan folkets parti och Engel
ska regeringen ; i allmänhet hafva de häftigaste af 
detta parti icke haft den minsta bekantskap med 
utländningar, och S andra sidan bar Engelska re
geringen, långt ifrån att uppmuntra demokratien i 
Frankrike, alltid användt alla sina krafter att för

hindra den. ,
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Elfte Capitlet.

Om händelserna den 5 och 6 October.

Ïnnan vi gå till målningen af alltför olycksfulla 

dagar, bör man erinra sig, att da revolutionen ut
brast, man nära ett helt århundrade i Fiankrike 
*å. väl som det öfriga Europa njutit ett slags lugn,

som
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Som visserligen syftade till förslappning och för- 
derf, men som pä samma gang var en orsak till 
ock verkan af allt för mycket förfinade seller* 
Ingen föreställde sig >789, att häftiga passioner 
Voro dolda under denna skenbara hvila. Den Con- 
stituerande Församlingen öfverlémnade sig derföre 
V-tan farhåga åt det ädla begäret att förbättra fol
kets öde. Man hade sett det endast i träldom, 
och man borde misstänka hvad inan sedermera 
allt för mycket fått erfara, att, då upproret all
tid är våldsamt i samma förhållande som slafve- 
riet varit tryçkande, måste man i Frankrike med 
så mycket större försigtighet göra ändringar, ju 
mera orättvist det förra regeringssättet varit.

Aristokraterna skola säga, att de förutsett alla 
våra olyckor; men de spådomar, som personlig 
egennytta framkallat, verka icke pä någon» Lå- 
tom oss återkomma till målningen af Frankrikes 
belägenhet, då de törsta brott begingos, af hvilka 
alla de andra blifvit en naturlig följd.

Ärendenas allmänna styrelse var vid hofvet 
den samma som före revolutionen den 14 Juli ; 
men emedan den Kongliga maktens utvägar i be
tydlig grad blifvit minskade, borde man så mycket 
jner frukta en ny uppresning. Necker visste gan
ska väl, att han icke egde Konungens hela förtro
ende hvilket i representanternas ögon mycket ned
satte hans anseende; men han drog icke i betän- 
kände att till thronens försvar efter hand uppoffra 
allt det förtroende han egde hos folket. På den
na jorden gifves intet större prof af sann dygd än 

Mai. Staël. *7* t
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politiska värf. T}’’ de skäl man i denna belagenhël; 
kan begagna för att göra sina fördelar öfverensstäm* 
mande med samvetets fordringar, äro oräkneliga. 
.Likväl är det en gundsats, från hvilken man nä» 
stan aldrig bör afvika, att hjelpa de svaga ; mart 
bedrager sig sällan, dä man följer denna regel.

Necker trodde, att den fullkomligaste upprigtig» 
het mot folkets representanter vore lör Konungeri 
det rådligastej han tillstyrkte honom att nyttja 
sitt veto, för att afslå det ban ansåg förkastligt, och 
endast antaga hvad han gillade, samt grunda sina 
heslut pä sådana äsigter, som efter hand kunde 
verka på allmänna opinionen. Redan hade detta 
System verkat något godt, och kan handa skulle 
det, om det blifvit följdt med ståndaktighet, hafva 
ännu afböjt många olyckor. Men det var natur
ligt, att Konungen skulle retas af sin belägenhet* 
att han med för mycken eftergjfvenhet skulle låna 
orat åt alla förslag, som tillfredsställde hans önsk
ningar, genom det de erbjodo skenbara medel 
till en contrarevolution- Det är ganska svårt för 
en Konung, som ärft en ända från Henric IV o- 
omtvistad magt, att midt i sitt rike tro sig utan 
styrka, och undergifvenhetert hos dem, som utgöra 
hans limgängskrets, måste lätt bedraga honom med. 
falska förhoppningar. Drottningen var ännu mer 
fallen för ett sådant förtroende, och enthusiasmen 
hos hennes lifvakt samt andra personer af hennes 
hof syntes henne tillräcklig att hämma folkres
ningens flod, som framträngde allt mer, ju svagarS 
dammar man Satte deremot,
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Marie Antoinette visade sig således, på säm®& 

Sätt som Mariä Theresia, för lifvakten i Versail
les, att anbefalla déni sin höga gemål och sihå 
bàrh. De svarade nied hurrarop pl déttbä begäran; 
Som i sjélfva véfket borde djupt röra deras bjef» 
tan ; mén det fordrades ej mer för att väcka miss
tankå hös denna hop af mehniskör, hänförde äf de 
nya utsigter, omständigheternas läge erbjöd. t 
Paris upprepades bland alla klasser, det Konun
gen ville resa böft, det ban ähdrä gången ville 
försöka att upplösa Nationalförsamlingen ; och mri- 
iharchen befann sig i den farligaste belägenhet. 
Han hadé upprört sinrierta, såsom skulle han fegt 
styrka, och likväl felàdés iieuoni alla iuedel ätt 
försvära sig.

Ryktet utgick, det tvåhundra tüsëri ihennisköt 
imstade sig àtt marchera på Versailles, for att till 
Paris återföra Konungen och Natiörialförsamlirsgén. 
Den ällmänHä sakens fiehcler är o omringade, sadé 
iman, de måste återföras bland dé goda pätriOfcef- 
nä. SS snärt man i upprörets tider uppsnappat hågöri 
Skenbart vigtig phräs, finna partiänbahgafrhe och i 
synnehet Fransmännen ett eget slags höjé att upp
repa den ; de skäl, hiari kuhdé invända dereniöt; 
ilifva utän verkan på deras sinnen ; ty man rnåi 
Ste tänka och tala som de andfa, för att vara säker 
bin deras bifall.

Orti möfgobén den 5 October bief jag linder« 
rättad, ätt fölket marcberade på Versailles; mina för* 
åldrar bodde der, jag reste på ögonblicket för ätt 
träffa dem, och välde én sidoväg, der jag lök® 
Shöttö hågoili Först sedan jag hunnit härd Vét=
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«ailles, säg jag jägarn«, som varit Konungen följ- 
ahtige pä iagten, och vid framkomsten sades mig, 
att man skickat en courir för alt kedja honom 
återkomma. Märkvärdiga magt af vanan hos dem 
som lefva vid hofvet! Konungen sysselsatte sig på 
samma sätt, med samma göromål, på samma timmar, 
likasom i de fredligaste tider; det sinneslugn, som 
detta förutsätter, hade gjort honom beundransvärd, 
i händelse omständigheterna icke lemnat honom 
någon annan dygd öfrig än försakelsens. Necker 
skyndade sig på slottet för ätt gå in i Rådet; och 
min mor, allt mer uppskrämd af de hotande ny
heter, man medförde från Paris, begaf sig till 
salen utanför Konungens rum, för att dela min 
far» öde, i hvad händelse som heldst. Jag följ
de henne Joch fann denna sal uppfylld af ett 
stort antal personer, förda dit af ganska olika 
känslor.

"Vi «ågo Mounier gå igenom ; hankom alldeles 
mot sin villja att såsom president i den Constitu- 
erande Församlingen af Konungen begära en ren 
och enkel stadfästelse pä rättsförklaririgen. Kon
ungen hade, att jag så må säga, bokstafligen anta
git dess grundsatser; men han väntade på deras 
tillämpning, sade han, för att bifalla dertill. För
samlingen hade satt sig upp mot detta ringa hin
der för dess villja, ty det gifves i Frankrike ingen 
ting våldsammare än vreden mot dem, «om våga 
göra motstånd, utan att vara de starkaste.

I. salen, der vi voro samlade, frågade man kvar- 
annan allmänt, om Konungen skulle resa eller ej. 
Man fick i början veta, att han hade befallt frans



sina vagnar, och att folket i Versailles spänt fr a» 
dem; sedan, att han befallt Flandersha regementet, 
som dä var på vakt i Versailles, att gripa till va- 
pen, och. att detta regemente vägrat det. Man har 
sedermera fått höra, att det varit under öfverlägg- 
n;ug i Ridet, om Konungen skulle resa Ull någon 
province; men som det icke fanns penningar i den 
Kongliga skattkammaren, och spannmålsbristen var 
så stor, att man icke kunde samla några troppar, 
och man icke heller giort några förberedande an
stalter att försäkra sig om de regementer, man 
ännu trodde sig kunna disponera, fmktade Kon
ungen att blottställa sig för allt, om han aflägsnade 
s;g. dessutom var ban öfvertygad, att otn han re
gte 'bort, Församlingen skulle gifva kronan åt Her

tigen af Orleans. Men Församlingen tänkte icke 
en gång derpå, och då Konungen aderton måna
der sednare samtyckte att resa till Varennes, borde 
han se, att han i detta afseehde ej hade något att 
frukta. Neeker var af den tanken, att hofvet icke 
på detta sätt skulle draga sig undan utan någon 
hjelp, till säkerhet för framgången af ett så afgö- 
rande steg; men han erbjöd sig likväl att följa 
Konungen, om ban fattade detta beslut, färdig att 
för honom uppoffra sin egendom och sitt lir, oak- 
tadt han väl visste, i hvilken belägenhet han skulle 
komma, då han förblef vid sina grundsatser ihidt 
ibland hofmän, som både i politik och religion 
blott kände en, intoleransens. Då Konungen i Fari* 
dukat under för de upproriskas öfvermagt, är det 
naturligt, att. de, som den 5 October tillstyrkt hans 
bortresa, berömma sig deraf; ty man kan allud
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sfga hv-ad! man vill .om de lyckliga fSljdeïn.e el| 
!fSd, som icke blifvit antaget. Men utom att deÇ 
Ssanske redan var omöjligt föy Konungen att leme 
na Versailles, bör man ej glömma, att Necker, ebu» 
|u han medgaf nödvändigheten -att resa till Earis^ 
pj sanrniii gång föreslog, att Konungen sedan skulle 
pppenhjertigt. hålla jemn^ steg med Constitutionen 
och endast stödja sig på den; i annat fall blott
ställde man sig för de största olyckor, bvad man, 
än ville företag?;.

Ehuru Konungen föresatt, sig att eparhlifva, 
îsunde han ännu fatta det beslut, att sä.tta sig ^ 
spetsen för sitt lifgarde oçh möta våld ined våld. 
Men Ludvig XVI gjorde sig en samvetssak af atö 
blottställa Franmäns lif försitt eget försvar; och, 
hans mod, som icke kan dragas i tvifyel, se-
dan man sett honom gå dö.åen till; mötes, förde 
bpnom aldrig till något frivilligt heslut. Bjessut- 
om skulle vid detta tillfälle icke. ens en lycklig 
utgång kunnat frälsa honom. Den, allmänna sin
nesstämningen var för revolutionen, och man må
ste noga begrunda händelsernas lopp, för att, s<^ 
mycket med mensklig förmåga är möjligt, kun
na förutse de händelser, dem vanliga menniskof 
vi!) ja betrakta såsom en följd af slumpen, eller 
af några menniskors oöfverlaggda handlingar.

Ko.napgen beslöt således att afbida armeen el
ler snurare den Parisiska folkhopen, som redan satt 
fig i rörelse, och allas blickar vände sig till vägen* 
som låg midt emot fensterna, Vi trodde, att kano
nerna genast kunde rigtas mot oss, och detta gier
te oss nog förskräckta; men i, en så vigtig oqj,*
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$tändigbet fick likväl intet fruntimmer det infallet 
„U draga sig undan. Under det denna folkhop 
ryckte allt närmare, förkunnades la Fayettés an- 
k&nist i spetsen för nationalgardet, och detta var 
utan ty if ve 1 ett skäl att gifvä sig till freds. JYIep 
Jtan hade länge stått einot nationalgardets önskan, 
pch idet var endast på ÿarisi.ska borgerskapets ut
tryckliga befallning spin han marcherai, att med 
sip närvaro förekomma de olyckor, af bvilka man 
hotades. Natten tillstundade, och förskräckelsen 
fillvexte med mörkret, dä vi s-Jgo de Ghinon inträ
da i palatset, han som sedan under namn af Hertig 
de Richelieu så rättvist förvärfvat ett stort an
seende, Han var blek, nedslagen, klädd nästan 
som en af folket', (let vat första ginge« e« sidan 
drägt visade sig i Konungens rum, och en så stor 
man som de Chinon fann sig tvungen att hära den. 
Han bade marcherat någon tid mellan Paris och 
Versailles, blandad nied hopen, för att höra hvad 
som sades, och han hade skilt sig från den p! 
halfva vägen, för att hinna i tid underrätta' den 
Kongliga familjen om. hvad som förehades.

Men hvilken berättelse! Qvinnor och barn, 
yäpnade med pikar och lior, framträngde fran alla 
sidor. Den lägsta folkklassen var mycket mer vild 
af starka drycker än af vrede. I denna infernali
ska liga funno*, menniskor, som berömde sig att 
hafva fått namn af halshugg a re (coupe-têtes) och 
lofyade att göra sig förfienta deraf. Nationalgardet 
marcherade med ordning, lydde sin chef, och^ yt
trade e] något annat begär, än att äterföra Kon
ungen pch församlingen till Paris. k® hayette
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]nkom slutligen i slottet, och gic?« genom salen, 
der vi voro, för att begifva sig till Konungen, Hvar 
och en trängde sig till honom med ifver, lika 
som han varit herre öfver händelserna, obh fal
hets parti var redan mägtigare än dçss chef; grund
satserna veko för partierna, eller rättare tjente dear 
icke mer till annat än förevändningar.

La Fayette syntes ganska lugn, ingen har 
någonsin sett honom annorlunda; men vigten 
af den rôle han spelte satte hans försynthet i 
något hryderi; han begärde de inre posterna i 
slottet, för att kunna ansvara för dess säkerhet. 
Man nöjde sig med att lemna honom de yttre. 
Detta afslag var helt och hållet en följd deraf, att 
lifvakten icke kunde skiljas från sin post; men 
deraf måste den största olycka uppkomma. Då la 
Fayette koin från Konungen, tröstade han .oss alla; 
efter, midnatten återgick hvar och en till sitt; 
man ansåg sig hafva nog af hvad man redan öf- 
verstatt, och trodde sig, fullkomligt säker, hvilket 
nästan alltid inträffar, då man länge sväfvat i en. 
stor fruktan, som icke gått i fullbordan. Klockan 
fem om morgonen tänkte la Fayette, att all fara 
var förbi, och förlitade sig på lifvakten, som 
varit ansvarig för det inre af slottet. En in
gång, som de glömt att tillsluta, gaf mördarne till
fälle att intränga. Man har sett en dylik tillfäl
lighet gynna två conspirationer i Ryssland, i det 
ögonblick då vaksamheten varit den mest noggran
na, och de yttre omständigheterna fullkomligt lug
na. Det är derföre orimligt att förebrå la Fayette 
en händelse, som så litet kunde förmodas. Knappt
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x?ar han underlättad derom, innan han skyndade att 
îijeipa dem som botades, och det meden ifver, som 
genast; erkändes, innan smädelsen ännu hunnit bian
da sitt gift.

Den' <5 October bittida öm morgonen inträdde 
i min kammare ett ganska åldrigt fruntimmer, 
modern till Grefve de Choiseul-Gouflier, som för
ja t Lat den förträffliga resan i Grekland (J’oyäge 
en Grèce)-, bon kom i sin förskräckelse att söka 
tillflykt hos oss, ehuru vi förut aldrig haft dén 
aran att se henne. Hon berättade, att mördarns 
hade inträngt ända till Drottningens förmak, att 
de nedgjort nigra af hennes lifvakt vid dörren, och 
att hon, uppväckt af deras skri, blott på det sättet: 
kunnat frälsa sitt lif, att hon genom en hemlig ut
gång flytt tiil Konungens rum. Jag fick på sam
ma tid veta, att min far reste till slottet, och alt 
min mor beslutat följa honorn ; jag skyndade att 
göra henne sällskap.

Ett långt galleri förde från Geneval-Controlen, 
der vi bodde, till slottet: så snart vi konimp närma
re hörde vi skott från sloLtsgårdarne, och då vi gingo 
genom galleriet, sägo vi på golfvet spår af blodsut
gjutelse. I den närmaste salen omfamnade lifvak- 
ten ‘nationalgarderna med den öppenhjärtighet, som 
alltid oredan vid stora händelser ingifver; de byt
te distinctionstecken ; nationalgarderna buro 1 if- 
vaktens bandtler, och lifgardisterna den trefärgade 
cocarden; alla ropade då med hänryckning: lefve 
la Fayette! emedan han frälst lifvahten, som ho
tades af pöbeln. Vi gingo midt ibland dessa käc
ka man, som nyligen sett sina kamrater omkom«



pift Och väntade sig sjelfva samma öde, Der^ 
qyäfda, men likväl synbara oro rörde de kring* 
stående tijll tårar, JYJen längre bort, hvilket upp
träde !

