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Reflexioner öfver Franska 

Revolutionens Vigtiga- 

ste Händelser.

TREDJE AFDELNINGEN.

Fö R i T A CapITLÄX.

Om utflyttningen«

ÏVÏan bör göra skilnad mellan den frivilliga och 

den tvungna utflyttningen. Efter thronens störtan
de 1792, dä skräckregeringen började, utflyttade 
vi alla, för att undandraga oss de faror, af hvilka 
en hvar hotades. Det är icke bland de minsta 
brott, som da varande regering begatt, att den an» 
sag dem för brottsliga, hvilka lemnade sina hem. 
vister endast för att undslippa folkupprorets elle? 
revolutionsdomstolarnas lönnmord; och att den in- 
»efattade i sin landsförvisning icke blott dem, sons 

Mai, Staël, II Del, i,.



vcro i stånd att bära vapen, utan äfven gubbar, 
qvinnor och barn. Utflyttningen, 1791, deremot 
var icke påkallad af något slags fara, bör der- 
före anses såsom ett partibeslut, och kan i defta 
afseeöde bedömas efter politiska grundsatser.

I det ögonblick Konungen blef arresterad i 
Varennes, och återförd såsom fånge till Paris, be
slöt ett stort antal adelsmän att lemna sitt fäder
nesland, För att söka bjelp hos frenunande magter, 
och förmå dem, att med väpnad hand hämma re
volutionen. De första emigranterna förmådde'.de i 
Frankrike qvarblifna adelsmännen att följa efter; 
de fordrade denna uppoffring under namn af ett 
slags hederskänsla, tillhörande deras stånd, och 
man såg de Franska privilegierade hoptals uppfyl
la de stora landsvägarna, för alt taga tjenst hos 
utländningar på den fiendlliga stranden. Efterverl- 
den, tror jag, skall finna, att adeln vid detta till
fälle aflägsnade sig från de sanna grundsatser, på 
b vilka samhällsföreningen stödjer sig. Om man 
skulle antaga, det adelsmännen icke gjort bättre 
att strax från början gå in på de förändringar, som 
npplysningftiis framsteg och tredje ståndets till- 
vexande magt gjorde nödvändiga, skulle åtminsto
ne tiotusen adelsmän mer omkring Konungen kan
ske hafva hindrat hans afsättande. Men, utan att 
förlora sig i hypotheser, som alltid kunna bestri
das, har man oföränderliga pligter i politiken, så 
väl som f moralen, och den första af alla är att 
aldrig öftferdemna sitt fädernesland åt utländningar, 
äfven dä cle erbjuda sig att försvara det system, 
man anser för det bästa. Ett parti anser sig för



, c®e*; en(^a <1 ygdiga, det enda lagliga ; det andra an* 
Ser sig för det enda nationella, det enda patrioti- 
slta: huru shall deras tvist afgöras ? Skulle Frans, 
männen anse de freinmande troppärnes triumph 
såsom Guds dom ? Guds dom, säger ordspråket, är 
folkets röst. Om ett borgerligt krig hade varit 
nödvändigt, för att mäta styrkan och afgöra, hvil- 
ba voro de starkaste, hade nationen derigenout 
bhfvit större i sina egna ögon. äfven som i sina 
m ed t ä.fares. Cheferna i Vendée ingâfvo tusen gän
ger mar aktning än de Fransman, hviika uppväckt 
de s.erskilda Europas coalitioner mot sitt fädernes- 
land. 1 ett borgerligt krig kan man endast gen
om mod, kraft eller rättvisa komma tiil seger 5 
framgången i en sådan strid tillkommer endast 
släiens förmögenheter : men fpr att draga fremman- 
de troppar 1 sitt land, kunna en intrigue, en slump, 
bekantskap med eri general eller minister, son, slgr 
i gunst, ensamt vara tillräckliga. I alla tider haf- 
va emigranterna gjort en lek af sitt fosterlands 
sjelfständighet ; lika som en svartsjuk sin niaitresse, 
onska de se den antingen död eller trogen * och 
det vapen, hvarmed de tro sig slå de upproriska, 
faller ofta ur deras händer, och drabbar med ett dö
dande slag det land de föregåfvo sig villja- frälsa.

Franska adeln anser sig olyckligtvis snarare 
såsom medpatrioter af adeln x andra länder, än »8- 
som Franska medborgare. Efter deras sätt att se, 
äro ättlingarna af Europas gamla eröfrare i serskild- 
ta länder skyldige hvarandra undsättning från det, 
ena riket till det andra ; men nationerna deremot 
anse sig utgöra ett likartadt helt, och villja derfö«
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re sjeîfva rada öfver. sitt öde; och ifrån fornti
den ända till vara dagar, hafva fria eller blott 
stolta nationer aldrig utgn afsky kunnat se ut» 
ländska regeringar blanda sig » deras inbördes 
stridigheter.

Omständigheter, som sersftildt tillhöra Frank- 
rikes nistoria, hafva der skilt de privilegierade 
från tredje ståndet, pä ett mera bestämdt sätt än 
i något annat land af Europa. Belefvtnhet i se» 
der gjorde de politiska söndringarna minre syn
bara; men skattfrihet, en mängd embeten, uteslu
tande gifna ät adelsmän, olikhet i lagarnes tillämp
ning, hofetujuette, med ett ord alla ärfda'rättig
heter, som från att bero af eröfringen förvandlades 
till egenmägtig gunst, hafva i Frankrike gjort, att 
jag så må säga,'tvä nationer, af en. Följaktligen haf
va de utflyttade adelsmännen velat behandla nä
stan hela mängden af Franska folket såsom upp
roriska vasaller, och långt ifrån att qvarblifva i 
sitt land, för att antingen triomphera öfver den rå
dande opinionen eller förena sig dermed, hafva 
de funnit det enklare, att påkalla Europas väpna
de härar, för att brifiga Paris till förnuft. Det var, 
sade de, för att befria pluraliteten från den upp
roriska minoritetens ok, som de togo sin tillflykt 
till nästgränsande bundsförvandters vapen. En na-, 
tîon, som skulle behöfva utländsk hjelp för att 
befria sig från hvad ok som beldst, vore i den grad 
förnedrad, att der ingen dygd skulle kunna ut
vecklas på långliga tider; den skulle på en gång 
blygas för sina förtryckare och sina befriare. Det 
Ir »ant, att Henric IV antog fremmande troppar I

ê'ûrlirl JfehiA
/ ' ■■ r !
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sin armée; men han nyttjade dem som h j elp trop - 
par och berodde icke af dem. Han satte Engels
man och Tyska protestanter emot Ligisterna, soro 
beberrskades af Spanska kalboliker; men ban var 
alltid orngifven af en Fransk styrka, nog ansenlig 
för att vara herre öfver sina bundsförvandler. Är 
1791 var utflyttnlingssystemet falskt och fördömligt, 
ty en handfull Fransmän, förlorade sig ibland Eu
ropas alla bajonetter. Dessutom fanns det ännu 
mänga andra utvägar att i. Frankrike komma till 
förlikning j ganska aktningsvärda män voro i,spet
sen för regeringen, politiska villfarelser kunde rät
tas, och ännu hade ej mord af revolutions-dom
stolar blifvit begångna.

Långt ifrån att utflyttningen upprätthållit a- 
åelns anseende, bar detta tast mer därigenom lidit 
åen största skada. En ny generation har uppstått' 
under adelsmännens frånvaro, och emedan denna 
generation ’lefvat, varit lycklig, triumpberat, de 
privilegierade förutan,'tror den sig änuu kunna ba
stå genom sig sjelf. Då de utflyttade å andra si
dan alltid lefvat inom samma krets, hafva de för- 
blifvit i den öfvertygelsen, att allt var uppror, 
som stridde mot deras gamla vanor; på detta sätt 
hafva de småningom antagit samma slags oböjlig
het som presterna; alla politiska traditioner haf
va 1 deras ögon blifvit trosarticlar; och de hafva - 
förvandlat missbruken till dogmer. Deras tillgif- 
venhet för Ivongliga familjen i dess olycka är 
ganska aktningsvärd; men bvarföre låta denna till- 
gifvenhet bestå i. hat till fria författningar, och 
kärlek till enväldet? Oeh livarföre förkasta för-
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nuffets granskning i politiken, likasom det vor« 
frSga om heliga mysterier, men icke om menskli- 
ga angelägenheter? Ar 1791 bar aristokratiska par
tiet i s elfva verket, och till alla sina rättigheter, 
söndrat sig från nationen, å ena sidan, derfore att 
dat lemnade Frankrike, â den andra, emedan det 
icke erkänds en stor nations rättighet att sjelf ega 
något, att säga i valet af sitt regeringssätt. Hvad 
betyda nationer ? upprepade man ständigt, det for
dras arméer. Men utgöra icke arméerna en del af 
nationen ? Intränger ioke Opinionen förr eller sed- 
nare, äfven i soldaternas leder, och på hvad sätt kan 
man qväfva, hvad som nu är lifvet i alla upplysta 
länder, en fri granskning af allas intressen och rät
tigheter ?

f)e utflyttade hafva bordt, af sina egna känslor 
vid åtskilliga tillfällen, öfvertyga sig, att det be
slut de tagit förtjente tadel. När de befunno sig 
midt ibland utländska uniformer, hörde Tyskarnas 
språk, hvaraf intet enda ljud i minnet återkallade 
deras fordna lefnad, kunde de ännu anse sig klan
derfria? Sågo de icke hela Frankrike försvara sig 
på andra stranden? Erforo de icke en smärt.ande 
förebråelse, dS de från det läger, de måste kalla det 
fiendtliga, igenkände sina nationalsånger och sina 
landskapsdialekter? Huru många bland dem haf
va icke .sörjande återvändfc till Tyskar, Engelsmän 
och så många andra folkslag, som de nödgades an
se för sina bundsförvandter ! Ack! man kan icke 
flytta sina husgudar till utländningars bostäder. De 
utflyttad® hafva ofta, äfven då de brigade mot 
Frankrike, varit stolta öft er sina landsmäns segrar.

»
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Ds voro slagna sä «om emigranter, men de trium. 
pherade som fransmän, ach den glädje de deraf 
I«ande var en ädel motsägelse af d.eras Franska 
hierfa. Jacob II utropade i ba'tailleri vid Hogue,1 

då Franska flottan, som försvarade hans egen sak 
mol: tengland, blef öfvervunnen t " Hvad mina tap. 

pra Engelsmän slåss!" Och denna känsla gaf honom 
mera rättighet till thronen än alla de skäl, som 
användes att bibehålla honom pl den samma. Ï 
sjehva verket kan fosterlandskärleken lika litet 
utplanas som alla andra känslor, hvarpå våra för
sta pligter grunda sig. Ofta hafva en läng från
varo eiler partistrider upplöst alla edra förbindel
ser. J kännen ej mer någon enda person i det fä
dernesland, som J kallen edert; men vid dess namn. 
vid dess Ssyn blir hela edert hjerta upprördt, och 
langt il ran att man hör förjaga rtessa intryck såsom 
bländverk, böra de tjena till ledtråd för den dyg- 
diges lefnad.

Fiera politiska skriftställare hafva anklagat ut
flyttningen for, alla de olyckor, Frankrike under
gått. Det ar ej rätt att för det ena partiets brott 
beskylla det andras villfarelser; men det synes icke 
dess minre afjfordt, att en demokratisk kris blif- 
vit mycket sannolikare, om alla, hvilka beklädt ern
teten under förra monarchiska regeringen, och som, 
ifall de velat, kunnat bidraga till upprättandet af en 
ny, bade öfvergifvit sitt fädernesland, Då jerolik- 
beten pa detta sätt fran alla sidor gjort sig gäl
lande, skulle de upprörda sinnena allt för mycket 
lemnat sig åt den demokratiska strömmen; och fül

lt



het, som sett Konungamagten endast hos Komm* 
gep, bade trott det tillräckligt au störta en endas 
för att grundlägga republiken.

Ahdra Cafiiih.

Necken förutsägelse om 179:, ârs Constitution.

N.*» har? under de sista fjorton nren af sxo 
lefnad, aldrig skilt sig från sitt landtgods Coppet i 
Schweiz. Han lefde i den fullkomligaste enslig- 
bet. Men det lugn, som åtföljer en obefläckad 
ära, utesluter icke själens verksamhet; också upp
hörde han icke, att med den största noggrannhet 
följa hvarje händelse, som i Frankrike tilldrog sig; 
och de arbeten han författat, under revolutionens 
serskilda perioder, hafva en charakter af prophe- 
tior, emedan han genom granskning al felen, hos de 
olika constitutioner som i Frankrike tid efter an
nan varit rådande, på förhand gaf tillkänna följ
derna af dessa fel ; och spådomar af detia slag 
kunna ei annat än gå i verkställighet.