Folket fordrade med ganska högljudda rop.^ 
att Konungen och hans, familj skulle flyttas till 
Faris,; man gaf â dessa setlnates vägnar tillkänna,; 
att de samtyckte dertill, och de rop och skott vi 
hörde, voro tecken till den Parisiska folkhopens 
glädjeyra. Drottningen visade sig då i salen; hennes 
har vQfo i oordning, h,on vaphlek, men uppträdde, 
med mycken värdighet, och allt i hennes person 
upprörda inbijdningskraften, Folket begärde, att 
hon skulle visa sig pa balconen, och som hela den, 
*å kallade marmorgården var uppfylld af folk, med 
skjutgevär i handen, kunde man af Drottningens, 
uppsyn rnärka, hvad hon fruktade. Icke dess min. 
re gick hon fram utan att tveka med sina bägge, 
barn, som utgjorde hennes vakt.

Mängden syntes rörd, då den såg Drottningen 
i egenskap af mor, och d@Ç politiska raseriet stilla
de sig vid denna anblick; çle. söm natten förut kan 
hända velat mörda henn,e, upphöjde nu hennes 
namn till skyarna. Folket, i upprorstillstånd, äc 
vanligen «tillgängligt för förnuftiga skäl, och man 
verkar derpå endast genom känslor, lika hastiga 
som elektriska stötar, och hviika på samma sätt 
pieddela sig. Mängden är efter omständigheterna 

“bättre eller sämre än de personer livar för sig, af 
JjivUka den hestår; men i hvad sinnesförfattning

öiå vara, kan man ej förmå den till hro.f.t ej-



1er dygd, utan att tegagna sig af någon natur« 
känsla.

D§ Drottningen kom från balconen, närmade 
ton sig till min mor och sade med qväfda suckar; 
De yilljci tvinga Konungen och mig att resa till Pa« 
F4Î ined, våra f if gar (listers hufvudea hurna framfor*, 
oss på deras spjut. Hennes spådom måste uppfyl» 
las. Så blefvo Konungen och Drottningep förd«; 
tiH hufvadstaden. Yi $terk®iflmo. till Paris -på eiy 
annan väg, hvarigenom vi undyeko dçtta grufliga 
uppträde; det var tvärt igenom Boulogne.parken y| 
^■este. och väderleken var ganska vacker; luften 
knappt rörde träden, och himpielep var s§ klar, att 
icke det minsta moln skuggade fälten; intet yttre 
föremål svarade mot sorgen ippm o.ss, Huru inån
ga gånger förnyas icke under loppet af vår, lefnad 
denna contrast mellan naturens skönhet och de li
danden, som af menniskor förorsakas,

Konungen begaf sig till stadens hôtel, och 
Drottningen visade der den märkvärdigaste själs- 
pärvaro,. Konungen sade till Mairen; Jag kommer 
pied nöje till min goda stad Paris', Drottningen, til
läde: och med förtroende. Detta uttryck var lyck, 
ligt;' men, thy yärr! utgången rättfärdigade det ic
ke. Drottningen gaf följande dagen audience at 
diplomatiska corpsen och de personer, som hörde, 
till hennes hofj hon kunde ej säga ett ord, soni 
icke qväfdes af snyftningar, och yi voro icke hel
ler i stånd att svara henne.

Också hvilken anblick, detta gamla Tuilleriey» 
nas palats, som mer än ett århundrade varit öf, 
yergifvet a£ sina höga beherrskare! De yttre



målens Slcl'er verkade på inbildningskraften, och 
hänförde den till aflägsna tider, Da man varlärlgt 
ifrån att förutse den Kongliga familjens ankomst, 
funcos ganska få rum, som kunde bebos, och Drott.» 
ningen hade varit nödsakad att inrätta tältsängar 
för sina barn i samma kammare, der bon gaf au
dience. Hon gjorde oss derföre sin ursäkt och 
tilläde; J vcten, att jag icke väntade mig att komma, 
hit. Uttrycket i he,unes ausigte var ädelt och lif- 
Hgt; man kan fej glömma det, när 'man en gång 

sett det.
Konungens syster Elisabeth syntes pi en gång 

obekymrad om sitt eget öde samt oroad öfver sin 
brors och sin svägerskas. Modet röjde sig bos 
henne genom den religiösa försakelsen, och den
na dyg<l, som icke alltid är tillräcklig för män, ut
gör hjeltemodet hos en qvinna.

ToLI.II C A P I I t t I.

Den Constituerande Församlingen i Paris.

■ h. den Constituerande Församlingen genom den 
väpnade styrkan klifvit flyttad till Paris, befann 
den sig på visst sätt i samma belägenhet soin Kon» 
ungen sjelf: den hade icke mer sin fullkomliga fri
het. Den 5 och 6 October v'oro, att jag så må 
säga, de första dagarne för Jacobinernas uppträdan
de; revolutionen ändrade föremål och verknings
krets; det var ei mer friheten, utan jemlikbe- 
ten, som nu bief dess syftemål, och den lägre



Massen î samhället började från denna dag att taga 
öfverhand öfver den, som genom sin upplysning 
är kallad att regera. Mounier och Lalli lemnade 
Församlingen och Frankrike. En rättmätig barm 
förnj^dde dem till detta misstag; följden deraf blef, 
att det moderata partiet, lemnades utan försvar. 
Den redlige Malouet, och en icke minre lysande 
än allvarsam talare de Clefmont-Tonnerre försökte 
att upprätthålla det; men man säg nu mer nästan inga 
andra strider än dem mellan de ytterst motsatta 
meningarna.

Den Constituerande Församlingen hade haft 
Frankrikes öde i sin magt frari den 14 Juli till 
den 5 October 1789; men att räkna från sist
nämnde dac är det foll^magten som beherrskat det. 
Man kan ej nog upprepa, att det gifves för enskil
da personer likasom för politiska corpser blott ett 
ögonblick att göra lycka och komma till maglj 
nian måste bemägtiga sig detta ögonblick, ty lyckans 
prof förnyas sällan två gånger under loppet af en 
och samma hvälfning, och den som icke begagnat 
det, bar sedan intet i behåll mom motgångens 
tröga lexa. Revolutionen måste alltid nedstiga 
lägre, hvar gång de högre klasserna läto tyglarne 
falla, vare sig af deras brist på klokhet eller
skicklighet.

Ett rykte utspriddes, att Mirabeau och några 
andra af representanterna skulle utnämnas till mi
nistrar. De som hörde till Berget, och som voro 
mycket säkre, att valet icke kunde falla pa dem, 
föreslogo, att man skulle förklara, det en represen
tants och en ministers befattningar vore oförenligaj
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ett orimligt beslut, som förvandlade magt.erhäs 
jemvigt till inbördes fiéndtlighéter. Mirabeau före« 
slog vid detta tillfälle ganska sinnrikt, att mad 
skulle nöja sig med att uttryckligen utiïsîuta bons 
om ehsaüifrlfnall befattning i rninistèren, på det deri 
personliga orättvisa* för bvilken ban var förelnäl* 
sade ban, icke skiiîla gifvä anledning till sådana 
mätt och steg, som voro stridande möt det allmän
na bästa. Man begärde, att ininistrarne alltid 
åtminstone skulle vara närvarande vid Församlin
gens öfvefläggningar, om man, mot bâtis för
modan, förbjöd dem att. väta medlemmar* Jacobi.; 
herna ropade* att deras närvaro vore tillräcklig 
att verka på opinionen hos folkets representanter, 
och sådana phraser förfelade aldrig hänryckta bi
fallsrop från gallerierna: alldeles som hadé i Frank
rike ingen kunnat se en mägtig man* ingen med^ 
led* äf tredje ståiidet kùtiîiat nalkas en srian vid 
bofvet, irtah att anse sig kufvad. Er. bedröllig ver
kan af det egenmägtiga regeringssättet och af för 
Mycket utesliitahde stånds-företräden ! De lâgrë 
klassernas anmärkningar mot den aristokratiska 
upphäfva ej dess öfvermagt, äfveri öfver dem, af 
bvilka den är batadj de Underhafvande mördade 
sedan sina fordna herrar* såäom det enda medlet 
att undandraga sig deras lydnad.

Den minsta delen af adeln, det vill säga, adels
männen äf folkets parti, voro genom renheten i si» 
na tänkesätt vida öfverlägsnä de öfverdrifha leda
möterna af tredje ståndet. Dessa adelsmän vord 
ùtan personligt intresse i den sak de försvarade* 
Och hvad som ännu mer hedrar dem, de föredra*
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§8 frihetens ädla grundsatser framför de fördelar, 
hvaraf de sjelfva personligen voro i åtnjutande. Det 
80m nedtrycker nationen i alla länder, der aristo
kratien är rådande, upphöjer så mycket mer några 
fa individuer, hvilka förena en upphöjd rangs va
nor med den upplysning, som genom arbétë och 
eftertänka förvärfvas. Men det är allt för svårt 
att tygla sä många menniskors förenade sträfvän- 
de, att en minoritet af adeln, såsom en de Cler- 
inont-Tonneire, de Crillon, de Castellane, de la 
^Rochefoucauld, de Toulongeon, lä Fäyette, dé 
Montmorenci, ni. fl. kunde anses som sjelfva kärnan 
af Frankrike; ty, oaktadt deras dygder och deras 
stora egenskaper, hafva de befunnit sig Utan styrka 
i anseende till deras ringa antal. Sedan Församlin
gen höfjade hålla sina öfverläggningar i Paris, üD 
cfvade folket på alla sidor sin upproriska magt; 
tedan blefvo klubbar inrättade; journalernas an- 
gifvelser, ropen från talarestolarna förvillade alla 
sinnen; fruktan var de flesta talares olycfesfulla 
sångmö, och hvarje dag påfann man nya slags skäl 
och nya oratoriska vändningar, för att vinna bifall 
af mängden. Hertigen af Orleans var anklagad för 
delaktighet i conspirationen den 6 October: deii 
domstol, som var ålagd att granska dessa rätte
gångshandlingar, fann icke några bevis ettiot 
honom. Men la Fayette kunde icke förlika sig 
tned den föreställningen, att man äfven tillskref 
folkhopens våldsamheter något som inan kunde 
halla en conspiration. Han föreslog Hertigen att 
îesa till England; och denne Furste, hvars ömkans- 
Värda svaghet man förgäfves skulle bjuda till att
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beskrifva, antog utan motsägelse den besfcicfcning, 
tom endast var en förevändning att aflägsna bon* 
om. Efter denna besynnerliga eftergifvenhet tror „ 
jag, att icke en gång Jaéobinerne ansågo en så
dan man kunna ega något inflytande pa Frankri
kes öde. Hans familjs dygder förbjuda oss att vi» 
dare tala om honom.

Frovincerna delade bufvudstadens oroligbeter, 
och kärleken till jemlikhet satte Frankrike i rö
relse, likasom hatet mot påfveväldet uppäggade 
Engelsmännens passioner i sjuttonde århundradet. 
Den Cönstituerande Församlingen öfverväldigades 
af de böljor, genom hvilka den syntes styra sin 
kosa. Den märkvärdigaste mannen bland representan
terna, Mirabeau, ingaf nu första gången någon akt» 
rnnv ; och man kunde ej annat än hafva medöm
kan med det tvän'g, som fjättrade hans naturliga 
öfverlägsenhet. Oupphörligt försökte han i sam
ma tal att behaga folkes parti och följa förnuftet ; j 
han bemödade sig att med folkförledande talesätt af 
Församlingen utverka ett monarchiskt beslut, och 
ofta utöfvade han sin bitterhet mot royalisternas 
parti, äfvén då han ville förmå några att afsta från 
sina tänkesätt; med ett ord, man såg tydligt, huru 
han alltid var i strid mellan sitt förstånd och sitt 
behof‘ af framgång. Han vari hemlighet besoldad 
af ministèren att försvara thfonens sak; icke dess 
minre hände det honom ofta, dä han uppträdde 
på talarestolen, att han glömde de förbindelser 
han ingått och gaf efter för detta sorl af bifall, 
hvars tjusningskraft nästan är oemotståndligt. Om

han



tian Varit samvetsgrann, hade han han handa nog 
talent att i Församlingen uppväcka ett parti, obe
roende både af folket och af hofvet 5 men hans 
snille fängslades af så många personliga intressen« 
att han icke egde nSgot fritt bruk deraf» Hans 
passioner hade från alla sidor invecklat honom, li
kasom ormarne Laocoon, och man såg hans styr
ka i striden utan att kunna göra sig hopp om hans 
seger-.

Tâéttosdï C a H t t s t.

Öm den Constituer Ande F S r samlingens beslut t 

af seende p&- preUershctpet.

.-Den mest allvarsamma förebråelse man gjort dett 

Constituerande Församlingen, är att hon med lik- 
gilltighet ansett religionens vidmagthållande i Frank
rike 5 och deraf härröra utropen mot pbilosophien* 
hvilka intagit plats efter dem man fordom hörda 
mot vidskepelsen. Man måste gära rättvisa åt der» 
Constituerande Församlingens afsigter i detta hänse
ende, då man granskar bevekelsegrunden till dess 
beslut. De privilegierade hsfva i Frankrike nyt
tjat ett försvarsmedel, som är vanligt hos dé flesta 
menniskor, nämligen att fästa ett allmänt begrepp 
Vid sina enskilda fördelar. Således sade adelsmän
nen, att tapperheten är adelns uteslutande arf, och 
presterne, att religionen icke kan ega bestånd utan

JW«tk StaiL ig.,



presterliga forrhonsrättigheter t bägge dessa påstå- 
enden äro lika falska. Man har både i England 
och Frankrike slagits förträffligt, sedan der ics 
Fe mer fanns någon adel, och religionen skul
le åter intränga i alla Fransmäns hjertan, om man i 
icke beständigt ville förblanda trosarticlarna med 
de politiska frågorna, och det högre presterskapeU ' 

rikedom med presternaä enkla och naturliga inagt 
öfver de lägre folkiasserna.

1’resterskapet utgiorde i Frankrike en af tlë 
fy tå lagstiftande magterna ; och från det ögon
blick man fann det, nödvändigt att ändra dennä 
vidunderliga författning, kunde icke mer eri tre
djedel af rikets egendomar fötblifva i de andeligas 
Våld : ty prestqrskapet egde denha förmögenhet 
såsom stånd ocb förvaltade den för gemensam räh- 
iling. Då pfestefnas egendom och de religiösa in- 
tättmrigartiö icke kunde underkastas de borgerliga j 
Jagar, som försäkrade barnen om deras fäders arf, 
hade det varit oklokt, att, i det ögonblick statens 
Constitution ändrades, låta pfesterskapöt belialla 
rikedomar, som det kunde begagna för att återvin
na det politiska inflytande, man ville fråntaga det 
Rättvisan fordrade, att man skulle låta innehafvar- 
ne blifva vid sitt, så länge de lefde' men bvad var 
man skyldig dem, som ännu icke biifvit prester, 
i synnerhet när antalet af dé andeliga vida öfver- 
sfceg hvad staten behöfde? Skulle man gifva till 
skål, att man aldrig bör ändra hväd som en gång 
biifvit antaget? När har någonsin detta beryktade 
hvad som var hordt för alltid stadfästas. När har 
îiàgori förbättring icke mera varit möjlig ?
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Vît utrotade, efter Protestanternas förföljelser titi- 
tler Fr'ahs I, blodbadet Sanct Baftboioriieinattehi, 
återhållandet af ëdictet I Nantes och kriget i Céi 
vennernä, faar Franska prestérskapet alltid, predi
kat intolerancéri och predikar den ännu ; men fe« 
ligiönsfrihéteii kunde ei stå tillsa in inan* med prêt 
feteniaä tänkesätt, som striddé , deremot, om mari 
lemnade dem en politisk tillvarelse; ellér om derää 
stora rikedom satte dem i sfånd att ä nyö inkräkta 
denna tillvarelse, sorti de aldrig skola iippböra att 
saknâ. Kÿrkâri faller tillhaka i sitt föfdfeä skick« 
l sariima mon soin emigrantèrna vihna framgång | 
inan mäste i frågan öm de ällmänna författningar, 
ne rätta sig efter denna säkra regel.