Necker förenade, med sin förvånande skarp- 
sinnighet i förståndet, för menskiighetens och i 
synnerhet för Frankrikes öde, en känsla, som jag 
tror man knappt skall hafva funnit hos någon pu
blicist. Man behandlar vanligen politiken på ett 
abstract sätt, ooh grundar den nästan alltid på ut
räkning; men Necker har i sypnerhet sysselsatt 
sig med denna vetenskaps förhållande till läran



oiB enskilda menniskors pligter, til! nationernas lyo 
ka och anseende. Han är politikens Fenelon, om 
jag vågar nyttja detta uttryck, att utmärka bägge 
dessa stora mäns likhet i dygder.

Det första arbete, som Necker utgaf 1791, kal
las : De l'administration de M. Necker par lui- 
même. (Om Neckers förvaltning, författadt af hon
om sjelf). Vid fortsättningen af en ganska djup 
politisk undersökning, om de serskilda ersättningar 
man bordt gifva de privilegierade för mistningen af 
deras fordna rättigheter, säger han, i det han vän
der sig till Nationalförsamlingen : ”Jag vet det’ 
man skall tadla min orubbliga tillgifvenhet för 
rättvisans grundsatser, och man skall bemöda sig 
att nedsätta dess värde, genom det man kallar den 
aristokratisk medlidsamhet. Jag känner bättre än
någon, af hvad beskaffenhet midt medlidande är.
Det var för edert bästa, jag först kände detta 
deltagande 5 men dä vören J utan förening, ri
tan styrka 5 det var för eder som jag först stridde. 
Och pä den lid jag så mycket beklagade mig öf- 
ver den liknöjdhet, man visade eder, rlå jag talade 
om den aktning, man var eder skyldig, då jag var 
i en beständig oro öfver folkets öde, äfven då sök
te man genom ordlekar förlöjliga ipina tankar. 
Jag ville gerna älska andra än eder, då J öfvergtfven 
Hiigå iag ville gerna kunna det, men jag eger ej 
denna tröst; edr»' fiender och mina hafva satt 
mellan mig och eder en skiljemur, som jag 'aldrig 
skall söka' genombryta, och de måste alltid hata 
mig, emedan de gjort mig ansvarig för sina egna 
fel. Det är likväl icke jag, som uppmuntrat dem



till ett oroàttligt bruk af deras fordna magt, icke 
heller är det jag, som gjort dem oböjliga, dä man 
horde böria en underhandling med tidens skick. 
Ack! om de icke, vore förtryckta, om de icke vo
re olyckliga, huru mänga förebråelser hade jag 
ei att göra dem ! Äfven då jag ännu försvarar 
dem i deras rättigheter och deras egendom, skola 
de, som jag hoppas, icke tro, att jag någonsin tän
ker återvinna dera* gunst. Jag' söker nu mer 
hvarken deras eller någon annans ; det är i rni- 
na hugkomster, i mina tankar, jag vill lefva och 
dö ; ■ dä jag faster min uppmärksamhet pj ren
heten af de tänkesätt som ledt 1 rnig, finnhr jag 
ingenstädes ett sällskap som passar mig, och lik
väl i det behof deraf, som hvar och en känslofull 
själ inom sig erfar, uppgör jag en sådan Förbin
delse, jag uppgör den, i hoppet, med redliga män
niskor af alla länder, med dem, så få de än må 
vara, hvilkas första passion är kärleken till det 
goda på jorden.”

Necker saknade bittert folkets förtroende, som 
han likväl utan betänkande hade uppoffrat för sina 
pligter. j>lågra hafva räknat honom till last det 
värde han satte derpå. Olyckliga de statsmän, som 
icke hafva behof af den allmänna opinionen ! De 
äro hofmän eller inkräktare; de smickra sig att 
vinna genom intrigue eller fruktan, hvad ädla cha- 
rakterer endast villja erhålla af sina likars aktning.

Då jag och min far i Coppet spatserade till
sammans under de stora träden, hvilka ännu synas 
mig som förtroliga vittnen till hans ädla tankar, 
frågade han mig en gång, om jag trodde, att hela



Frankrike byste samma misstankar, för hvilka ha* 
varit ett offer under sin resa frän Paris till Schweiz. 
”Jag tyçker, sade han, att man i vissa provincer 
anda til) sista dagen erkänt 'renheten i mina afsig- 
ter, och min tillgifvephet för Frankrike ?” Knappt 
liade han gjort mig denna fråga, da han fruktade att 
hlifva för mycket rörd af mitt svar. ”Lltom oss' 
icke ruér tala deroui, sade han, Gud ser i mitt hjer-, 
ta, och det är nog.” Jag vågade icke trösta hon
om den dagen, en sä stark återhållen rörelse fann 
jag i hela hans väsende. Ack ! hvad en sådan 
mans fiender måste vara känsJolösa och inskränkta! 
X)et' är på honom, man borde uttyda Ben John
sons ord, då han talar till sin höga gynnare, Riks- 
Cancellern af England. ”Jag beder Gud, att hau 
jnätLe förläna eder styrka i motgången; ty i ined- 
gungen skall den aldrig fattas eder.”

I det ögonblick, demokratiska partiet, som da 
var allrådande, gjorde Neckar förslag till jemk- 
pihgar, yttrade han sig ined den största styrka 
om den olyckliga belägenhet, hvari de hade för
satt Konungamagten. Och, ehuru lian kanske allt 
för mycket litade pä moralens och vältalighetens 
kraft i en tid, då man började blott sysselsätta sig 
med enskilda fördelar, betiente han sig bättre än 
någon annan af ironien och förnyftiga skäl, när 
han fann det tjenligt- Af flera exempel vill jag 
blott anföra ett,

”Jag vågar säga, den politiska hiérarchie, Na
tionalförsamlingen infört, syntes mer än någon an
nan allmän stadga påkalla Konungens kraftiga , be- 
wiedling. ’ Denna höga bemedling var den enda,



som rpöjiigtvis Kunde bibehålla afstånden mellan sS 
många magter,- som närma sig till hvarandra, emel
lan sä många representanter af lika rättigheter, så 
många värdigbeter, jemliUa såsom hörande till för
sta ståndet, och dessutom sä nära hvarandra genom 
naturen af dertill hörande befattningar och ernbe- 
tenas obeständighet. Denna ensam kunde på någct 
sätt gifva iif it de abstracts gradationerua och alla 
de constitulionella, af hvilka rangordningen fram
deles borde bestämmas.”