Plvad ! skäll mari änrui invända; äf icke En
gelska prestershapet bésutét ? Engelska prestérnä; 
säsörh varande af den réförir.ertä läran, voro stäm
da för deri politiska reformationen, då de sista re» 
gentefne af Stuartskå huset ville återföra Kathö- 
licismen i England. Så förhöll det sig icke inëd 
Franska pfesterskapet, söih naturligtvis var liehdé 
till revolutionens grundsatser. JDfeSSutoiri har En
gelska prfesterskapet icke något inflytande på sta. 
fens angelägenheter ; det här mycket faiinre riké* 
3oni äri det Franska bade, emedan det i England 
hvarkeri finnes kloster, abbotstift feller någöt 
dylikt. Engelska prés terna gifta sig Och iitgorä 
derigfenom en del af samhället. Med fett öfd; 
Franska prästerskapet vägde länge mfeilän Påf" 
Vens magt och Konungens, och då Bossiiet försvå- 
fåt hvad man .kallar Gallicanska Kyfkåiss rättigliä*
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ter, har, han i sin heliga politik slutat ett förbund 
mellan altaret och thronen, men grundat det pä 
den religiösa intolerances och Konungadespotis- 

mens lärosatser.
Då presterna i Frankrike öfvergåfvo sitt in

dragna lefnadssätt för att blanda sig i politiken, 
hafva de alltid medfört ett slags djerfhet och Hst, 
ganska skadlig för landets väl. Det öfvade för- 
stånd, som alltid utmärker dem, hvilka i tid nödgas 
förlika tvänne motsatser, verldens och sitt eget 
stånds fordringar, denna öfverlägsenhet är så stor, 
att de nu i tvåhundra år beständigt blandat sig i 
statens angelägenheter, och Frankrike har nästan 
alltid haft Cardinaler och Biskopar till ministrar. 
Oaktadt Engelska presterskapets liberala grundsat
ser, erhålla likväl aldrig prester af andra rangen 
tiljträde i underhuset, och efter reformationen är 
det utan exempel, att en ledamot af det högre 
presterskapet blifvit statsminister. l’å samma sätG 
förhöll det sig i Genua, ett ganska Katholskt 
land; och genom denna kloka söndring hafva re
geringen och presterna befunnit sig lika lyckliga» 

Huru skulle det representativa systemet kunna 
stå tillsammans med Franska presterskapets lära, 
vanor och rikedomar, sådana som de fordom voro? 
Eu allt för synbar likhet borde förmå den Consti- 
tuerande Församlingen att icke mer tillata dem vara 
egendomsherrar. Konungarne hade domäner, som 
fordom ansågos oförytterliga, och visserligen vöro 
dessa egendomar lika lagliga som hvart och ett 
annat fädernearf. Icke dess miure hafva Konun
garne, så väl i England som Frankrike, och i alla 
JSnder, hvarest eonsdtutionella grundsatser är»
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gällande, en civillista,*5 och man shulle anse det 
skadligt för friheten, om de kunde egä inkomster, 
oberoende af nationens stadgar. Hvarföre skulle 
då presterskapet i detta afseende behandlas 'bättre 
än kronan ? Hvarföre skulle icke domaremagten 
göra anspråk pä egendomar med mera skäl än pre- 
sierskspet, om ändamålet med betalningen i jord- 
egendom vore att befria egarne från regeringens 
Bfvervälde ?

Hvad betyda, skall man säga, olägenheterna 
eller fördelarne af presterskapets égendomar ? Man 
hade icke rättighet att taga dem. Denna frgga är 
tillräckligt utredd af de förträffliga tal, som i det
ta smne hollos i den Constituerande Församlingen; 
det har blifvit bevisadt, att corpser icke kunde haf- 
va egendom med samma rättighet som enskilda 
personer, och att staten icke kunde upprätthålla 
dessa corpser, i fall de voro stridande mot dess 
allmänna intresse och de constitutionella lagarne. 
Då reformationen infördes i Tyskland, anslogo de 
protestantiska Furstarna en del af kyrkans egendo. 
mar, dels till statens utgifter, dels till välgörande 
inrättningar, och flera Kathclska Furstar hafva äfven 
vid åtskilliga andra tillfällen disponerat öfver såda
na egendomar. Den Constituerande Församlingens 
heslut, stadfästade af Konungen, borde visserli
gen ega sä mycken laga kraft som inonarchernss 
villja i sextonde och de följande sederna. Kon- 
ungarne af Frankrike drogo inkomsterna af de an
deliga godsen, under det de voro vacanta. Munk- 
ordnarne, som i denna fråga måste skiljas från det 
»gentliga presterskapet, hafva ofta blifvit upphäf*
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ïii>| ocb man simile icke kunna begripa, såsom ®î% 
gf våra snillrikaste talare, de Barante, sade i sista; 
sessionen : ”man skulle icke kunna begripa, hvarforere- 
dan upphäfna, ordnars egençlojnar skulle tillhora dem% 
som icke ärq till” Frosterna hafya fått tre fjerde- 
delar af sina egendomar utaf kronan, det vill säga, 
ut: af den då varande souveraine; magten, icke så
som en person,lig gunst, utan till gudsfjenstens be
stridande. HvarfSre skulle då icke GeneralStater- 
II a i samråd med Konungen eg t rättighet till än- 
dringar i sättet att hesörja om presterskapets un
derhåll ? Men då enskilda stiftarn, invänder inan, 
ämnat sitt arf åt de andeliga, var det tillätet a^tt 
afhända dem användningen deraf ? Hvad utväg 
liar mennisknn att föreviga sina beslut ? Kan man, 
i tidernas mörker söka rättigheter, som icke mer 
äro till, för att sätta dem mot det lefvande, förnuf
tets ? Hvad förhållande grfves väl mellan religio
nen och de oupphörliga chicaner, för hvilka natio- 
lialgodsens försäljning är blottställd? De serskilda 
secterna i England och i synnerhet methodisternas, 
som är ganska, talrik, bestrida ordentligt och med 
fri villja utgifterna för sin gudstjenst. Visserligen, 
svarar man, men methodisterna äro mycket gud- 
fruktiga, och invånarne i Frankrike skulle icke upp
offra några penningar för sina prester. Men har 
ipke denna otro uppkommit just genom åsynen af 
d(i andeligas rikedomar oçh de missbruk, som åt
följde dem? Det är med religionen som med 
yegeringayne : när man vill med våld upprätt
hålla, det som icke passar till tiden, förderfvar 
man menniskohjertat i stället att göra det battre,



fSedrageo icke de svaga, reten icke heiler ett an. ' 
•^at slag af svaga menniskor, fritänkarne, genom del:
J uppväcken politiska passioner mot religionen; 
Skiljen väl denna sednare från de förra, och de en
sliga betraktelserna skola alltid återföra upphöjda 
tänkesätt.

Ett stort fel, för hvilket likväl den Constitq- 
çrande Församlingen tycktes böra kunna akta sig, 
var den olyckliga ■uppfinningen a£ ett constitutio- 
pelt presterskap • att fordra af presterna en ed, 
Stridande mot deras samvete, och 43 de vägrade den, 
att förfölja dem genom det man fråntog dem en 
pension, oçh på slutet äfyen genom landsförvisning, 
det var att förnedra dem, som aflade depna ed, 
sned hvilken timliga fördelar voro förenade.

Hen Constituerande Församlingen hords ick« ‘ 
tänka på att bilda sig ett presterskap efter sin tro, 
och således gifya anledning, såsom man sedan gjort, 
att förfölja de prester, som höllo sig vid sin gamla 
bekännelse. Det var att införa en politisk into, 
lerance i stället för den religiösa. ; Ett enda af- 
göramde och rättvist beslut hade bordt af stats
männen tagas i denna omständighet; inan hade bordt 
ålägga, hvar oçh en församling att underhålla pre
sterna för sin gudstjenst: (len Constituerande För. 
samlingen har trott sig' visa djupare insigter, då 
den delade presterskapet, jnförde en söndring och 
derigenom skilde från Römerskg stolen dem, som 
svtiro revolutionens fanor, Men hvartill tjente 
sådana prester? Katholjkerna ville icke hafva dem, 
och philosopherna behöfde dem icke ; det var ett 
»lags krigsfolk, redan i förväg misscrediteradt och
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som icke kunde annat än skada den regering, de* 
försvarade. Det constitutionella prästerskapet upp» 
btagte sinnena till den grad, att man måste bruka 
våld för att insätta det i sina embeten; tre Bisku» 
par voro nödvändige för att inviga aftäiSingarne 
och sålunda meddela dern mag ten att i sin tour 
ordinera andra prester t af dessa tre Biskopar, från 
hv il k a det nya presterskapets invigning utgick, 
voro tvänne x sista ögonblicket färdige att afstå 
från detta orimliga företag, som lika mycket för
dömdes af religionen och philosophien.

Det skulle ej nog ofta kunna upprepas, att 
nian måste upprigtigt närma sig till alla stora idéer 
och akta sig att använda machiavellistiska combina- 
tioner i sanningens tillämpning ; ty de fördomar, 
som nenom tiden blifvit stadgade, hafva ännu met 
styrka än sjelfva förnuftet, så snart man nyttjar 
otjenliga medel att göra detta gällande. Det var 
äl ven af vigt i den strid, som ännu egde rum i- 
joiellan de privilegierade och folket, att aldrig 
sätta den gamla författningens anhängare i en belä
genhet, som kunde väcka något slags medlidandes 
och den Constituerande Församlingen väckte denna 
känsla till presternas fördel, så snart hon fråntog 
dem den egendom de hade på Hfstid, och således 
gaf lagen en kraft att verka tillbaka pä det för
flutna. Man kan aldrig glömma den lidande 5 
menskliga naturen är i detÇa afseende bättre äirs 
man tror.

Men hvitkeu skall undervisa barnen i sedolä- 
ran, religionen, frågar man, om det icke finnes 
prester i scholorna ? Det var visserligen icke det
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hègte presterskapet, som uppfyllde denna pligt; 
och hvad det lägre vidkommer, är det mera nöd. 
vändigt for värden om de sjuka och döende, än

E>

för sjelfva undervisningen, då man undantager det 
„pp angår religionskunskapen ; den tiden är förbi, 
då presterna i anseende till upplysningen vore öf- 
ver andra menniskor. Man måste inrätta och mång, 
dubbla scbolor, der, såsom i England, fattiga barn 
undervisas i att läsa, skrifva och räkna; det for
dras collegier för att undervisa i de gamla språ
ken, och universiteter, för att drifva ännu längre 
studerandet af dessa sköna språk och af de högre 
vetenskaperna. Men politiska författningar äro 
de verksammaste medel att grundlägga sedligheten, 
de uppväcka täflan och bilda värdighet i’ charak- 
te,ren 5 man lärer icke menniskorna det som de 
endast kunna lära sig sjelfva. Man säger icke En
gelsmännen i någon kateches : du skall älska din 
constitution; scholorna hafva ingen lärare i kärle
ken till fäderneslandet 3 det allmänna välståndet 
och den husliga sällheten ega långt större inflytan
de på den religiösa bildningen, än alla lemningaf 
af gamla plägseder, ämnade att upprätthälla den.
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FjORTONBB Ç A V I T t, * T,

Om upphäfivqndet af de. adliga titlarna

Uu. de två priviligierade stånden i Frankrikes 
yar presterskapet kap hända det som väckta 
minsta oviiljan hos folket; ty då jemlikheten vay 
den hufvudidee, som låg till grund för revolution 
nen, kände nationen sig minre sårad af prester 
nas fördomar än af adelns .anspråk. Eikväl är, 
inan kan ej nog upprepa det, ingenting forderf- 
ligare än de andeligas politiska inflytande i en stat, 
då defemot en ärftlig domaremagt, grundad till en 
del på bördens minnen, är ett oumbärligt element 
i livar och en inskränkt monarchie. Men, emedan 
folkets hat mot adelsmännen redan utbrast de 
första dagarne af revolutionen, hade minoriteten af 
adeln i den Conslituerande FörsaniHngen velat qväf- 
va detta f;ö till. oenighet och i allt förena sig med, 
nationen. En afton derföre, i ett gäsningens ögon« 
blick, föreslog en ledamot att afskaffa alla titlar, 
bogen adelsman af folkets parti kunde vägra ett 
understödja detta förslag, utan att visa sig fåfäng 
ända till åtlöje; icke dess injure hade det varit 
ganska öd8kligt, att titlarne, sådana de dl voro, 
icke blifyit «ppbäfna, utan att ersättas af pairvär? 
digheten och de företräden, söm åtfölja den. En 
stor Engelsk publicist har med skäl sagt, att så 
ofta det i ett land finnes någon lifsprincip, hvil. 
ken tom hehlst, lör en lagstiftare draga fordel 
4eraf. I sjelfva verket, emedan ingen ting är si



lyåft som att «{tapa, måste man ofta ympa dea 
Pïiâ inrättningen på den andrp.

Den Constituerande Församlingen behandla- 
de Frankrike såsom en koloni, i h vil k en allt är 
nytt ; men så snart det finnes en förfluten tid, kan 
jnan ej hindra den att hafva sitt inflytande. Den 
franska nationen var ledsen vid adelp af andra 
filassen ; men den hfide och skall alltid bafva akt
ning för de historiska namnet?. O,et var af denna 
känsla man borde betjena sig för att inrätta en 
högre kammare, och försöka att efter hand låta fal
la i glömska alla benämningar af Grefvar oçh Mar
quise r, som bvarken fastade vid historiska minnen 
eller vid politiskt* embeten, snarare likna öknamn* 
än titlar.

Ett af de besynnerligaste förslag, som denna 
dagen gjordes, var att afstå från alla benämningar 
af länderier, h vil ka flere familjer burit i, århundra
den, och återtaga slägtnamnen. Således skulle 
jMo.litmorenci kallas Bouchard; It? Fayette, Mottié; 
Mirabeau, Riquetti. Det var att fieröfva Frankrika 
desp historia, oçh ingen menniska, ehuru stark de
mokrat hon må vara, hvarken ville eller horde på 
detta sätt öfvergifva minnet af sina förfäder. Da
gen efter, sedar? detta var beslutad t,, tryckte Journa
listerna i berättelsen om sessionerna Riquetti den 
äldre i s.tället för grefve de Mirabeau; han när
made sig förbittrad till författarne, som voro, 
med i Församlingen, och sade: med eder Riquetti 
ft af ven J förvillat Europa i tre (lagar. Det- 

uttryck uppmuntrade hvar och en att àterÇag%
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sin fars namn; det hade svårligen hnnnat hindras 
utan en mot Församlingens grundsatser allt fÖE 
mycket stridande inquisition; ty man bör framför 
allt icke förgäta, att hon aldrig begagnade sig a£ 
despotismens utvägar för att grundlägga frihèten, 

Necker var den enda, som i statsrådet före? 
slog Ronunge'n att neka sin stadfästelse på det 
beslut, hvarigenom adelskapet upphäfdes, utan att 
patriciatet i dess ställe infördes; och då han icke 
kunde göra sitt förslag gällande, hade han nog 
mod att låta trycka det; Konungen hade föresatt 
sig, att utan åtskilnad stadfästa alla Församlingens 
heslut; hans system var att ifrån den 6 October 

, låta anse sig såsom varande i fångenskap, och deE 
var blott för att lyda sin religiösa samvetsgrann» 
het, som han sedan nekade alt sätta sitt namn 
under de beslut, hvarigenom de af Påfven beroen
de presterna blefvo landsförvista,

Necker deremot ville, att Konungen upprigtigt och 
med ståndaktighet skulle nyttja sin förmonsrätt; han 
föreställde honom, att om han en dag återtog hela 
sin magt, kunde han alltid förklara, att han varit 
fången från den stund han kom till Paris; men om han 
icke återtog den, skulle han förlora af sitt anse
ende, och i synnerhet af sitt inflytande på natio* 
nen, genom det han icke satte sitt veto mot För* 
samlingens obetänksamma beslut, beslut som hon of
ta sjelf ångrade, sedan den demokratiska febern 
sagtat sig. Det vigtigaste föremålet för Franska 
nationen, s3 väl som för alla nationer, är att för* 
tjensten, stora egenskaper och vigtiga tjenster, 
kunna leda till de högsta embeten i staten.
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att viIlia organisera Frankrike efter den abstracts 
jemlikhetens grundsatser, var att borttaga en för 
Franska Charakteren så passande driffjäder till täf- 
Jan, att Napoleon, som på sitt sätt betjent sig der- 
af, i synnerhet derigenom har beberrskat den. 
Det memorial, som Necker ntgaf vid den tid tit- 
krha upphäfdes, om sommaren 1790, slutades med 
följande reflexioner;

”Då man i de minsta omständigheter genom
går alla distinctionstecken, är man kan bända i fa
ra att förvilla folket angående rätta meningen af 
ordet jemlikhet, som aldrig, bos en civiliserad na
tion och i ett redan inrättadt samhälle, kan betyda 
likhet i rang och egendom. Olikbeten i arbeten 
och förrättningar, skilnaden i förmögenhet och 
uppfostran, täflan, idoghet, skiljaktighet i talenter 
och kunskaper, alla dessa olikheter, ledande till 
samhällig rörelse, medföra oundvikligen olikheter 
i dec yttre, och en lagstiftares enda mål är, att, 
enligt naturens exempel, föra dem alla till en i 
sitt väsende lika, ehuru i form och utveckling 

skiljaktig sällhet.”
”Allt förenas, allt griper in i hvart annat uti 

samhällsordningens vidsträckta förhållanden, och 
de slags företräden, som för philosopbens första 
blickar synas vara missbruk, äro ofta af väsendtlig 
nytta, emedan de tjena till skydd för vi$sa subor- 
dinationslagar, hvilka det är så nödvändigt att för
svara och som man likväl skulle hafva så många 
utvägar att anfalla, om vanan och inbildningen nå
gonsin upphörde att vara deras stöd,”
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Jag får ï (let följande tillfälle att visa, döt 
Necker i de åtskilliga arbeten ban på tjugu års 
tid utgifvit, alltid i förväg tillkännägifvit de häii- 
delser, som sedan inträffat. Så genomträngande vat 
hans skarpå blick 1 Jacöbinisméns regering har haft 
till hufvudorsak den vilda yrseln af ett slags jfeiHi 
likhet; Necker synes mig hafva utmärkt denna fä
ta, då han skref devanmärkningar jäg nyligen ätt* 
förde.

ïiÜTOàOÏ C À f» i # t B T;

Chn Konungamakten, sådan den blef 
fastställd af Constituer ande 

Forsamlingetu

Samhällets lugn var redan i stor fara, då rnari på 

en gång krossade den magt, söm fanns hos de bäg
ge privilegierade stånden i staten. Icke dess min- 
fe, om man gifvit den verkställande niagten till
räckliga inedel i händerna, skulle män kunnäj, oni 
jag så får säga, genom reella författningar ersättä 
de gamlä, soni berodde på inbildningen. Men 
Församlingen, soni alltid misstänkte hofmännehs af- 
sigter, organiserade deri kongligä rhagten mot Kon
ungen, i stället att inrätta den till det allmännas 
Väl. Regeringen var si fjättrad, att dess embets- 
inän, som vorö ansvarige för allt, ingenting kunde 
titrätta. Ministèren künde knappt utnämna eri 
Vaktmästare, och Necker bar, i sin granskning af
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de rnagten aldrig i någon republik, icke en gång 
i de små Schweiziska cantonerna, var så inskränkt 
i sin constitutioneila verkningskrets, som Konun
gen af Frankrike. Kronans skenbara glähs öcli 
verkliga vanmagt försatte mlnistrarne och sjelfva 
Monarchen i ett beständigt tilltagande bekymmer; 
Visserligen böra icke tjùgüfetu millioner menhiskor 
vara till för en enda; men också bör en erida li
ka så litet vara ölyckligj äfven under förevändning 
a? tjugufem millioners lycka; ty hvar ocb en orätt
visa, den inå träffa thronen eller kojan, gör eri fri* 
det vill säga, en billig regering omöjlig.

En Furste, som icke vore nöjd med den åt 
Konungen af England bevilljäde mägt, vore ej belief 
värdig att regera; men i den Franska cönstitutioneri 
var Konurtgens och hans ministrars belägenhet o- 
dräglig. Staten led deraf ännti mer än dess sty
resman; och likväl ville Församlingen hvarken af- 
lägsna Konungen från thronen eller afstå fråri si
na flyktiga misstankar, då det var fråga om ett: 
Varaktigt arbetes

De utmärktaste af folkets parti visste icke, hus 
ru de skulle draga sig utur denna ovisshet, och 
satte derföre alltid i sina beslut det onda vid sidart 
äf det goda. Inrättningen af previncial-oomitéer 
bade länge Varit önskad; men den Coiistitueranda 
Församlingen hade inrättat dem på ett sätt, att hon 
belt ocb ballet uteslöt ministrarna från förvaltnin
gen. En nyttig fruktan för alla dessa krig, som 
sä ofta företagas af Konungarna, för deras enskil
da tvister, hade styrt den Gönstitüerande Församlis-
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gen vid krigsstSnclets organisering; men hon hààd 

laggt så många band på Konungamagtens inflytan
de i detta afseende, att arméen alldeles var ur stånd 
att tjena mot statens fiender'; så mycket fruktade 
man, att den skulle kunna förtrycka sina egna 
landsmän! CriininaUlpgfarenhetens förbättrande och 
införandet af edsvurna nedkallade välsignelser öf» 
ver den Constituerande Församlingens namn; men 
hon beslöt, att domare skulle utnämnas af folket 
och icke af Konungen, och att nya skulle välja3 
hvart tredje Sr, Icke dess minre förena sig Eng* 
lands exempel och ett upplyst begrepp att beviss, 
det domrarne, under bvad regeringssätt som beldst, 
böra vara i beständig besittning af sina erabeten, 
och att deras utnämnande, i en monarchisk stat, 
bär tillhöra Konungen. Folket är mycket minre 
i stånd att känna de egenskaper, som fordras Los 
en domare, än dem, som äro nödvändiga för att va
ra fullmägtig vid nationens sammankomster; en 
synbar förtjenst och upplysning i allmänhet böra 
för allas ögon utmärka en folkets representant; 
men genom vidlyftiga studier förvärfvas skicklighet 
att förestå ett domare-embete, Det är framför allt 
vigtigt, att domare hvarken kunna afsättas af Kon
ungen, eller af folket blifva upphöjda och för
skjutna. Om alla partierna från de första dagarne 
af revolutionen kommit öfverens att oförändrade 
bibehålla rättegångs-formaliteterna i aktning, hu
ru många olyckor hade då icke blifvit Frankri
ke besparade! Ty det är i synnerhet för utomor
dentliga fall, som de vanliga domstolarne blifvit

m*
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Sbtättade. Man kunde säga, att rättvisan hos osé 
är såsom éh enfälldig qvinna, af hvilken man lian 
hafva nytta i hushållningen under söcknedagarna, 
ïnan som icke far visa sig vid högtidliga tillfällen^ 
och likväl är det vid dessa tillfällen, dä passio- 
»erna äro mest upprörda, som iagärnes sjelfstän- 
dighet är mera nödvändig än någonsin.

Den 4 Februari 1790 begaf sig Konungen till 
Församlingen, för att ined ett ganska väl förfat
tad t tal, på hvilket Necfser arbetat, mottaga de 
grundlagar, som Församlingen redan beslutat. 
Men i samma tal visade Konungen med styrka 
det olyckliga tillstånd, hvari riket var, och nöd
vändigheten att förbättra och fullända Constitu
tionen. Detta steg var oundgängligt, emedan Kon
ungens hemliga råclgifvare alltid föreställde honom 
såsom fånge, hvarigenom bos folkets parti miss
troende mot hans afsigter uppväcktes. Ingenting 
passade minre en man af Ludvig XVI:s dygd 
Mn ett tillstånd af beständigt bedrägeri, som ma» 
bos honora förutsatte; de föregifna fördelar, man 
trodde sig kunna draga af ett sidans system, till
intetgjorde dygdens verkliga styrka.
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SfcXTONtoB C A H T 1 B ï,

Om F'orbundsacten den 14 179°' •

0 aktadt de fel, som vi nyligen anmärkt, bade 

den Co’nstituerande Församlingen uträttat så myc« 
ket godt, och besegrat så många svårigheter, att 
den var tillbedd af nästan hela Frankrike. Det 
fordrades en noggrann kännedom af grunderna 
för den politiska lagstiftningen, för att blifva varse 
alla brister i Constitutionen, och man hade satt sig
1 besittning af friheten, ehuru de försigtighetsmitt 
man tagit för dess bestånd icke voro väl beräkna
de. l£n för alla stora egenskaper öppnad bana 
Uppväckte (den allmänna täflan ; en på snillen i 
hög grad rik Församlings undersökningar, tryck
frihetens mångfalldiga verksamhet, offentligheten i 
alla väsendtliga afseenden lossade utur bojorna det 
Franska snillet, den Franska patriotismen, med ett 
ord alla de kraftfulla egenskaper, af hvilka man 
sedan sett någon gång grymma, men alltid jätte
stora verkningar. Man andades mera fritt, man 
hade mera mod i bröstet, och det obestämda hop
pet om en sällhet utan tvång hade bemägtigat sig 
nationen i dess fulla styrka, lika sona det med 
sina bländverk förvillar menniskor i deras ungdom.

Dä den Constituerande Församlingens hufvud- 
sakligaste bekymmer hade till föremål de faror, 
för hvilka friheten en dag, genom linietropparna, 
kunde blottställas, var det naturligt, att hon på alls 
aätt sökts att bringa nationalbeväringen på sin si-
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uä, fehiedan denna med sl«äl kunde anses För iriësE 
Dorgarnes väpnade styrka : dessutom var höri si 
säker på den allmäpnä opinionen 1790, att hoii 
iheldst oragàï sig riiéd fäderneslandets soldâtes 
Linietropparrië iiro hëlt och hallet nyare tidens 
uppfinning, Öch dëras verkliga sÿftemâl är att 
sätta en af Folket obëroeridë riiagt i Konungarne* 
händéf. Det är en följd äf nationalgardets inrät
tande i Frankrike, ätt fasta landet af Europa sè- 
idan blifvit eröfrädt 5 men den Gönätituéfande För
samlingen var då långt ifrån att önska krig, eme
dan hon hade allt för mycken upplysning att ické 
nättä friheten frariiför allt, Öch denna frihet är 
oförérilig riiéd eröfririgslysttiäden öbli Ide inilitäri- 
ska vanorna. ,

De åttätiotre dépärtemehterna skickade,depute- 

rade af sipa nationalgarder, för att svärja trohet 
åt den nyå Constitutionen, Déri var väl ännu ick® 
Färdig; men de grundsatser den helgat hade för sig 
ett allrriänt bifall; Deri patriotiska énthusiasmeä 
var sä liflig; att bela Faris höptals strömhiade till 
îorbundsacten 1790, likä söm året förut till Bastil- 
léns förstörande.

Det vär pä Märs-fältet, tnidi; feriiöt riiilitärschö- 
lan, Öch icke långt frän Invalid-hospitalet, son» 
nätionalgardernäs förening skulle verkställas. Mari 
riiåste uppkastä gräsvallar omkring hela denna stö
ta pläts, för ätt fa rrini at åskadärrie. Ffuntiriirrief 
'äf första rangen förenade sig med mängden äf dé 
frivilliga aibétare, som irifurinö sig att biträda vid 
förberedelserna till denna fest. Framför militär- 
«fihdlari uiidt emot ilöderi, som begränsar RTatsfäi-
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tet, bade man. uppfört en altan med betäckning 
för Konungen, Drottnioggn och hela hofvet. At- 
tatiotre spjut, fäätade i jorden, och pa hvilka hvar- 
je departements vapen voro uppsatta, formerade 
en stor cirkel, af hvilken den amphitheater, der 
Kopgliga familjen skulle sitta, utgjorde en del. 
Yid andra ändan såg inan ett altare bereddt för mes- 
san, som de Talleyrand, då varande Biskop af Au- 
tun, vid detta vigtiga tillfälle skulle hålla. La 
Fayette närmade sig samma altare, för att aflägga 
trohetsed åt nationen, lagen och Konungen 5 och 
så väl eden, som mannen, af hvilken den aflades, 
väckte en liflig känsla af förtroende. Askådarne 
voro likasom druckne af glädje; Konungen och 
friheten syntes dem dä fullkomligt förenade. Den 
logbundna monarchien liar alltid varit målet för 
Frankrikes hefa önskan: och den sista rörelsen af 
en verkligt nationel enthusiasm visade sig vid

denna förbundsact af år »790.
Icke dess minre voro länkande menniskor 

långt ifrån att äfverlemna sig åt den allmänna gläd
jen. Jag sag i min faders ansigte en djup oro ; i 
det ögonblick, man trodde sig fira en triumph, 
kände han förmodligen, att man redan icke mer 
hade några utvägar. Då Necker uppoffrat hela 
sitt Förtroende hos folket, att förvara frihetens 
och den lagbundna monarchiens grundsatser, må
ste la Fayette de nna dag blifva högsta föremå
let för folkets kärlek; han ingaf bos nationalgar
det en djup känsla af tiligifvenhet ; men hans po
litiska tänkesätt måtte hafva varit hvilket som 
hel dst, skulle hans magt blifvit till intet, om han
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velat sätta sig mot tidens anda. Detta var en 
tidpunct, dä allmänna begrepp herrskade, men icke 
enskilda personer. Sjelfva Bonapärtes fruktans
värda vill i a skulle ingenting hafva förmått emot 
sinnenas rigtning 5 ty långt ifrån att älska den 
inilitäriska magten, hade Fransmännen då mycket 
beldre lydt en församling än en general.

Vördnaden för Nationalförsamlingen, den för
nämsta grundvalen till en fri statsförfattning, rådda 
ir 1790 i allas hjertan, likasom hade denna repre
sentation varit ett århundrade, men icke blott ett 
år gansmal. I sjelfva verket, om sanningar af en 
viss ordning erkännas i stället för att begripas, här 
det vara tillräckligt att visa dem för menniskorna, 
och de skola fatta tillgifvenhet för dem.

S'J.D T T O KD ï C A P I T I. E T,

Om Parisiska sällskapsUfvet under den 

Constituerancle Församlingen.

tländningar skulle icke kunna begripa den så 
mycket utropade glansen och behaget af det Pa
risiska sällskapsUfvet, om de icke varit i Frankrike 
före de sist förflutna tjugu åren ; men man kan med 
skäl säga, att, detta sällskapslif aldrig varit så ly
sande och på samma gång så allvarsamt som un
der de tre eller fyra första åren af revolutionen, räk- 
nadt från år 1788 slutet af 1791. Emedan första 
klassen ännu hade de politiska angelägenheterna x
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$ÎQ magt, förenade sig hela frihetens styrka och deq - 
.fordna artighetens behag hos samma personer. 
Medlemmar af tredje ständet, utmärkta genom sitt 
upplysning och sina stora egenskaper, förenade 
sig med dessa adelsmän, spin mer voro stolta öf= 
'yer sin egen förtjenst än pfver sitt stånds privile
gier; och de yigtigaste frågor, som samhällsord-r 
gingen någonsin föranledt, behandlades, af snillen,, 
som bäst voro, i stånd att fatta och utreda dem.

Hvad som i England så mycket förminskar 
sällskap,slifvets behag, ligger i dp förrättningar och 
intressen, hvilka äro oskiljaktiga, från eq stat, som 
länge haft ett representativt, regeringssätt. Hvad 
som deremot gjorde Franskt; säll.skapslifvet något 
■ytligt, var dep sy sslp,löshet, som åtföljer det nio* 
narchiska. Men på en gäng förenade sig friheten®, 
hraftfullhel med aristokratiens belefvenliet; i intet 
land, i intet tidhvarf har vältaligheten under alla 
sina former varit så utmärkt, spin under de första, 
åren af revolutionen,

I England äro fruntimren vanp att tiga i män
nens närvaro,, då det är fråga om något politiskt. 
De Franska frpntiniren deremot förde hemma hos 
»ig ordat i nästan alla äinnen, och deras snill# 
hade tidigt bildat sig till den färdighet, som der*, 
fill fordras. Tvisterna rörande de politiska ären- 
denpa mildrades således af dem, oçh blandades of
ta med behagligt oçh stickande skämt. Det är 
väl sant, att partiandan söndrade sällskaperna ; meu 
hvar oçh en lefde med de sina.

Yid hofvet inställde sig de tvänne hatajlloner- 
na af den förnäma klassen, dett ena trogen det
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gamla regeringssättet, den andra anhängare af fri» 
heten ; men de ryckte ej gerna ut mot hvarandra, 
Stundom hände, att jag af ett slags tilltagsen- 
het ville försöka några jemkningar mellan båda 
partierna, genom det jag bjöd de qvickaste af 
bägge att spisa tillsammans, ty på en viss höjd 
förstår man hvarandra nästan alltid , men sakerna 
hlefvo för mycket allvarsamma, så att icke en 
gång denna ögonblickliga förening kunde utan svå
righet förnyas.