”Jag ser väl”
’’Do första församlingarna, soni utnämna väl

jande cprpser;”
”Denna väljande corps, som utser fullmägtigo 

till Nationalförsamlingen;”
”Denna Församling, som fattar beslut samt 

anhåller, att Könungen måtte stadfästa och kungä
ra dem

”Konungen, som skickar dem till departeoisn- 
terna

”Departementerna, som öfverlemna dem till 
districterna

”Districterna, som gifva befallningar ät niuniei- 
paliteterna

”Municipaliteterna, som, för verkställandet af 
dessa beslut, påkalla handräckning af Nationalgar
det, när s& fordras;”

”Nationalgardet, som hör tygla folket;”
”Folket, som bör lyda,”
”Man ser i denna uppställning en numerföljd, 

hvaremot ingenting kan invändas, ett, två, tre, fy
ra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio; det ena följer o-



— 13 —

tvunget på det andra. Men i regering, i iydnarl 

är det endast genom de serskilda roagternas sam
band, genom deras moraliska förhållande till hvar* 
andra, som.den allmänna ordningen upprätthålles. 
Lagstiftarens befattning skulle vara ganska lätt, 
om, för att fullborda detta politikens storverk, 
«längdens undergifvenhet för några få menniskors 
förstånd, det vore tillräckligt; att conjugera ordet 
befalla och säga, såsom i scholorna, jag skall be
falla, du skall befalla, han skall befalla, vi skola 
befalla, o. s. v. För att införa en verklig subor
dination, och trygga alla, både de högre och lägre, 
klassernas verkningskrets, måste det nödvändigt 
finnas i alla antagna förmanskaper en inbördes mot. 
svang gradation af anseende och vördnad. Från 
led till led fordras en vördnadsbjudando skil- 
nad, och i den bögsta af dessa gradationer en. 
magt, scm genom verklighetens och inbildningens 
förenade styrka utöfvar sitt välde på det hela a£ 
den politiska hierarchien.”

”Det finnes intet land, der ståndsskilnaden är 
så utplånad som under de österländska kalifernas 
despotiika regering 5 men också äro straffen in
genstädes hastigare, strängare och mångfalldigare. 
Rättvisans och förvaltningens hufvudmän faafva der 
ett distinctionstecken, som ersätter allt, nämligen 
en vakt af janitscharer och bödlar.”

Dessa sista paragraphe!' hafva afseende på 
nödvändigheten af en aristokratisk corps, det vill 
säga, en pairkammare, för att upprätthålla monar
chie».



Necker hade under sin sista ministère försvå» 
rat Engelska regeringssättets grunder mot Kon
ungen, folket och adeln, efter hvarandra, på den 
tid, dä hvardera af dessa magter varit den starka
ste. Han fortsatte samma roll såsom författare och 
stridde i sina skrifter mot Constituerande Försam
lingen, Nätionalconventet, Directoriuin och Bona
parte, mot alla fyra på höjden af deras lycka, sät
tande samma principer mot alla, och förkunnande 
dem, att de skulle gå under, äfven om de upp
nådde sitt mål, emedan det som i politiska ämnen 
mest förvillat cörpser och individuel*, är den tri- 
umph man för ett ögonblick kan vinhä öfver rätt
visan; denna triumph slutar alltid med att störta 
dem, af hvilka den blifvit vunnen.

Necker, hvilken såsom statsman bedömde 1791 
års constitution, utgaf siria tankar i detta ämne 
under första Församlingen, då denna constitution 
väckte» en stor enthusiasm. Hans arbete, kalladt: 
Du pouvoir exécutif dans les grands états fore den 
verkställande magten i stora stater), är af tänkare er- 
kändt för klassiskt. Det innehåller ganska originella 
idéer om den styrka, som är nödvändig för regerin
gar i allmänhet J men dessa reflexioner äro i bör
jan serskildt använda på den sakernas ordning, 
som Constituerande Församlingen nyligen procla
merai'. I denna bok kunde man ännu mer än i 
den föregående taga hans förutsägelse för en verk- 
lig historia; till den grad äro. de händelser, som hri- 
sterna i dén allmänna statsförfattningen borde åstad
komma, med klarhet och noggrannhet utredde. Då 
Necker jemtörde den Engelska Constitutionen med



den Coostituerande Församlingens arbeten, slutad® 
han med dessa märkvärdiga ord : ”Fransmännen 
skola allt !öc sent ångra, att (le icke, visat mer 
aktning för erfarenhaten, och att cte, for dess af 
tiden utnötta och sönderslitna drägt, misskänt dess äd- 

' la ursprung.'
I samma bok förutsade ban den skräckrege

ring, soni af Jacobinernas magt skulle uppkomma* 
och hvad som är ännu märkvärdigare, den skräck
regering, som sedan skulle införas genom den mi- 
litäriska despotismen.

Det var ej nog för en publicist, sådan som 
Necker, att framställa en målning af alla de olyckor, 
s'om skulle följa af 1791 års constitution. Han 
borde också gifva den Lagstiftande Församlingen 
de råd, hvarigenom dessa kunde undvikas. Den 
Constituerande Församlingen bade beslutat mer än 
trehundra articlar, i hvilka ingen af de följande 
‘lagstiftarns hade rättighet att göra någon ändring, 
utan med villkor, som nästan voro omöjlige att för
ena, och likväl fanns bland dessa, oföränderliga ar
ticlar det antagna sattet att utnämna lägre tjen- 
stemän,, och andra saker af lika liten vigt; ”sä att 
det vore hvarken mera lätt eller minre svårt att 
förvandla Franska monarchien till en republik, än 
att ändra de. mest likgiltiga biand alla de omständ
liga föreskrifter, som, man vet ej af hvad skal, in
nefattades i constitutionsaeten.”

”Jag tycker, säger Necker pä ett annat ställe, 
att man i eh stor stat icke kan önska friheten, oni 
man någonsin åsidosätter följande villkor
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”r.o Lagstiftande rnagten, uteslutande tilleg» 
«ad åt nationens representanter, med Monarchenü 
stadfästelse; och i denna lagstiftande rättighet inne
fattas utan undantag statsutskyldernas val och fast
ställande.”

”2:0 Samma magts rättighet att fastställa de all
männa utgifterna; och till denna rättighet hörer ovill
korligen bestämmandet af den rrnlitåriska styrkan.”

”5:0 Redogörelse för alla inkomster och ut
gifter inför commissarier, tillsatte af nationens re
presentanter.”

”4:0 Den årliga förnyelsen af de magter, som. 
fordras för utskyldernas indrifvande, då man lik
väl undantager de utlagor, som äro intecknade för 
betalningen af rentorna pä statsskulden.”

”5:0 Bannlysandet af allt slags égenmägtig 
autoritet, och rättighet gifven ut alla medborgare 
att använda lägarnes Itraffc mot de publica em» 
betsmän, hvilka mot dem missbrukat sin magt.”