Den Constituerande Församlingen har, såsom 
jag redan nämnt, icke en enda dag uppskjutit tryck» 
frihetfen. De som i Församlingen hade den olyc» 
kan, att alltid öfverröstas, egde således åtminstone 
den tillfredsställelsen, att de kunde smäda hela 
matpartiet. Deras journaler gjorde qvicka ordle
kar öfver de vigtigaste ämnen : det var verldshi- 
Storien, förvandlad till sällskapsglam. Sådan är öf
ver allt Charakteren af hofvens aristokratin. Då ick« 
dess minre de våldsamheter, sorn utmärkt revolu
tionens början, i hast blifvit stillade, och ingen 
confise,eriog, ingen revolutionär? domstol blifvit satx 
i verksamhet, bibehöll hvar och en ännu tillräck
lig sorgfrihet, för att helt och hållet kunna öfver- 
lemna sig åt sitt förstånds utveckling'; de brott, 
hvarmed man sedan befläckat; partrioternas sak, 
tryckte ännu icke deras samvete ; och aristokra
terna hade ännu icke lidit så mycket, att man 
kunde sägas hafva gjort dem någon orätt. Allt var i 
motsats, intressen, känslor, tänkesätt; men sa län. 
ge inga schavotter blifvit uppresta, var ordet ännu 
@n antaglig medlare mellan bägge partierna. Aek i



det är sista gången som Franska snillet visat sig 
i hela sin glans, det är sista gången., och i viss* 
afseendert äfveu de» första, som sällskapsiifvet i 
Faris bar kunnat gifva något; begrepp om denna 
inbördes gemenskap mellan öfverlägsna snillen, debt 
ädlaste njutning menskliga naturen kan. medgif- 
va. De som lefvat på denna tid, skola ej kunna 
annat an tillstå, att man aldrig på något stallo 
sett s.å mycken UHighet, sa mycket snille ;. af den, 
mängd talentfulla menniskor, som af ornstäridigbe- 
terna då utbildades, kan man göra sig begrepp om 
hvad Fransmännen skulle vara, om de blifvit kallade 
att befatta sig m.ed de allmänna angelägenheterna 
på den väg, som af en via och rättskaffens con
stitution föreskrifves.

I sjelfva verket kan man i de politiska författ
ningarna inympa ett slags skrymleri, som dömer men, 
niskorna i sällskaper att antingen tiga eller bedraga. 
Umgänget i Frankrike har på de sista femton åren 
lika så mycket blifvit skadadt af partiandans so- 
phismer, och af den fega försigtigheten, som deé 
var öppenfc jertigfc och snillrikt, då man utan fruk
tan kunde väcka fråga om statens yigtigaste an
gelägenheter; man kände då ingen annan fruktan, 
än den att icke nog göra sig f ört j en t af den all* 
Miunna aktningen, och denna fruktan förhöjer själs.- 
förmugenheteiiia j stället att ijyäfva dem-
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âsïRiosus Caj IHM1,

Om Assignaternas införande och Weckers afsked.

.Fiiiance-oomitéens ledamöter föreslogo den Lag

stiftande Församlingen, att afbörda sig statsskul
den genom tiljskapande af ett tusen åttahundra 
millioner sedlar, med en tvungen curs, assignera- 
de på presterskapets egendomar. Det var ett gan- 
ska enkelt satt, att sätta finaneerna i ordning 5 
likväl var det sannolikt, att dl man pä detta sätt 
befriade sig från de svårigheter, som i ett stort 
lands förvaltning alltid inträffa, skulle man inom 
få år utbetala ofantliga capitaler, och, genom sjelf- 
va användningen af dessa capitaler, gifva näring 
åt nya revolutioner. I sjelfva verket skulle hvar- 
ken de inre oroligheterna, eller de utländska kri
gen så lätt uppkommit, om man ej haft tillgång 
till en så omätlig summa penningar. Flere af re
presentanterna, som förmådde den Constituerande 
Församlingen att utgifva denna ofantliga summa af 
pappersmynt, förutsågo visserligen icke de olyckli
ga följderna deraf; men de älskade den magt, som 
besittningen af en sådan skatt skulle gifva dem.

Necker satte sig ilrigt emot assignaternas in
förande; i början, såsom jag förut nämnt, gillade 
han icke, att inan skulle confiscera alla de andeli
gas egendomar, och efter hans sätt att se, skulle 
han alltid tagit undan Ärchebiskops- och Biskops- 
dömena, men i synnerhet prestgårdarna 5 ty kyr- 
koherdarne halva aldrig varit nog lönta i Frank
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like, ehuru de utgjorde den nyttigaste Islassen af 
prestståndet. Följderna af pappersmyntet, dess ef
ter hand aflagande värde och de omoraliska specu« 
lationer, hvartill dett.a dess förfall gaf anledning, 
voro utvecklade i Neckers memorial med den 
kraft, som utgången allt för mycket rättfärdigat. 
Lotterierna, mot hvilka flera medlemmar af den 
Coristitueyande Församlingen, och i synnerhet Bi
skopen af Amtun med skäl förklarade sig, äro ej 
annat än ett enkelt hasardspel, då der mot den 
vinst, man får af pappersmynfets beständiga förän
dring, nästan helt och hållet grundar sig på kon- 
sten att vid hvarje stund af dagen bedraga, an
tingen genom vexlar eller i afseende på varornas 
värde, och det lägre folket förvandiadt till agistö-, 
rer, får afsmak för arbete, genom en alltför lått, 
vinst; med eft ord, gäldenärer, som på ett orättmä
tigt sätt göra sig skuldfria, äro icke mer fullkom
ligt redliga i några andra lifvets förhållanden. Neç- 
ker förutsade år 1790 allt hvad som sedan inträf-, 
fade i afseende på assignaterna; den allmänna väl
mågans aftagande genom det låga pris, hvartill na- 
tionalgodsen måste säljas, och dessa häftiga revolu
tioner i enskildas förmögenhet, hvilka nödvändigt 
skulle förderfva. Charakteren hade hos dem, som 
vinna'och dem som förlora; ty ett så stort utrym
me för hopp. och fruktan sätter men&kliga natu
rel» i allt för våldsamma skakningar.

Dä Wecker satt© sig emot förslaget angåenda 
pappersmyntet, inskränkte han sig icke till den 
enkla rollen att anfalla; han föreslog i stället in- 
Sättandet af en bank, hyars hnfvudgrunder sedan



blifvit antagna, och i hvilken han såsom pant vil
le inteckna en de! af de andliga godsen, tillräck
lig att sätta financerna i det lyckligaste tills tänd. 
Han påstod äfven ifrigt,. men förgäfves, att medlem- 
«îarne af finance-expeditionen »kulle få tillträde i 
Församlingen, för att under ministerns frånvaro, 
hvilfcen icke hade säte och stämma derstädes, utre- 
da de frågor, som angingo financerna. Slutligen, 
innan Neckar lemnade sin piafs, betjente han sig 
fpr sista gången af det anseende baq egde, för att 
ovillkorligt neka den Lagstiftande Församlingen och 
i synnerhet representanten Camus att se den Röda 
Boken,

Denna hok innehöll statens hemliga, utgifter 
ppder den föregående och under Ludvig XVI:* re
gering. Der fanns içke en enda artikel på Nec- 
kers befallning; och likväl var det han, som uthär
dade den mest obehagliga strid, att hindra För
samlingen att sätta sig i besittning af ett register, 
*om bevittnade Ludvig XY:s fel och Ludvig XVI:*, 
allt för stora eftergifvenhel: endast hans, eftergif- 
yenhet, ty Necker underlät ej att gifva, tillkänna, 
det Konungen och Drottningen på en tid af sex- 
fan år icke tagit för sin egen de) mer än elf va 
millioner af desra hemliga utgifter; men flera, lef- 
yande personers heder kunde blottställas genom, 
kännedomen af de betydliga summor de mottagit* 
Dessa, personer voro just JSfeckers fiender, emedan 
Iran tadlat bofvets frikostighet mot dem, och lik- 
yäl var det han ensam, som vågade misshaga För
samlingen genom det han satte sig emot kirngo- 
SSnfSçy. af sina mofslåndares fei. Så. många dygdeç
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af alla slag, ädelmod; oegennytta, ihärdighet bada 
î en annan tid blifvit belönte af den allmänna o« 
pinionen, och förtjente att vara det mer än nlgon« 
sin. Men hvad som mest bür väcka deltaganda 
hos livar och en, soin begripit Neckers belägenhet, 
är att se en man, af det y-ppersta snille och den 
förträffligaste cbarakter, ställd mellan så motsatta 
partier, mellan så skiljaktiga pligter, att hans full- 
komliga uppoffring af sig sjelf, sitt anseende och 
sin lycka, icke kunde' förlika hvarken fördomarna 
ined grundsatserna eller egennyttan med tänka- 
sätten.

Om Ludvig XVI verkligen fogat sig efter Neit
her« råd, hade det varit denna ministers pligt att 
icke begära sitt entledigande. Men anhängarne af 
det gamla regeringssättet förledde då Konungen, 
såsom de kanske skulle göra än i dag, att aldrig 
taga råd af en man, som älskade friheten! detta 
är i deras ögon ett oförlåtligt brott. Dessutom, 
märkte Neckar, att Konungen, missnöjd med dea 
del man i Constitutionen lemnade honom, och led
sen vid Församlingens uppförande, bade beslutat 
att draga sig utur en sådan belägenhet. Om han 
hade vändt sig till Neckar, för .alt med honom 
rådslå om sin afresa, hade hans minister utan tvif- 
vel ansett för sin pligt, att med alla krafter hjelpa 
ho nom 5 så grym och farlig syntes honom monar- 
chens belägenhet. Och likväl var det alldeles stri
dande mot den naturliga böjelsen hos en man, sona 

v af nationens röst blifvit kallad att tillbringa sina 
dagar i ett fremmande land; men då Konungen 
pçh Drottningen icke nämnde något om sina fbr-
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elager i detta afseende, borde lian tvinga sig till de* 
ras förtroende ? Sakerna voro komna till den yt
terlighet, att man måste vara upprorsstiftare eller 
contrarevolutiönist, för att ega något inflytande, 
och för Necker passade ingendera af dessa roller.

Han tog derföre det beslutet, att draga sig 
undan, och vid denna tidpunct horde han utan 
tvifvel göra det3 men alltid ledd af begäret, att i 
»in uppoffring for fäderneslandets sak gå så långt; 
som möjligt, nedsatte han två millioner af sin för
mögenhet i den Kongliga skattkammaren, just der
före att han förutsagt, det pappersmyntet, med 
hvilket man ville betala rentorna, innan kort skul
le blifva utan värde. Han ville icke såsom privat 
man skada de operationer, han i egenskap af mi
nister ogillade. Om Necker varit mycket rik, ha
de detta sätt att lemna sin förmögenhet icke dess 
minre förtjent all uppmärksamhet; men då dessa 
två millioner utgjorde mer än hälften af hans för
mögenhet, som lidit en betydlig förminskning gen- 
cm det han i sju år varit minister utan lön, skall 
man kan hända förvånas, att en man, sotn sjelf för- 
värfvat hvad han egde, kände ett sådant bebof 
att uppoffra det åt den finaste känsla af grannla-
genbet.

Min far reste den Q September år 1790. Jag 
kunde ej följa honom, emedan jag var sjuk, och 
nödvändigheten att qvarbüfva blef mig så mycket 
plågsammare, som jag fruktade de svårigheter han 
kunde möta på sin väg. Också fick jag Verkligen,, 
fyra dagar efter hans afresa, ett bref från honom, 
hvarigenom jag underrättades om hans arrestering
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i Arcis-sur-Anbe. Folket öfvsrtygadt, att han för

lorat Församlingens förtroende, blott genom defc 
han uppoffrat hatioiietts sak för Konungens, ville 
hindra honom från ätt fortsätta sin resa. Hvad 
som i synnerhet vid detta tillfälle gjorde honom 
ondt, vat den grufliga örö hatts hustru hädév 
för honom; hon älskade honom så uppiigtigt öcti 
med så mycken passion, àtt haii tillåt sig, kättské 
på orätt, ställe, att tala om henne och hennes sorg 
i det bref han vid sin äfresa skrtf till Församling 
gen. Tiden var för allvarsam, matt måste medgif- 
va det, för att lemna film åt enskilda omsorger; 
men denna känslofullhet, som en stor statsman ic> 
he kunde tvinga i alla omständigheter af sin lefnadi 
var jüâfc sjélfva källan till de stora egenskaper, sont 
utmärkte honom, skarpsinnighet och ömhet: när 
man är niägtig af sanna och djupa rötélser, heru- 
sas man aldrig af inagten, och det är i synnerhet 
deruti man hos en minister igenkänner en santi 
själsstorhet.

Den Constituérande Församlingen béslöfc att 
låta Necket fortsätta sin resa. Han sattes i frihet 
och begaf sig till Basel, mött icke utari att ännu 
möta stora faror: hän gjorde denna grufliga resa 
på samma väg, genom samma prövtncer, der han 
tretton månader förut blifvit förd i triumph. A~ 
ristokratetna undetlato icke att berömma sig af 
hans motgångar, utan att betänka» eller snärare u. 
tan att villja tillstå, uet hän satt sig i denna belä» 
genhet, för att försvara dem, och försvara dem en
dast af nit för rättvisan; ty han visste väl, att ingen 
ting kunde återföra dem till beyågenhet mot höfi-



öm, och det var visserligen icke i detta hopp, ut- 
&n af kärlek till sin pligt, som han pä tretton. 
tn"n;ader frivilligt uppoffrat folkets tjuguSrigä till- 
gifvenhet.

Han drog sig undan med ett djitpt särad t hjér- 
ta, sedan han förlorat frugten af en långvarig mö- 
da; och Franska nationen skall kanske aldrig mer 
återfå en minister, som i så hög grad älskar hen
ne. Hvad var det derföre i en sådän olycka, 
som så mycket tillfredsställde vissa menniskor? 
Hvad! skall man höra af dem, som aldrig låta rät
ta sig, var han icke anhängare af denna frihet, soin 
gjort oss så mycket omit? Visserligen kan jag ic
ke säga eder allt det goda, som denna frihet skul
le tillskyndat eder, om J velat antaga den, dä den 
erbjöd sig ät eder ren öch ohefläckad; men om 
inan ock skulle medgifva, att Necket bedragit sig, 
med en Cato och Sidney, ined Chatham och Vas- 
hington, borde en sådan villfarelse, som i två tusen
de år varit alla ädla hjertans, borde, säger jag, en 
sådan villfarelse qvafvä all erkänsla för hans dyg
der ?
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'Nut O sd 8 G A P I T ,L E Tl

L 4
De politiska ärendenas och partiernas till- 

stånd om vintern 1790 och 1791.

Î alla Frankrikes provincer ütbritsto oroligheter 1 

anledning af statsförfattningens fullkomliga om
stöpning, och af striden mellan den gamla och nya 
regeringsformens anhängare.

Den verkställande magten visade sig såsom död, 
sade en fullmägtig från venstra sidan af Församlin
gen, emedan den hoppades, ehuru utan skäl* att. 
det goda skulle födas af sjelfva ytterligheten i det 
onda, Ministrarne beklagade sig oupphörligt öl- 
ver oordningarne, och ehuru de hade föga medel 
att hindra dem, använde de icke en gång dessa, e~ 
medan de smickrade sig, att Församlingen, af saker
nas olyckliga tillstånd, skulle blifva tvungen att 
gifva regeringen en större magt. Församlingen, 
som märkte detta system, bemägtigade sig alla för
valtningsärendena, i stället för att inskränka sig 
till att stifta lagar. Sedan Necker dragit sig un
dan, begärde hon ministrarnas afsättande, och eme
dan hon i sina constitutionella beslut endast tänk
te på de närvarande omständigheterna, fråntog hon 
Konungen efter hand utnämnandet af alla den 
verkställande magtens embetsmän. Hon förklarade, 
i form af beslut, sin ovillja mot den eller den per
sonen, alltid troende på varaktigheten af det när
varande, likasom nästan alla menniskor med «rag

ten
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ten î sina händer. Representanterna på veâstra 
sidan sade: Chefen för verkställande magtcn i Eng« 
land har embetsråän, som den sjelf'utnämnt.: da dere- 

mot den verkställande magten i Frankrike, icke mitt
re mägtig och mera lycklig, skall hafva den förde
len cttt icke befalla Sfver andra än dem, Soin natio
nen utvalt, ock på detta sätt vara ännu närmare för
enad med folket. Det gifves phraser för ailt, i syn
nerhet i franska språket, b vilka så ofta blifvit be
gagnade för så många olika och ögonblickliga än
damål. Ingen ting var îmellertid sa enkelt som 
att bevisa, det man icke kan befalla menniskor, 

, på bvilkas öde man icke liar något inflytande. 
Denna sanning erkändes endast af det aristokrati
ska partiet; men detta Slog sig på en motsatt yt
terlighet, då det icke erkände nödvändigheten af 
Ministrarnas ansvarighet. Det är ett af den Engelska 
konstitutionens förnämsta företräden, att- hvarje grers 
af styrelsen der är allt hvad den kan vara: Kon
ungen, pairerne och underhuset. Magtema äro 
der i jemvigt med hvarandra, icke genom sin svag
het, utan genom sin styrka.

I allt hvad som icke stod i gemenskap med 
partiandan, visade den Constituerande Församlin
gen den högsta grad af förstånd och upplysning} 
men det ligger nägot så våldsamt i passionerna, att 
förnuftets slutledning genast blir afbruteii; vissa, 
ord upphetsa hlodet, och egenkärleken gör, att ö- 
g oubli ekets tillfredsställelse segrar öfver allt hvad, 
som kunde blifva af någon varaktighet.

Samma misstroende mot Konungen, som fjät* 
trade förvaltningen och rättegångsordningen, visa- 

Mad. Stach 20..
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tic sig ännu tydligare i de beslut, som angingö 
militäriska styrkan. Man underhöll frivilligt oord
ningen i arméen, eburu ingen ting var lättare än att 
hämma den; man såg prof derpå, då Ghateauvieux’s 
regemente uppreste sig: den Constituerande För
samlingen fann för gode att dämpa detta uppror, 
och inom få dagar voro dess befallningar verkställ
da. De Bouillé, en officer af verklig förtjenst 
tmder förra regeringen, tvang, i spetsen för de trop
par som förblifvit trogna, de upproriska soldater
na att iippgifva staden Nanci, som cle bemägtigat 
sig. Denna framgång, som endast bör tillskrifvas 
det anseende Församlingens beslut hade, ingaf hof. 
vet falska förhoppningar; det föreställde sig, och 
de Bouille underlät icke att uppehålla det i denna 
villfarelse, att arméen icke önskade något högre äri 
att Rtergifva Konungen bans fordna magt; men 
arméen så väl som hela den öfriga nationen var af 
den tanke, att en endes vill ja icke borde vara utan 
gränsor. Sedan de Bouillé slutat sin expedition 
om hösten 1790, ingick hofvet i underhandling med 
honom, och man hoppades på något sätt kunna 
förmå Mirabeau att förena sig med denna General. 
Hofvet föreställde sig såsom det bästa medel till 
revolutionens hämmande, att vinna cheferna pä 
sin sida; men denna revolution hade blott osynli- 
ga chefer; det var tron pa vissa sanningar, som 
ledde den, och på dessa kunde ingen förförelse 
verka. Man rnaste underhandla med grundsatserna 
i politiken och icke bekymra sigom enskilda per
soner, som af sig sjelfva intaga sin plats, så snart
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fiiàïi gjort ett lyckligt utkast till det kelas inïatb 
hing,

Iinellérîid kända folkets parti 5 sin sida, àtfc 
det låtit föra sig alltför långt, och att klubbarné; 
Som. bildat sig utom Församlingen, började gifva la
gar åt sjelfva déhna Församlingi SS snart man i 
fett regeringsåätt lemhafc öppet inträde för fen ihågt; 
Som icke är laglig, slutar den alltid med att bliF- 

va den starkaste. Emedan den icke befattar sig 
ined annat än att tadla hväd soiii sker utan att 
bandia sjelf, lemhår den aldrig ämne St kritiken; 
Och den har till anhängare alla, '’söm önska en för
ändring i staten. Det förbäller sig på samma sätt 
ined fritänkanie, sam anfalla allä religioner, ineri 
3om icke veta hvad de skola säga, här inan bet 
dem satta hlgofc anriat system i stället för dem ds 
villja förkasta. Man bör ifcke förblanda dessa yt
tre magtei, hvilkäs tillvarelse är sS skadlig, med 
Opinioner! som låter hörä sig öfvfer allt, men in. 
genstädes formerar sig till en politisk corps. Ja- 
cobinernas klubbar vöro organiserade såsom en re
gering, och det mer än äielfva regeringen; de fatta
de beslut, stodo, genoin brefvekbng med proviu- 
cerna, i sammanhang med ändra icke minre mäg- 
tiga klubbar; med ett ord; man borde anse den! 
Som en underjordisk' mina, alltid färdig att, så 
Snart tillfälle yppade sig, spfängä i luften de för 
jhäad varande författningarna.

Lamethefnas, Barnaves och Duports parti, näsfc 
jfacobinerna det mest demokratiska af alla, var ic
ke dess tninre redan hotadt af dåvarande demago
ger; hvilka följande året i sin ordning började ined!
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få undantag att anses för aristokrater. Icke desa 
minre förkastade Församlingen med ståndaktighet 
alle de p§ klubbarne föreslagna mått och steg mot 
Titöyttningen, mot tryckfriheten och mot adelsmän
nens föreningar^ till dess heder kan man icke nog 
ofta upprepa, att den aldrig antagit den fruk
tansvärda iäran om frihetens införande genom de
spotismen. Det är detta afskyvärda system, man 
hör tillskrifva den allmänna andans undergång i 
Frankrike.

La Fayette och hans anhängare ville icke.bi
vis ta Jacobinernas klubb, och att motväga dess in
flytande försökte de att grundlägga en annan för
ening, kallad 1789 års klubb, i hvilken ordningens 
och frihetens vänner borde samla sig. Ehuru Mi
rabeau hade sina egna planer, kom han likvä! till 
denna förnuftiga klubb, hvilken imellertid snart blef 
öfvergifven, emedan intet verksamt intresse ditkalla- 
de någon. Man var der för att bevara, dämpa, hin
dra; men detta tillhör en regering och icke en 
klubb. Monarcbisterna, det vill säga, anhängarn® 
af en Konung och en constitution, hade natur
ligtvis bordt förena sig med denna 1789 års klubb; 
men Sieyes och Mirabeau skulle för allt i veri
tlen aldrig gått in på att sätta sig i misscredit 
lios folket genom en förening med Malouet, Cler- 
mont-Tonnerre, dessa menniskor, som voro lika 
så mycket mot ögonblickets ingifvelse, som i öf- 
öfverensstämmelse med tidhvarfvets anda. De mode
rata befunno sig således delade i två eller tre oli
ka partier, då deremot de anfallande nästan alltid 
voro förenade. De kloka och behjertade anhän„
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game af Englands författning sügo sig frän alla 
Rirlor tillbalo drifna, emedan de blott bade san
ningen för sig- Imellertid finner man i Moniteuren 
för den tiden dyrbara bekännelser, rörande Engelska 
Constitutionen, af hufvudraännen på högra sidan. Ab- 
boten Mauri säger; Den Engelska Constitutionen, som 
thronenS och frihetens vänner med lika mycket skäl höra 
t a ga till mönster. Casalås säger: England, detta land, i 
kvilket nationen är likaså Jri som Konungen är aktad. 
Med ett ord, emedan alla de gamla missbrukens 
försvarare sägo sig botade af en vida större fara 
lin sjelfva dessa missbruks afskafFande, uppböjde 
de dä det Engelska regeringssättet lika så myc
ket, som de nedsatt dess värde två år förut, då det 
sä lätt kunnat erhållas. De privilegierade hafva 
flera gånger förnyat denna manoeuvre, men alltid 
utan att ingifva något förtroende: frihetens grund
satser kunna ej behandlas efter taktikens reg- 
lor, ty det gifves något religiöst'i den känsla, 
bvaraf ädla själar äro intagne för menniskoslägtets 
värdighet.

T l U G O K D E C A P Ï a’ E. E T.

IM irai enus död.

liai förnam herre från Brabant, af ett skarpt och 

genomträngande förstånd, var medlaren mellan Irof- 
vet och Mirabeau; denne hade förmått honom att 
genom en hemlig brefvexling inlåta sig i under-



Sio

fondling med Marquisen de Bouillé. den General, 
tili hvilken Kongliga familjen satt det största for? 
Si-oende. Det syntes vara . Mirabeau’« forslag att 
beledsaga Konungen till Compiegne, till (le rege?, 
jnenter, ont hvi 1 ka de Bouillé trodde sig säker, 
och att äfven ditkalla den Ganstituerande Färs am-, 
lingen, för att befria den från hufvudstadens in? 
flytande och göra den beroende af hofvet. Men 
på samrna lid hade Mirabeau för afsigt att. genom? 
drifva Engelska constitutionens antagande, ty al
drig kan ett verkligen öfverlägset snille önska de-, 
spotismens återupprättande. En ärelysten cliarak? 
ter skulle kunna föredraga denna magt, om han 
vore säker att kunna leda den i hela sin jifstid; meq 
Mirabeau visste ganska väl, att om, han i Frankrike, 
kom att åter upprätta de.n oinskränkta monarchi. 
en, skulle hofvet icke länge låta honom styra den
na monarchie; och han önskade ett representativt; 
regeringssätt, i bvilket stora män, alltid äro nöd
vändiga och derföre alltid ansedda.

Jag bar haft i mina händer ett bref af Mira? 
beau, skrifvefc att visas för Konungen; han Sdaga* 
Jade der alla sina utvägar att gifva Frankrike ett 
kraftfullt och värdigt, men lagbundet monarchiskt 
regeringssätt; han nyttjade ibland andra äfven det
ta märkvärdiga uttryck: Jag ville icke hafvci arbe» 
%at endast pä en stor förödelse. Hela brefvet gjorde 
heder ät rigtigheten af hans åsigter. Hans död 
var en svär olycka på den tid, då den inträffade,, 
en öfvedägsen tankekraft erbjuder alltid sLora ut- 
yägar. ”Ni hat allt för mycket snille, sade 
pecker en dag till Mirabeau, för att icke torr el*
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}ev sednare erkänna, det moralen är grundad i tin
gens natur”. Mirabeau var väl icke'helt och hål
let en man af genie; men han var ganska nära der
till genom sina stora egenskaper,

jag måste således tillstå, att oaktadt alla Mj- 
rabeau’s grymma fel, oaktndt den billiga harm jag 
hände öfver de anfall han offentligen tillät sig mot 
juin far (ty i förtroende talade han alltid om hon
om med beundran); förorsakade mig likväl hans död 
en smärtsam känsla, och hela 1’aris erfor/samma 
intryck. Under hans sjukdom samlade sig hvar 
(lag och hvarje timma en oräknelig folkhop utan
för hans port: denna folkhop gjorde icke det min
sta buller, emedan den fruktade, att oroa komomj 
den förnyade sig flere gånger under tjugofyra tim
mars förlopp, och personer af olika klasser upp. 
förde sig alla med samma aktning, En ung man, 
som hört sägas,att man kunde Sterupplifva en döen
de genom det man ingjöt friskt blod i hans ådror, 
erbjöd sig att frälsa Mirabeau’s lif på bekostnad 
af sitt eget. Man kan ej utan rörelse se den hyll
ning, som gifves åt talenterua; så olik den sonj slcj? 
tas åt niagten!

Mirabeau kände, att han skulle dö- Eångt j- 
fran* att i detta ögonblick varaängslig, högmodade* 
lian: man a flottade kanonskott för en ceremonie: 
han ropade: Jag hörer redan Açhilles'. begreifnings- 

1 fest. I sjalfva verket kunde en oförskräckt talare, 
som med ståndaktighet försvarat frihetens sak, 
je införa sig med en hielte. Efter min död, sade. 
han äfven, skola partigängarne dela mellan sig den 
jörfallna monarchiens öfverlcfvor. Han hade upp-
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gjort planer att godfcgöra mycket ondf; men det bl ef 
honom icke unnadt att försona sina egna fel. Han 
led grufligt i de sista dagarne af sin lefnaå; och 
«1S lian icke mer kunde taia, skref han till sin lä. 
Irare Cabanis, för att få opium, dessa ord utue 
Hamlet! Döden är en sömn. De religiösa begrep
pen kommo ej till bans tröst; döden öfverraskads 
honom, helt och hållet intagen af denna verldens 
intressen, och då han trodde sig nära det mil, dit 
hans ärelystnad sträfvade. Det röjer sig nästan i 
alla menniskors öde, dl man gör sig den mödaa 
att akta detpå, ett tydligt prof af ett moraliskt 
och religiöst rnll. kvilket de sjelfva icke all
tid märka, och Hvartill de sträfva utan att ve
ta det.

Alla partierna saknade da Mirabeau. Hofvet 
smickrade sig att hafva vunnit honom på sin sida; 
frihetens vänner räknade icke minre på hans 
hjelp. En de) sade, att han med så utmärkta ta- 
lenter icke kunde önska anarchien, emedan han 
icke behöfde, oreda för att vara den främsta; och 
andra voro öfvertygade, att han ville hafva fria 
författningar, emedan den personliga förtjensten 
endast i dera är på sitt rätta ställe. Kort sagdt, 
han dog i det mest lysande ögonblicket af sin lef- 
nad, och folkets tårar rid hans jordfästning gjorda 
hegrafningsbögtiden ganska rörande; det var första 
gången, som en genom sina skrifter och sin välta
lighet. ryktbar man i Frankrike fick de hedersbe
tygelser, som man fordom enda6t gaf åt stora her
rar eller krigare. Dagen efter hans död kunda 
ängen i den Const,ituerande Församlingen utan sorg



5i3

betrakta den plats, pi hvilken Mirabeau plägat 
sitta. Den stora eken var fallen; af de öfriga var 
ingen utmärkt framför den andra.

Jag gör mig en förebråelse att sålunda uttrycka 
saknaden af en föga aktningsvärd cbarakter; men 
ett så stort snille är sä sällsynt, och olyckligtvis 
är det sä sannolikt, det man i hela sin lefnad icke 
får se något dylikt, att man ei kan afhålla sig från 
att sucka, då döden sluter sina kopparportar efter 
en man, som nyligen visat, sig så vältalig, så eldig, 
med ett ord i en så kraftfull besittning af lifvets 
förmögenbeter.

TjugondefÖrsta Cahtiet.

Konungens afresa den 21 Juni 1791.

X-Judvig XVI skulle gerna antagit den Engelska 

Constitutionen, om den blifvit honom rent af före
slagen, och med den vördnad man är skyldig sta
tens högsta styresman; men man sårade alla lians 
böjelser, i synnerhet genom tre beslut, som för na
tionens sak snarare voro skadliga än nyttiga. Man 
afskaffade rättigheten att benåda, denna rättighet, 
som bör finnas i alla civiliserade samhällen, och 
som endast kan tillkomma Kronan i en monarchie. 
Man fordrade af preslerna vid vite af lönens för
lust en trohetsed åt presterskapets borgerliga för
fattning; ocb nian ville fråntaga Drottningen regent- 
skapet.
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Den Constituersnde Församlingens största fel 
var, kan hända, såsom vi förut sagt, àtt tien villq 
inrätta ett af sig beroende presterskap, lika son* 
flera despot iska regenter hafva g iort. I denna af, 
sigt skilde hon sig från förnuftets fullkomliga sy
stem, på livilket hon bordt bygga. Hon uppma
nade piesternas samvete qçli beder at,t satta sig till 
motvärn. Men frihetens vänner förvilla sig all
tid, så snart man med ädla känslor kan göra dem 
motstånd; tyden sanna friheten skulle içke kun
na hafva andra fiender än dem, som vill Ta vara ty. 
ränner eller slafvar ; och imellertjd handlada en 
prest, som vägrade afiägga en med hotelse fordrad 
ed, mera fritt än de som sökte förmå honom att 
förneka sin öfvertygelse.

Ändtligen borde det tredje beslutet, angåen
de regentskapet, och hvars syftemål var att aflägs- 
na Drottningen, som var , misstänkt hos folkets 
parti, af åtskilliga orsaker vara personligen stö. 
tande för Dudvig XVI. Detta heslut förklarade 
honom för den första embetsman i staten 
(premier fonctionnaire public), en titel som ganska 
illa passade en Konung $ ty en embetsman hör va
ra ansvarig, och i en ärftlig monarchie måste man 
nödvändigt införa en vördnadskänsla, som förut
sätter mouarchens personliga helgd. Denna vörd, 
nadskänsla utesluter icke det inbördes fördra, 
get mellan Konungen och nationen, ett fördrag 
som i alia tider egt rum, vare sig i förutsatta el. 
Jer genom uttryckliga handlingarj men förnuftet: 
pch grannlagenheten kunna alltid stå tillsammans, 
då man verkligen vill förena dem»
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Dsn andra artikeln i beslutet rörande regent- 
jjkapet var förkastlig af lika skäl med dem vi 
nyss anfört; man förklarade der, att; Konungen 
gkulle vara thronen föriustig, om lian lemnarla 
Frankrike. Delta var att bestämma, bysd som 
icke borde förutses, det fall i hvilket man skulle 
kunna afsätta en Konung. Repr;b]jcanska dygder 
qch författningar förädla ganska mycket det folk, 
tom genom sin belägenhet är i stånd att med för
del använda dem ; men i monarcbbska sfater för- 
derfvas folket, om det vänjer sig att içke vor« 
da den magt, som det erkänt. En strafflag mot 
Monarchen är ett begrepp utan tillämpning, den- 
ne monarch må vara kraftfull eller svag. Den 
magt, som störtar honom i sednare händelsen, band- 
Jar icke efter lag, rnan må hafva fattat begreppet 
derom huru som heidst.