”ö:o Förbud för alla officerare att blanda sig 
i rikets inre ärender, utan att vara anmodade af de 
civila tjänstemännen.”

”7:0 En ärlig förnyelse, genom samma lag
stiftande corps, af de lagar som röra arméens dis- 
sciplin och följaktligen dess befattning och styrka.”.

”(J:o Tryckfriheten, utsträckt så vidt den 
kan sta tillsammans med sedlighetens och det all
männa lugnets bibehållande.”

”9:0 En lika fördelning af statens bördor, 
och alla medborgares lagliga rättighet till publica 
befattningar.”

’Toto



!'io;o Ministrarnas och regeringens första a» 
genters ansvarighet.”

”nio Thronen« ärftlighet, att förekomma par» 
tier och bibehålla statens lugn.”

”12:0 Den verkställande magtens fullkomliga 
och oinskränkta Öfverlåtande till monarch&n, med 
alla medal som fordras för dess utöfning, till den 
all manna ordningens vidmagthållande, och att hin
dra alia nragter, som i den lagstiftande corpsen äro 
förenade, från införandet af ett slags despotism, ej 
fflinre tryckande än hvar och en annan.”

”Till dessa grundsatser borde man tillägga der» 
ovillkorligaste aktning fot egande ratten, otn den
na aktning icke «tgjorde en af de enklaste grun
darna för den allmänna Sédoläran, under hvad re- 
geringssätt som heldst.”

”De tolf articlar, SOns lag nu anfört, ädagaläg* 
ga for alla upplysta menniskor de första grunder
na till en nations borgerliga, och politiska frihet. 
Man borde således sätta dem som Inledning til! 
constitutionsacten och icke förblanda dem med de 
talrika förordnanden, som man ville underkasta 
beständigt nya debatter.”

”Hvarlöre har man icke gjort det? Emedan 
man skulle, genom det man gifvit dessa articlar ett 
serskildt rum i constitutionsdocumèntet, tydligen 
utmärkt cvänne sanningar, som man ville bortskym
ma.”

”Den ena, att hufvtidgrunderna för Franska 
friheten innehöllos helt och hållet, antingen i or
den eller i meningen af den förklaring, som Kon- 

Mad. Stall. II Del. 8,,
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urigen hade gjort den 27 December 17881 jemt® 
dertill bifogade förklaringar.”

”Den andra, att alia stånd i staten, alla klas. 
ser af medborgare skulle, efter en tid af ovisshet 
och bekymmer, sannolikt hafva slutat med att gif- 
va sitt bifall till dessa första grunder, och kan- 
ske gifva det ännn, om de uppmanades att göra 
det.”

Dessa articlar, som utgöra samhällets evange
lium, har man åter sett framträda under en nästan 
lika form i Hans Majestät Ludvig XVTIhs för
klaring af den 2 Ma;, daterad Saint-Ouen, och 
i en annan sakernas ställning, som vi framdeles fa 
tillfälle att omtala. Man ser således hvad Frans
männen från den 27 December 17O8 ända till den 
8 Juli 1815 hafva velat, när de haft sirt fria villja.

Afhandlingen om den verkställande magten i 
stora stater är den bästa ledare, som kan väljas af 
dem, hvilkä äro kallade att uppsätta eller förän
dra en statsförfattning, ty den är, att jag så må 
säga, en politisk charta, på hvilken alla de faror, 
sons förekomma pä frihetens väg, finnas utmärkta.

I början af detta arbete vänder sig Necker till 
Fransmännen med följande ord :

”Jag påminner mig den tid, då jag utgaf re- 
sultaterna af mina långvariga undersökningar om 
Frankrikes financer, hvarvid jag skref dessa ord: 
Ja, ädla nation, det är åt dig jag helgar detta ar- 
lete. Ack! hvilken skulle hafva sagt mig, att et
ter så fä års förlopp, den tid skulle komma, dä 
jag icke mer kunde betjena mig af samma uttryck, 
och då jag skulle behöfva vända mina blickar pä



'«andra nationer, för att a nyo hafva ra o d att tal* 
om rättvisa och dygd! Ack! hvarföre är det mig 
!cke tillåtet i dag att säga: det är dig, jag eghar 
detta arbete, dig' nation, som blifvit ännu ädlare, 
*edan friheten utvecklat din Charakter, och be
friat den från allt dess tvång, dig anhu ädlare, se
dan din panna icke mer bär märke af något ok; 
dig.som blifvit ännu ädlare, sedan du försökt dina 
krafter och sjelf skiifvit de lagar du lyder ! 
Ack ! med hvad glädje jag skulle tala detta språk! 
Ännu lefVer min känsla 5 men den förekommer mig 

irrande, den förekommer mig, som den vore lands- 
flyktig ; och i min soigliundna saknad, kan jag 
icke, hvarken knyta nya band eller en gång î 
b opp et återtaga den favoritidée och den enda 
passion, h va ra f min själ sä lä.nge varit intagen.”

Jag vet icke, men jag tycker, att. man äldi-lg 
bättre uttryckt var gemensamma känsla : denna kär
lek till Frankrike, hvilken nu är så smärtande, men 
fordom utgjorde den ädlaste, den Ijtifvaste glädje»

- *9

Tredjé C a p i t l e >e,

Öm de olika partier, af hvilka den Lagstiftande 

Församlingen var sammansatt.

TVf-LV-ian kan ej annat än erfara en djupt smärtande 
känsla, när man genomgår de epocher af revolutio- 

då en fri constitution kunnat införas i Frank*



rike, ocli då man ser icke blott detta hopp tillintet* 
gjordt. utan äfven de meat olycksFulla händelser ut- 
tränga de helsosammaste inrättningar. Det är ej blott 
en enksl hugkomst, som man återkallar, det är 
en liftig .-märta, som å nyo upplifvas.

Dea Constituerande Församlingen ångrade vid 
slutet af sin regering, att hon låtit sig ledas a£ 
folkets partier. Hon hade, föråldrats pä två år, 
såsom. Ludvig XIV på fyratio. Också var det gen
om en billig fruktan, som moderationen hade åter
fått något välde, öfver henne. Men hennes efter
trädare komrno med revolutionsfebern i en tid, då 
intet mera fanns att reformera eller förstöra. Stats
byggnaden lutade till den demokratiska sidan, ocli 
dan kunde ej upphielpas, utan att Konungens magt 
ökades. Icke dess mirire var denna Lagstiftande 
Församlings första beslut, att neka Konungen titel 
af majestät och gifva honom en länstol, alldeles 
lika med presidentens. Folkets representanter syn
tes således tro, det man hade en Konung blott för 
sitt nöje skull, och att man följaktligen borde in
skränka detta nöje, si mycket man möjligen kunde. 
Beslutet om länstolen gick ej igenom, sä mycket 
motstånd mötte det ibland de tänkande; men sla
get hade träffat så väl Konungens hierta som fol
kets; den ena märkte, att han icke kunde bibehål
la sin plats, det andra omfattade med begärlighet 
hoppet om en republicansk regering.