Det är således endast med afseende på hvad 
pn klok försigtighet fordrade, som man bör bedöma 
det beslut Konungen tog, i det ban hemligeo afreste 
från Tuillerierna den 2r Juni 1791. Man hade vid 
denna tid visserligen gjort honom 110g mycken o- 
rättvisa, för att berättiga honom att lemna Frank
rike, ocb kan hända visade han äfveu frihetens 
vänner en stor tjenst, genom det han gjorde slut 
på en falsk belägenhet; ty deras sak var förderf- 
yad, genom deras fåfänga bemödanden att öfver- 
tyga nationen, det alla Konungens politiska hand
lingar, efter hans ankamst till karis, varit frivilliga, 
çhuru man tydligen såg, att de icke voro det.

Fox sade mig i England 1793, att då Konun
gen reste till Vareiines, hade han önskat, att
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låtit honom resa i fred, cch att den Constitueran- 
de Församlingen proclamerat den republicanska 
regeringen. Frankrike skulle di icke befläckat sig 
med de brott, som det sedan begått, mot den 
Kongliga familjen; republicanska regeringssättet i 
en stor stat må kunna lyckas eller ej, hade det 
alltid varit bättre, att hederligt folk gjort försök 
derated. Men hvad man mest måste frukta, in
träffade: Konungen och hans familj arresterades.

En resa, som borde ske rned så mycken skick
lighet och så skyndsamt, bereddes nästan pg sam
ma sätt som vid Manliga tillfällen; och etiquetten 
är så mägtig vid hofven, att man icke en gång i 
den farligaste belägenhet kntide skilja sig derifrån; 
deraf kom, att företaget misslyckades.

Då den Constituerande Församligen blef un
derrättad om Konungens afresa, var dess ställning 
ganska säker och fördelaktig; hväd som ända till 
denna dag hade felats den, var en motvigt för 
dess oinskränkta magt. Olyckligtvis kunna Frans
männen endast af styrkan lära det rätta i politi
ken. Ett vacklande begrepp om fara sväfvade för 
hörsamlingen; Konungen kunde möjligtvis begifva 
sig till Montmedy, såsoin han ämnat, och erhålla 
hjelp af utländska troppar; det kunde hända, att 
ett stort, parti förklarade sig för honom i det inra 
af landet. Dessa oroande föreställningar gjorda 
and tilgen slut på alla öfverdrifna anspråk, och de 
representanter af folkpartiet, som ropat öfver tyran
nie, då man föreslog den Engelska Constitutionen, 
skulle då gerna undertecknat den.



Man sltulle aldrig*kunna trösta sig öfver Kon
ungens arrestering i Varennes ; ohjelpliga fel, brott 
för hvilka man i alla tider bör blygas, hafva för- 
derfvat frihetskänslan hos dem, som mest voro 
skapte att. erfara dess hela styrka. Om Konungen 
hade kommit uLom gränsen, hade kan hända en 
billig constitution blifvit följden af de bägge par
tiernas strider. Man måste framför allt, utropar 
man, undvika borgerligt krig. Icke framför allt, 
mänga andra plågoris äro ännu mer fruktansvär
da. Adla dygder utveckla sig hos dem, som strida 
för sina tänkesätt, och det är mer naturligt att 
utgjuta sitt blod till deras försvar, än för något af 
de tusende politiska intressen, som vanligen gifva 
anledning till krig. Utan tvifvel, är det grymt 
att slåss mot sina egna medborgare; men det är 
ännu rysligare att förtryckas af dem; ocb hvad 
man i Frankrike förnämligast bör undvika, är ett 
serskildt partis fullkomliga seger. Ty en lång 
rrana af friheten är nödvändig, att icke känslan af 
rättvisa skall qväfvas af öfvermagtens högmod.

Konungen utfärdade vid sin afresa ett mani
fest, innehållande de ^käl, som förmått honom till 
detta steg ; han påminde om det sätt, på hvilket 
han blifvit behandlad,, och förklarade, det hans 
rnagt var så inskränkt, att han icke längre kunde 
regera. Midt ibland dessa så rättmätiga klago
mål, hade han ickebordt inblanda några allt för 
litet vigtiga anmärkningar om Tuillerie-slpttets u- 
sla tillstånd: det är ganska svårt för regenter med 
ärftlig magt, att icke lata behefrska sig af vanan, 
i. de minsta så Vä! som i d@ största omständighe-
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ter af deras lefnad ; men, kan Irända äro de fast 
derigehöm mer än valda fegenter skicklige fät 
fredens och lagarnés Välde. Ludvig XVI:s mani
fest slutades med denna märkvärdiga försäkran i 
att om hait återvann, sin sjelfständighet, ville hati 
använda den att grundlägga Ftanskd folkets frihet 
på orubbliga grundvalar. SSdarr var dä sinnenas 
Irörelse, att ingeri, icke en gång Körningen sjelf, 
ansåg det möjligt att återställa den oinskränkta
Monarchien.

Så Snart inan î Församlingen fick veta, att 
Köngligä familjen blifvit arresterad i \ urumo*, 
skickade man elit cömmissarier, ibland h vil ha voro 
Pethiön och Barnave: Pethion, en man titan upp
lysnings Utan upphöjning i tänkesätt, såg med kall
sinnighet dessa högst r.örande offers olycka. Bar- 
nave kände ett Vördnadsftillt medlidande* i synner
het för Drottningens Öde* och från denna stund 
förenade Ban* Duport, Làmeth, Régnault de Saint- 
Jean-d’Angely, Chapelier, Thouret, m. fl. alla sinä 
utvägar med de la Fayettes, för att åter Upprätta 
den störtade monarchien.

Könungen och hans familj, återkommen fråii 
Varetines, gjorde sitt sorgliga inträde i Paris 5 Kon
ungens och Drottningens kläder voro höljda 
med dam, och de Bägge Kongliga barnen betraktad« 
med förvåning hela denna mängd af folk, som vi
sade sig såsom befallande infor sina nedsiagha 
herrar. Elisabeth visade sig i denna höga familj* 
lik ett redan heliggjordt väsende, som icke mer har 
något gemensamt med denna jorden. Tre lifgardister» 
sem suto på vagnen* sågo sig hvarje ögonblick i



fafà att nedhuggas, och den. Constituerande För
samlingens deputerade satte sig flera gånger mellan 
dem och de ursinniga, som ville bringa dem or» 
lifvet. Det var pä detta sätt, som Konungen Itér
ions till sina fäders palats. Hvilket sorgligt före- 
bud ! och huru bedröfligt det gick i fullbordan !

TjÜGONDÊÀNDRA C A t il t, i t.

Revision af Constitutionen.

Î örsamlingen såg sig tvungen af rörelsen bland 

folket att förklara, det Konungen skulle hållas 
fången i Tuillerierna, till dess man bunnit fram
lägga för honom constitutione» tiil antagande. La 
Fayette, såsom chef för nationalgardet, bada den 
olyckan att blifva dömd till att verkställa detta 
beslut. Men om han å ena sidan satte skyltvak
ter vid portarna till Konungens palats, satte ha» 
sig å den andra med samvetsgrannt nit mot det 
parti, som yrkade Konungens afsättande. Mot det
ta parti använde lian den väpnade styrkan på Mars
fältet, och således bevisade han åtminstone, att 
det icke var af ärelystna afsigter, som han blott
ställde sig för att misshaga Konungen, emedan ha» 
pä samma tid ådrog sig hat af thronens fiender. 
Jag anser,för det enda sättet att med rättvisa be- 
doma en menniskas Charakter, det att undersöka, 
om ej någon egennytta ligger till grund för hans
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uppförande ; om det icke sä är, kan man tadla bans 
åsigter ; men man är icke dess minre skyldig att 

högakta honoro.
Det republicanska partiet var det enda, som 

visade sig, dl Konungen arresterades ; Hertigen af 
Orleans blef icke en gäng nämnd, och ingen vågade 
tänka på någon annan Konung än Ludvig XVI; 
man visade honom åtminstone den aktningen att 
icke villja sätta mot honom annat än författ- 
ningar. Slutligen blef monarchens person förkla
rad*helig ; man uppgaf de fa», i hvilka han skulle 
afsättas ; men om man på detta sätt förstörde det 
bländverk, hvarmed man borde oaigilva Konun
gens person, förband man sig så mycket mer att 
vörda den lag, som i alla möjliga fall garanterade 

hans helgd.
Den Constituerande Församlingen bar a id 

trott, men ganska orätt, att det lig någon 
gisk kraft i dess beslut, och att man i allt skul
le stadna precist vid den Unie, som hon hade 
utstakat. Men dess myndighet liknade i detta af- 
seende det band, som var uppsatt i Tmllerie-tradgar- 
den för att hindra folket från att närma sig till pa
latset : så länge opinionen var gynnande för dem, 
som uppsatt detta band, fick ingen det infallet 
att gå längre; men så snart folket icke mer table 

några hinder, betydde det ingen ting.
Man finner i några nyare tidens statsförfatt

ningar såsom constitutiönell artikel: reget in0en 
skall vara rättvis, och folket lydigt. Oa\ det vore 
möjligt att med befallningar utverka något sådant,



sîtüllê magternas jemvigt vara ganska onyttig* men 
för att sätta rigtiga grundsatser i verkställighet» 
måste man införa sådana författningar, att hvar 
och en finner sitt intresse i att vidmagthälla dem. 
De religiösa lärorna behöfva intet personligt in
tresse för att verka pä menniskorna, och det är i 
synnerhet härigenom som de höra till en högre 
tingens ordning; men lagstiftarne, sysselsatte med 
denna verldens intressen, blifva på visst sätt be- 
dragne, om de införa patriotiska känslor, såsom en 
nödvändig driffjäder i deras samhällsbyggnad. Det 
är att; misskänna händelsernas naturliga ordning, 
att räkna på verkningarna för att organisera orsa- 
ken; folken blifva icke fria, för det de äro dygdi- 
ga; utan då en lycklig omständighet, eller snarars 
en mägtig vill ja sätter dem i besittning af friheten, 
kunna de förvärtva de dygder, som dermed stå t 
gemenskap.

De lagar, af hvilka den borgerliga och politi
ska friheten bero, inskränka sig till ett ganska o- 
betydligt antal, och endast detta politiska Tio Guds 
IJud förtjenar namn af constitutionella articlar. 
Men Nationalförsamlingen har gifvit detta nänm 
åt nästan alla sina beslut, antingen för att deri- 
genöm undandraga dem Konungens stadfästelse, el
ler att den hänförd af någon författarefåfänga, be
drog sig på fullkomligheten och varaktigheten a£ 
sitt eget verk.

Imellertid lyckades det några tänkande män 
att utverka en förminskning i antalet af de consti
tutionella articlarna; men en fråga uppstod, huru« 

Jtäadi iStctiîh
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vida man borde besluta, att hvart tjugohde år ett 

ny Constituerande Försaoffing skulle sammanträ
da, för att granska den constitution, som nu blif, 
vit antagen, väl till förståendes, att ■på denna mel
lantid ingen ändring skulle kunna vidtagas. Hvil- 

Jiet förtroende till ett sådant; arbetes varaktighet, 
©ch hvarl det blef bedraget !

Ändtiigen stadnade nian i det beslut, att ingen 

constitutionell artikel kunde ändras, utan att det 
begärdes af tre Församlingar efter hvarandra. Det 
var att göra sig ett förvånande begrepp om mensk- 
Jiga tålamodet i ämnen af sådan vigt. Fransmän

nen se vanligen i lifvets förhållanden knappt något 

annat ärt det verkliga, och vända nog gerna grund

satserna till Stlöje, om de synas dem hinderliga 
fijr den ögonblickliga framgången af deras önsk
ningar; men den Constituerande Församlingen der- 

ernot beherrskades af passionen för abstracta be

grepp. Detta mot nationens anda så snörrätt stri
dande tänkesätt vararle ej länge. Partigängarne 
betjenade sig i början af metaphysiska skäl, för att 

yrka de brottsligaste handlingar, och kullkastade 
sedan strax derefter denna byggnad, för att rätt och 

slätt predika ömständigSieternas välde och förakt 
för allt systematiskt.

Den högra sidan af Församlingen bade under 

sessionernas förlopp ofta haft rätt, och ännu ofta- 
te hade man intresserat sig för den, emedan den 
nedtrycktes af det starkare partiet och hindrades 

från att tala. Det gifves intet land, der det är så 

nödvändigt, som i Frankrike, att foga anstaltef 
till minoritetens fördel, i de rådplägande Försam-!



îïhgarna; ty man älskar der iriagten sä Logt, deiî 
•inan är frestad ätt räkna för ett brott, att va
ra af det riiinre talrika partiet *). Efter Konun
gens arrestering, visste aristokratebne, att inonar- 
chien vunnit försvarare bland folkets parti, och 
ansågo derföre klokast, att lata dem drifva sin 
isak pä egen hand, och sjelfvé dragä sig tillbaka. 
De representanter, som ändrat sig, gjorde hvad dte 
jkunde, för att öka dén verkställande inägtens an
seende, then de vågade iaièllertid îckë vidröra dé 
frågor, hvilkas afgörande ensamt kunnat gifva 
stadga åt Frankrikes politiska författning; rnari 
fruktade att tala om tva kamrar likasom för eu 
Conspiration. Rättigheten att upplösa den lag
stiftande corpse«, ehuru nödvändig för upp
rätthållandet af Konungamagten, bief ickë bevill- 
Jad• Man skrämde bort de förniiftiga meti- 
niskorna, då man gaf dem nariin af aristokrater. 
Imelfertid voro aristokraterna då icke farligaj det 
är just derföre, som man gjort detta namn en 
orättvisa. På den tidéri, så väl som sedermera, 
badö mari i Frankrike den konsten att vända

Ett förträffligt arbete, halladtj Tactique des assem
blées délibérantes, författade af Dumont frlri Genè
ve, och som till en del innehåller sairima idéer; sorti 
finnas hos Bentham; èn Engelsk lagkLok oeh eri 
ganska djup tänkare, borde alltid rådfrågas af vård 
lagstiftare. Ty det är éj nog, att i éri samrriaiilcöriist 
genomdrifva en öfvefläggning; äfvén det svagare para 
tiet bör med tålamod äfhöras; detta är eri fördel, oeli 
kii rättighet, tillhörande representativa regéririgäåäfct;
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öiisstanlkan pï tie besegrade; man skulle trott, att de 
svaga varit de enda fruktansvärda. Att öfverdrifva be- 
skrifningen på sina motståndares utvägar, är en god 
förevändning att öka de segrandes magt. Man mg- 
ste skapa sig fiender, in effigie, om man vill öfva 
sin arm att slå med styrka.

Större delen af Församlingen, trodde sig tyg. 
la Jacobinerna, och likväl gjorde den fred med 
dem, och förlorade terrain vid hvarje seger. Ock
så uppsatte den en constitution, alldeles som en 
underhandling mellan tvänne partier, och icke som 
ett verk för alla tider. Författarne till denna con
stitution lerrinade It vågorna ett illa bygdt fartyg, 
och trodde sig rättfärdiga hvarje fel genom det de 
åberopade någon viss persons vil!ja eller anseende. 
Men hafvets böljor, som skeppet borde trotsa, lyss
nade icke till sådana förklaringar.

Hvad beslut borde inan då taga, frågar man, 
när omständigheterna icke gynnade hvad man an
såg för rätt? Göra motstånd, alltid göra motstånd 
och söka sitt stöd inom sig sjelf; men äfven en 
redlig mans mod är en omständighet, och ingen 
skulle kunna förutse, hvad det kunde medföra: om 
tio representanter af folkets parti, öm fem, tre, ja 
till och med en enda, hade visat alla olyckor, som 
skulle följa af ett politiskt arbete utan försvar e- 
mot partierna; om han hade besvurit Församlingen 
i de beundransvärda grundsatsers namn, hvilka den 
fastställt, och i fördomarnas, hvilka den störtat, 
att icke sätta på vågspel så många fördelar, som 
utgöra det menskliga förnuftets dyrbaraste egen
dom, om tankens ingifvelse bad* uppenbarat fös



någon talare, huru man var på vägen att öfverlemna 
frihetens heliga nainn att förvaras i en olycklig före
ning med de grymmaste minnen, kan hända skul
le en enda menniska kunnat ändra händelsernas 
gång. Men de bifallsrop eller tecken till missnöje, 
som hördes omkring talarestolarne, verkade på af- 
görandet af frågor, hvilka i lugn bordt utredas af 
de mest upplysta och tänkande menniskor. Den, 
stolthet, som i synnerhet sätter sig emot mängden, 
ar af ett annat slag än den som trotsar en despot, 
icke dess minre fordras det samma lifiighet i 
känslan och ädelhet i Charakteren, att kämpa mot 
livad förtryck loin heldst.

Det återstod blott ett medel att rätta det fel
aktiga i lagarna: det var valet af menniskor. De 
representanter,, som skulle intaga den Constitue- 
lande Församlingens plats, kunde å nyo hörja dess 
«fullkomnade arbeten och genom klokhet rätta de 
fel, som redan voro begängna. Men i början för
kastades villkoret af egendom, nödvändigt för att 
inskränka valen inom denn klass, som intresserar 
sig för ordningens vidmagthållande. Robespierre, 
som var bestämd att spela en g.å stor roll under 
den blodiga mordlystnadens regering, upphäfde sig 
mot detta villkor såsom orättvist, till hvilken grçid 
det an fastställdes; han yrkade förklaringen af men- 
jriskans rättigheter i afseende på jemlikheten, li
kasom denna jemlikhet, i sjelfva sin vidsträcktaste 
betydelse, skulle innebära en förmåga att vinna 
allt utan talenter och utan arbete. Ty att tillvälla 
sig politiska rättigheter, utan act kunna utöfva 
dem, är äfven en orättmätig inkräktning. Robes-
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pierre förenade en mörk metaphysik ined vanliga 
litrpp och skapade sig på detta sätt en egen väl» 
tålighet. Man liar för honom sammansatt de bä»
$ ta. tal., då han egda magten; men under den Con» 
stituerande Församlingen gaf ingen akt pa honorn^ 
och hvarje gång han uppsteg på talarestolen, fpnno; 
demokraterne af bättre smak ett nöje uti att gö
ra gäck af honom, för att gifva* sig utseende af att 
Ilöra till de moderatas parti.

Man beslöt, att en mark silfver, det vill säga, 
femtiofyra livres, i utlagor, skulle vara nödvändi
ga för att kunna väljas till fullmägtig. Detta var 
nog, för att framkalla från talarestolen klagomål 
öfver det lidande, som på detta sätt vederfores alla 
yngre söner i familjerna, alla män af snille, hvilka 
genom sin fattigdom skulle blifva uteslutna från 
nationalrepresentationen ; och likväl var detta ic
ke tillräckligt att inskränka folkets val inom pos- 
sessionaternas klass.

För alt afhjelpa denna olägenhet, införde dep 
Constituerande Församlingen ett dubbelt val ; den 
beslöt, alt folket borde välja electorer, af hvilk^ 
de fullmägtige sedan skulle väljas. Denna för
fattning borde utan tvifvel försvaga det demokra
tiska elementets verkan; och detta hafva äfven re
volutionens hufvudmän trott, emedan de afsk ilTade 
den, så snart de fingo öfverhanden. Men folkets 
omedelbara val, underkastadt ett billigt förmögen«, 
hetsvillkor, är oändligt mer gynnande för fria styr 
relseformers kraftfulla utveckling. Fndast ett o- 
medelbart val, sådant som det finnes i England, 
Ijsaa hos alla klasser uppiifva den allmänna andan;



poh fosterlandskärleken. Nationen har förtroende 
till sina representanter, dS den s j el F valt dem : men. 
då den måste inskränka sig till att välija dem, som 
sedan i sin ordning skola välja, kallnar dess intresse 
genom denna konstlade omväg. Dessutom äro 
valcoUegierha, såsom sammansatte af ett litet an
tal menniskor, mycket lättare än hela folket, till
gänglige för intriguer; i synnerhet Jemna de rum 
för detta slags så förnedrande borgarintrigua, da 
man ser medlemmar af tredje ståndet hos de Isöga 
lierrarne anhålla om plats för sina söner i hofvets 
förmak.

I fria stater bör folket förena sig.med den första 
klassen och of den taga sina representanter ; och 
första klassen bör, genom siria talenter och dygder, 
söka att behaga folket, Detta dubbla band har 
pastan icke mer någon kraft, när valacten skall 
genomgå tvänne grader. Att afböja oroligheler, 
förstör man pä detta sätt sjelfva andan ; det är då 
mycket bättre att, såsom i England, varsamt mot- 
väga det demokratiska elementet med det aristo
kratiska, men ietnna åt bägge deras naturliga obç. 
roende.

Neck er har i sitt sista arbete *) föreslagit ett 
nytt sätt att vid valen införa tvänne grader ; han 
tror, att det bprde tillhöra valcollegium, att gifva 
förteckning på ett visst antal sökande, ibland kvil- 
ka de första församlingarna kunde vjillja. Skälen 
för denna inrättning äro på elt sinnrikt sätt utred
da i Neckers äfhandling. Men hvad man tydligea

*) Dernières vues de politique et de finance.
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ser ar, att kan alltid ansett folket böra vara i falk 

Åtnjutande af sina rättigheter, att obehindradt hunna 

följa sitt omdöme, så att utmärkta män alltid borde 
vara angelägne att vinna dess bifall.

Revisorerna af 1791 års constitution beskyllas 
beständigt af Jacobinerne att bafva varit despotic* 
mens an b än g are 5 äfvendäde voro nödsakade att söka 

omvägar, för att tala om den verkställande rnagten, 
lika som kunde namnet Konung ej ens nämuas 
ï en monarchie. Icke dess minre skulle de Con- 
stituerande kan banda ännu lyckats att frälsa Frank

like, om de blifvit medlemmar i den följande 
Församlingen. De mest upplysta representanter 
kände hvad som fattades i den constitution, man 
nyligen genom händelserna blifvit tvungen att fast
ställa, 00b de skulle bafva försökt att förbättra den 
genom förklaringar. Men medelmåttans, parti, sona 
i alla stånd bar så mänga stridsmän, detta parti, 

som hatar stora egenskaper, lika som frihetens 

vänner hata despoterna, utverkade genom ett 
formligt beslut, att den Constituerande Församlin
gens ledamöter icke, kunde blifva valde för andra 
gången. Aristokraterna och Jacobinerna, som un
der sessionerna spe.lat en ganska obetydlig roll, 
kunde icke smickra sig att äter blifva utnämnde; de 
funno derföre ett nöje i att hindra dem, som voro 

säkra on» sina medborgares röst, från att få plats 
i den följande Församlingen. Ty den, - som af 
alla åkerlagar mest skulle behaga allmänna hopen, 
vore delningen af de allmänna rösterna i lika de

lar, af b vil ka snillet icke kunde erhålla flera ära 
medelmåttan1. Många personer skulla tro sig vinna



deraf; men täftan, som är menniskoslägtets rikedom,, 
skulle på det sättet förlora allt.

Förgäfves sökte de första talarne i Församlin
gen att bevisa, det alldeles nya efterträdare, valde 
i en orolig tid, skulle sätta sin ära uti att göra en 
ieke minre lysande revolution, än den, hvarigen- 
orn deras företrädare utmärkt sig. Ledamöterna pä 
ändan af venstra sidan, i öfverensstärnmelse med 
de yttersta pa den högra, klagade bögljudt att de-’ 
las embetsbröder vilie tillhandla sig bela magten, 
ocb de representanter» som dittills varit hvarandras 
fiender, Jacobinerna och aristokraterna, togo hvar 
andra i band af glädje, föreställande sig, det de 
skulle hafva den lyckan att aflägsna de menniskor, 
hvilkas öfverlägsenhet uti tvänne år bortskymt 
dem. Hvilket fel i sådana omständigheter! Men 
också bvilken irring i grundsatser, att hindra fol- 
Iiet fran att välja dem, soin redan förtjent dess 
förtroende! I hvilket land finner man ett tillräck
lig011 stort antal skickliga personer, för att kunna 
efter godtycke aflägsna de redan kända, redan 
pröfvade, ocb som förvärfvat sig kännedom af ds 
allmänna sakerna. Ingen ting kostar staten så riiyc- 
fcet som dessa fullmägtige, hvilka måste skapa sig 

,en ny förmögenhet i afseende på ett go.dt namn 
Och rykte idet allmänna; de som ega något, äfven 
i detta afseende, böra föredragas dem som ännu 
beböfva rikta s:g.
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Tjugonde tredje C i r m i i,

j.Intagandet df den så kallade 1791 

års, Constitution.

3å slutades depna ryktbara Församling, som för« 

enade så mycken _ upplysning med så inånga vill
farelser, soin har stjftat något varaktigt: godt, mefl 
också ett omedelbart onrlt, hvaraf minnet änriu i. 
långliga tider skall tjeria frihetens fiender såsom 
förevändning till anfall.

Se, såga de, livad Frankrikes mest upplysta 
män hafva åstadkommit genom sina öfverläggnin- 
gar. Men opkså skulle man kunna svara dem; 
betanken, livad de menniskor böra vara, som aldrig 
egt någon politisk rättighet, och på en ging finna 
sig; i besittning af en för hvarje individu förderllig 
magt, en magt utan gränsort; det fordras en lång 
tid, innan dö kunna inse, att den Ofättvisa en med
borgare lider, han inå vara hviiken som heldst, vän 
eller ovän af friheten, återfaller på allas hufvuden; 
det fordras en lång tid, innan de iåra känna theo
ries för friheten, så enkel, då man är född i ett 
bind, der den läres af logar och seder, så svår, da 
man lçfvat under en egenroägtig regering, der 
omständigheterna afgo.rs» allt, och der grundsatser
na alltid äro dem underkastade. Med ett ord, 
g 11 leda en nation öfver ifrän hofvets styrelse till 
lagarnas, är, i alla tider' och i alla länder, en 
ganska svår kris, äfven när opinionen gör den 0- 
updviklig.
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Historien tor således betrakta den Constitue', 
rande Församlingen ifrån tvänne synpunkter : de 
fnissbruk den afskaffat, och de författningar den 
stiftat. I förra hänseendet har den ganska stor 
rättighet till menniskoslägtets erkänsla; i det sed- 
nare kan man förebrå den de grqfsta misstag.

Pâ la Fayette« förslag bevilljades allmän a» 
innesti åt alla, sorn deltagit \ Jiommgens resa, eller 
begått hvad man kunde1 kalla politiska förseelser. 
I-Ian utverkade äfven ett beslut, att byar och en 
individu kunde utan pass lem na Frankrike och 
återkomma. Utflyttningen var då redan börjad. 
Jag skall i det följande capitlet göra skilnad mel* 
lan den politiska utflyttningen och den n ödväpdiga, 
sem sednare inträffade. Men hvad som är af vigt. 
att anmärka, är att den Çonstituerande Föysamlin- - 
gen förkastade alla mått och steg, sorn föreslogos 
till den borgerliga frihetens fjättrande. Minorite
ten af adeln bade detta nit för rättvisan, som all
tid åtföljer pegennyttan. Ibland tredje 'ståndets 
fullmägtiga voro Dupont de Nemours, som oak. 
tadt sitt mod bar öfverlefvat cle andra, Thouret, 
Barnaye, Chapelier, ined så många flera, hvijka 
fallit offer för sina förträffliga, grundsatser; .dessa 
yttrade . visserligen de renaste afsigter undér öfver- 
läggningarna. Men de öfverrpstades af flen stor
mande och okunniga majoriteten i de beslut, som 
rörde Constitutionen. Man kände i Frankrike till
räckligt allt som angick domareståndet och för
valtningen; men theorien om magterna fordrade 
djupare insigler. Det var således en smärtande 
intellectuel anblick att se den borgerliga friheteng
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välgerningar satta under skydd af en politisk fri
het, utan gräns och utan styrka.

Denna misslyckade constitution, så god i sin 
grund, och så illa organiserad, framlades till Kon
ungens antagande. Har» kunde visserligen icke 
afslä den, emedan den slutade hans fångenskap ; 
men man smickrade sig, att han gifvit sitt sam
tycke af fri villja. Man anställde fester, lika 
sOm man trott sig lycklig, man påbjöd offentliga 
högtidligheter, för att öfvertyga sig, det farorna 
voro förbi; orden: Konung, representerande för
samling, consiitutionell monarcbi, svarade mot 
alla Fransmäns verkliga önskan. Man trodde sig 
i sjelfva verket ega de saker, af hvilka man er
hållit blotta namnet.

Man bad Konungen och Drottningen gå pä 
operan; deras inträde firades med hjertliga och 
allmänna handklappningar. Man uppförde ballet
ten Psyché; da furierna dansade och skakade sina 
facklor, och då glansen af denna eld utbredde sig 
öfver hela salen, såg jag Konungens och Drottnin
gens ansigten vid det bleka skenet ät detta med 
konst efterhärmade hellvete, och jag bief intagen 
af sorgliga aningar om det tillkommande. Drott
ningen bemödade sig att vara mild; men en djup 
sorg framlyste genom hennes artiga småleende. 
Konungen syntes, såsom vanligt, mer sysselsatt med 
hvad han såg än livad han erfor inom sig sjelf; 
han sSg åt alla sidor med lugn, och man skulle 
kunna saga, med allt utseende af sorgfrihet; han 
hade vant sig, likasom de flesta monarcher, att 
hämma uttrycket af sina känslor, och, kan hända,



îiàcie han derîgenom minskat deras styrka. Dä 
operan var slutad, gick man att spatsera på de 
Elyseiska fälten, som voro praktfullt illuminerade. 
Emedan Ttnlleriernas palats och tillhörande träd
gård endast genom det olycksfulla revolutionstor» 
get voro skilda derifrån. förenade sig Illuminationen 
af palatset och trädgården på ett Beundransvärde 
sätt med den i de Elyseiska fältens långa alléer, 
soin voro med hvarandra förbundna genom kran
sar af ljus.

Konungen och Drottningen promenerade sagta 
Kied sin vagn midt ibland hopen, och hvarje gång 
man så" denna vagn, ropade man : Lefue Konun
gen ! Men detta var samma folk, som hade skym
fat Konungen vid hans återkomst från Varennes, 
och de gjorde sig lika litet reda för sina bifalls
rop som för sina smadelser.

Under promenaden, mötte iag några medlem
mar af den Gonstituerande Församlingen j de fö- 
reföllo mig såsom afsatta regenter, i högsta måtto 
bekymrade om successionen. Visserligen skulle en 
hvar med dem hafva önskat, det deras efterträdare 
blifvit ålagde att upprätthålla Constitutionen sådan 
den yar, ty man kände redan tillräckligt an
dan af valen, för att icke smickra sig vned hoppet 
om någon förbättring. Men man döfvades af det 
sorl, som hördes från alla sidor. Folket sjöng, och 
luften skallade af journalsäljarnes röst, hvilka 
utropade : Konungens höga antagande af Constitutio
nen; denfmonarchiska regeringsformen m. tv. Revo
lutionen svntes fullbordad och friheten grund- 
laggd. I alla fall såg man på hvarannan, likasom



for att a? sin granne erhålla den säkerhet, man safer- 
Bade inom' sig sjelf.

Det var i synnerhet adelns fiånvaro, som stör
de dönna säkerhet; ty det kan ej gifvas någon mo
narchie, utan att den aristokratiska klassen utgör 
en del (leraf ; och olyckligtvis vöro Franska adels
männens fördomar sädan ë, att de förkastade allt 
slags fri författning ; det är deiinä störa svårighet, 
man bör tillskrifvà de betydligaste bristerna i 1791 
års constitution. Ty då de höga -jjoäsessionaternå 
icke gåfvd något stöd åt friheten, bar den demo
kratiska mägten nödvändigt tagit öfverbändeti. De 
Engelska baronerna hafva, fråii dén tid Magna 
Charta utgäfs, fastställt folkets rättigheter, lernte 
sina egna. .1 Frankrike hafva adelsmännen satt. sig 
emot dessa rättigheter, då tredje ståndet fordrat 
dem; men emedan de icke varit nog starke att 
strida mot hela nationen, hafva de hoptals lemnat 
sitt fädernesland och ingått i förbund med utiäud- 
ningar. Detta olyckliga beslut gjorde då den con- 
stitutionella monarcbien omöjlig, emedan den för
störde dess skyddande element. Vi skola utveck
la de följder, ntflyttningen nödvändigt skulle med

föra.

Slut fa. Första Delen,

ÖCOO©ÖOOQ'■**&***



---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
sa

-■ .

• mz*#



! ; ' „

'

yw

“’S.«*





-dm,-

f
n

j»'-v . -, tf|K!fei4 9H

: ( '-«1

L&« mf~.% 9«D i.Jlife y|