Tre tydligt åtskilda partier röjde sig i Försam
lingen: de constitutionella^ Jacobinerna ocli repu-, 
blicanerna. Ibland de första funnos nästan inga a- 
delsmän och alldeles inga prester; de privilegiera-
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^eS ®“f' var re^8n förlorad; men thronens otatvista- 

res annu, och egendomsherrarne samt alia klokare
-, , “den "u^i6rde ett bibehållande parti midt i- 
oJand den stormande pöbeln.

Ramond, Matthieu Dumas, Jaucourt, Beugnot, 
Girardin, utmärkte sig bland de constitutionella; 

de hade mod, klokhet, ihärdighet, och man kun. 
de icke anklaga dem för. nlgon.aristokratisk för, 
dom. Den strid, de underhöllo till m.onarchiens 

for mon, gör således en stor heder St deras politi- 

ska handlingssätt. Samma Jacobin.ka parti, som 
"1Uier nan,n af Borget fanns i den Con.tituer.nde 

f'orsamhngen, visade sig Ster i den Lagstiftande;
*“ det var annu minre ahtningsvärdt. än dess fö- 

hadaneare‘ s1' 7- 1 d8n C0nStituerande församlingen

fhä;\Z7 rra*iör nSgra USI«t att frukta, det frihetens sak icfco vore dgn

starkaste och anhängarne af förra regeringssättet,
*om forblefvo deputerade, kunde ännu vara fruktans-
varda. men i den Lagstiftande Församlingen fun-

nos bvarken faror eller hinder ork .• ••
uiaer, octi partigangarne

voro tvungna att skapa sig skuggbilder, för att mot
oem utöfya sin ordstrid.

■ Ett trio af eget slag, Merlin, de Thiönville, 

aZ,re och fSr detta Capuciner-mnnKen Chabot, 
utmärkte sig bland Jacobinerna; de voro deras 
hufvudmän, iust derföre att d'e, i alla afseenden 

orande Ull sista ledet, helt och hållet voro fri.

dl "U e fran al* afund: det var en princip hos 
nietta pani’ SOm 1 grund förstörde all samhällsord- 
^og, att i spetsen för de anfallande sätta sådana, 

1,1 icke egde något i den byggnad, man ville för.



aföra. Ett af de första' förslagen, som gjordes af 
detta demagogiska trio, var att borttaga benäm
ningen hedervärde ledamat, som rnan plägat nyttja 
likasom i England; de märkte, att denna titel, om 
rlçn »nväpdes på hviiken aom beldst af dem, aldrig 
skulle kunna anses för annat än en ironie. Ett 
annat parti af belt olika halt gaf styrka St dessa 
medellösa menniskor, ocb smickrade sig ganska 
orätt att kunna i början nyttja Jacobinerna, och se
dan tygla dem. Girondisternas parti utgjordes af 
tjugu advocater, födda i Bordeaux och södra 
delen af riket: dessa menniskor, ehuru valda nä
stan pS höft, voro utrustade med de största snille- 
gäfvor; sS många talentfulla, men okända män in
nesluter detta Frankrike i sitt sköte, dâ en represen
tativ statsförfattning framdrager dem i ljuset ! Giron-, 
disterna önskade en republik, men bunno ej läng
re än att störta monarchien; de gingo, under, en 
bort tid derefter, då de ville frälsa Frankrike ocb 
sin Konung. Också säger de JLalli med sin vanli
ga vältalighet, att deras tillvarelse och deras död 
voro lika forderfliga för fäderneslandet.

Med dessa Giromdisternas representanter före, 
nade sîg Brissot, en skriftställare, lika orinings- 
lös i »ina grundsatser som î sin stil, och Condor- 
çet, bvars höga upplysning icke kan bestridas, men 
som likväl i politiken spelat en större roll genom 
sina passioner, än genom sina idéer. Han var ir
religiös på samma sätt som presterna äro fanatiska, 
ined hat, ihärdighet och sken af lugn: hans döå 

hade ock liknelse af en martyrs»
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Man kan ej anse som brott det företräde, man 

g<'f at net republicanska regeringssättet framför al
la Surira, så framt ej brott äro oundvikliga vid dess 
införande; men på den tid Lagstiftande Församlin
gen förklarade sig fiende till det som ännu var 
Öfrigt af Konungamagten i Frankrike, medförde de 

. verkligt republicanska tänkesätten, det vill säga, 
ädelmod emot de svaga, afsky för allt egenmäg- 
tigt förfarande, aktning för rättvisan, med ett ord 
alla dygder, som bedra frihetens vänner, ett visst 
intresse för den constitutione!la monarchien och 
dess chef. I en annan tid skulle man kunnat anta
ga det republicanska regeringssättet, om det i 
Frankrike varit möjligt; men då Ludvig XVI än
nu lefde, da nationen bade mottagit bans ed, 
och alldeles frivilligt svurit bonom trohet till
baka, rlä de privilegierades politiska . öfvervigt 
var helt och hållet tillintetgjord, hvad säkerhet för 
framtiden borde man icke hafva, att för ett namn 
våga alla de verkliga fördelar, man redan egde!

Hos 1792 års republicaner förenade sig begä
ret efter magfc med enthusiasmen för grundsatser, 
och några ibland dem erbjödo sig att försvara 
Konungamagten, med villkor, att alla ministeriel- 
la embeten skulle gifvas åt deras vänner. Blott i 
denna handelse, sade de, äro vi säkre, att patrio
ternas tänkesätt skola segra. Utan tvifvel är valet 
®f ministrar en ganska vigtig sak i en lagbunden 
monarchie, och Konungen begick ofta det felet 
^tt utnämna sadana, som voro ganska misstänkta 
^os frihetens vänner; men det var då allt för lätt 

*Lt utverka deras förafskedande, och ansvarigheten
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for de politiska händelserna bör helt och hållet 
b vila på den Lagstiftande Församlingen. Inga skäl, 
inga betänkligheter vuuno gehör hos dess imfvud- 
män; de besvarade alla klokhetens och den oe
gennyttiga klokhetens anmärkningar med :ett begab
bande åtlöie, ett tecken till den kallsinnighet, som 
egenkärleken alltid har mod sig s ma», var outtrött
lig att erinra dem om sakernas ställning och utveckla 
för dem grunderna dertill ; man gick vexelvis från 
theorien till erfarenheten, och från erfarenheten 
til! theorien, för att ådagalägga deras öfverensstäm- 
melse; ocb om de bevärdigade sådana framställnin
gar med något svar, så kunde de förneka de mest 
authentiska handlingar, och bestrida de tydligaste 
sanningar, blott genom anförandet af några van
liga, ehuru med vältalighet, utförda grundsatser. 
De ansågo hvarandra inbördes såsom ensamme vär
dige att höras, och uppmuntrade hvarandra genom 
den föreställningen, att allt var klenmodighet, soar 
icke öfverensslämde med deras . åsigter. Sådana äro 
partiandans tecken hos Fransmännen,: förakt för 
sina motståndare ligger till grund för den samma, 
och föraktet sätter sig lall tid mot sanningens kän
nedom ; Girondisterna föraktade cl e constitutio- 
îiella, ända ti ll dess de, utan att vill ja det, hade 
nedflyttat folkets tillgifvenhet på de lägsta klas
serna i samhället ; de sågo sig (la i sin ordning 
behandlade af de vilda charaktererna som svaga 
hufvuden. Thronen, som de anfö 11 o, tjente dem 
till skydd, och det var först serlah de tuunrphe- 
rat öfver den, som de framstodo blottade inför
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folket. Menniskorna hafva i en revolution ofta 

mer att frukta af sin framgång än af sina mot
gångar.

FjEB DE CaPITLET.

Om andan af de?i Lagstiftande För

samlingens heslut,

11J—^en Lonstituerande Församlingen hade gjort fle
ra lagar på, två år än Engelska parlamentet på 
femtio ; men dessa lagar rättade åtminstone miss
bruken, och stödde sig på grundsatser. Den JLag. 
Stiftande församlingen gjorde icke minre décréter, 
elmru nu mera ingenting verkligen nyttigt, åter
stod att göra; men partiandan ingaf allt hvad den 
kallade lagar. Den anklagade Konungens bröder, 
confiscerade emigranternas egendomar, och utfär
dade mot presterna ett landsförvisningsplacat, livil— 
ket borde väcka afsky hos frihetens vänner, ännu 
mer än hos de fromma kalholikcrna ; så stridande 
var det både mot philosophiert och rättvisan. 
Hvad! invänder man, voro icke presterna och e- 
migranterna revolutionens fiender? Detta skäl var 
tillräckligt, för att icke välja representanter bland 
dem, för att icke kalla sådana till styrelsen af de 
allmänna angelägenheterna; men hvad skulle det 
hlifva af rnenskliga samhället, om man, långt ifrån 
ätt stödja'sig på oföränderliga grundsatser, kunde
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rigta lagarne mot sina motståndare, likasom etfc 
batteri kanoner. Den Coaistituerande Församlin
gen förföljde aldrig hvarken individuer eller klaa» 
ser; men den följande Församlingen gjorde blott 
décréter för tillfället, och man skulle knappt kun
na nämna ett enda, hvars varaktighet sträckte sig 
utöfver det ögonblick, sam dicterat det.

Det egenmägtiga, mot bvilket revolutioner* 
borde vara rigtad, hade genom sjelfva denna re
volution vunnit en ny styrka; förgäfves påstod 
man sig göra allt för folket: revolutionisterna voro 
nu mer ej annat än pre&ter åt en gud Moiocb, 
kallad det allmänna bästa, och som fordrade till 
offer hvar och en enskilds lycka ; politiska för
följelser leda endast till nödvändigheten att vidare 
förfölja, och att döda är icke att förstöra. Man 
har sagt, nied ett vildt uppsåt, att endast de dö
da återkomma icke mer; och denna grundsats är 
icke heller sann; ty dessa olfer äro icke så starka 
genom sina tänkesätt, som deras barn och vänner 
blifva genom hämndlystnaden. Man måste utsläcka 
hatet och icke qväfva det, Hvarje politisk hvälf- 
ning i ett land är fullbordad från det ögonblick 
man förstått göra dess motståndare, icke till offer,, 
men till ett föremål för den allmänna opinionens 
förakt.
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Femte C a p i t l e t.

Om âet första kriget mellan Frank

rike och. Europa,

ÏVÏan bör ej förundra sig öfver att Konungar och 

F urstar aldrig älskat Franska revolutionens grund
satser. Det tillhör mitt embete att vara rojalist, 
sade Joseph II, Men som folkets opinion alltid 
intränger ända till Konungames cabinetter, så bar 
i början af revolutionen, då det endast var fråga 
om att införa en lagbunden monarchie, ingen af 
Europas regenter med allvar tänkt att bekriga 
Frankrike, lör att sätta sig deremot.

Upplysningens framsteg voro sådana i hela den 
civilicerade verlden, att, då lika som nu, ett re
presentativt regeringssätt, mer eller minre liknande- 
Englands, syntes passande och billigt, och detta 
syster» mötte icke några motståndare af vigt, hvar- 
ken i England eller Tyskland. Bnrke förklarade, 
redan år 1791, sin harm öfver de brott, som i Frank
rike då blifvit begångna, och öfver de falska po
litiska systemer, man der hade antagit; men de af 
aristokratiska partiet, som pä fasta landet nu för 
tiden åberopa Burke såsom fiende till revolutio
nen, veta kanske icke, att ban på hvarje sida före
brår Fransmännen, att de icke rättat sig efter den 
Engelska constitutionens grundsatser. ”Jag recom- 
menderar Fransmännen vår constitution, sade ban; 
a!l vår lycka kommer af den. En fullkomlig de-
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mokratie, säger ban på ett annat ställe- *), är ett; 
lika så olagligt regeringssätt. som den oinskränkta 
monarchie». Det gifvea blott **) en rådande opi
nion i Frankrike, den mot en oinskränkt monar
chie; den var pa sitt yttersta ; den uppgaf andan 
«tån dödskamp och utan convulsiviska ryckningar; 
alla tvister hafva uppkommit af striden mellan e,n 
despotisk demokratie och en på magternas jfemvigt 
grundad statsförfattning.

Om större delen af Europa 1789 gillade den 
lagbundna monarcbiens införande i Frankrike, hyar- 
af kommer då, fragar man, att ifrån 1791 alla ut
maningar skedde utifrån. Ty, ehuru Frankrike 1702 
obetänksamt förklarade krig mot Österrike; - va 
likväl i sjelfva verket de utländska mag tern a v it 
de första, som genom Conventionen i Pilnitz, och 
sammankomsterna i Goblentz visat sig fiender till 
Fransmännen. De beskyllningar, man ked geh a 
bvarandra å ömse sidor, böra gå tillbaka till denna 
tidpunet. I alla fall skulle opinionen i Europa, 
och österrikarnas klokhet hafva förekommit kri
get, om den Lagstiftande Församlingen inskränkt 
sig till en viss, fogljgbet. Man bör med yttersta 
noggrannhet känna dagen för hvarje'händelse, för 
att opartiskt kujuia döma hvilketdera, Frankrike 
eller Europa, varit den angripande delen. Ett, halft 
Sr kan i politiken göra den klok, som ett halft 
år förut icke var det ; och ofta förblandar man be., 
greppen för det inan förblandat tiderna.

*) Oeuvrers de Barke, Vol. III. pag. 17g. 

*‘) P»S- 185*
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Ve Europeiska magterna gjorde orätt att 1791, 

p.. emigranternas inrådan, lata förleda sig till obe
tänksamma mîtt och steg. Men efter den 10 
•Augusti 1702, dä thronen störtades, bief sakernas 
tillstånd 1 Frankrike helt och hållet oförenligt med 
samhällsordningen. Imellertid skulle icke denna 
thron i alla fall bibehållit sig, om, ej Europa ho
tat Frankrike, att ined väpnad hand blanda sig i 
dess inre stridigheter, och retat en sjelfständig 
nations stolthet, derigenom att det ville foreskrifva 
een lagar? Endastödet känner hemligheten i en sä
dan förmodan 5 en sak är otvifvel&ktig, den nämli

gen, att Conventionen i Pilnita har börjat det långva
riga Europeiska kriget. Nu önskade Jacobinerna 
detta krig lika lifligt som emigranterna : ty bägge 
trodde, att endasten kris, hvilken som heldst, kunde 
medföra de hvälfningar, hvilka de beböfde för atc 
triu. ..••era.

I början af 1792, innan kriget förklarades» skref 
Tyska Kejsaren Leopold, en af de mest upplysta

.ar, hvarsf adertonöe seclet kan berömma sig, 
ett, .tt jag så må säga, förtroligt bref till den Lag
st .tande Församlingen. Några, deputerade af den 
Constituerande Församlingen, Barnave, Duport, 
hade författat det; och utkastet dertill skickades 
a< Drottningen till Bryssel St GrefVe de Mercy- 
Argenteau, som länge varit Österrikisk ambasa- 
“°r i Paris. Leopold angrep i detta bref ut
tryckligen Jacobinernas parti, och erbjöd sig att 
Understödja de constitutionella. Ilvad han sade, 
Var utan tvifvel ganska klokt; men man fann det 
rcke passande, att Tysklands Kejsare blandade sig
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så mycket i Frankrikes inre angelägenheter, Ocls 
representanterna blefvo förbittrade emot de råd» 
en utländsk Furste Ville gifva dem. Leopold hade 
regerat i Toscana med all foglighet, och man må
ste göra honom den rättvisan, att han alltid re
specterai den a llmän nn opinionen och tidhvarfvets 
upplysning. Således trodde han upprigtigt. på deî 
goda, hans råd kunde åstadkomma. Men i de po
litiska tvister, hvari mängden af nationen deltager, 
är det endast händelsernas röst, som blir hördj 
skälen verka ej annat än begäret att Vederlägga 
dem.

Den Lagstiftande Församlingen, Som såg kri
get; nära att utbrista, visste äfven, att Konungen 
ej serdeles kunde intressera sig för Fransmännens 
Framgång, då de stridde för revolutionen. Hon 
misstrodde ministrarna, öfvertygad, att de icke upp- 
rigtigt ville drifva ' tillbaka de fiender, hvilkas hjelp 
de i hemlighet påkallade. Vid slutet af år 1791 
anförtrodda man krigsdepartementet åt de Nan- 
bonne, som sedan har omkommit vid belägringen 
af Torgau. Han sysselsatte sig ganska nitiskt med 
alla nödvändiga förberedelser til! rikets försvar, 
Han var af högt stånd, stort snille, hofman och 
philosoph, och det som beherrskade hans själ, var 
den militäriska äran och den Franska tapperheten. 
Att i hvad omständighet som heldst sätta sig mot 
utländningar, ansåg han alltid för en medborgares 
och en adelsmans pligt. Hans embetsbröder sam
mansatte sig emot honom, och lyckades att ut
verka hans afsättande ; de iakttogo det ögonblick, 
då hans förtroende hos folket i Församlingen blif»
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vit minskadt, för att befria sig från en man, hvil- 
ken skötte sitt kall såsom krigsminister med U. 
ka samvetsgrannhet som han skuiie hafva visat 
vid hvarje annat tillfälle»

En afton, då de Narbonne gjorde Församlin
gen reda för några sitt departements angelägen
heter, nyttjade han detta uttryck : "Jag vädjarlär- 

uti till dé mest utmärkta medlemmar af denna För
samling." Genast reste sig hela Berget p8 en gång 
från sina bänkar, och Merlin, Bazire, och Chabot 
förklarade, att alla medlemmar voro lika utmärkta S 
talentens aristokratie uppbragte dem lika sä myc
ket som bördens.

’ Dagen efter denna motgång, då de andra mi- 
nistrarne icke mer fruktade de Narbonnes välde 
ofver folkets parti, förmådde de Konungen att gif- 
va honom afsked. Denna obelänksamma triumph 
Varade ej länge. Republicanerna nödgade Konun
gen att antaga ministrar efter deras önskan, och 
dessa ministrar förmådde honom att betjena sig a£ 
den constitutionella propositionsrättigheten, för 
att si elf i Församlingen föreslä krig mot Österrike, 
dag var närvarande vid denna session, då man 
tvingade Ludvig XVI till ett förfarande, som'på 
sä mångfalldigt sätt borde såra honom. Hans 
■uppsyn röjde icke hvad han tänkte; men det var 
uj af falskhet, som han dolde sina känslor; en 
blandning af sjelfförsakelse och värdighet hämma
de hos honom alla yttre tecken af hvad som fö. 
regick i,nom honom. Vid sitt inträde i Församlin
gen sag han till höger och venster, med det slags 
sväfvande nyfikenhet, som man vanligen finner ho»



personer, hvilfca af närsynthet Förgäfves bemöda 
sig att urskilja föremålen. Han föreslog kriget 
med samma modification i rösten, hvarmed han 
skulle kunnat bsgära det likgilltigaste beslut i 
verlderi. Presidenten svarade honom med den för
mätna laconism, som var antagen i denna hörsam
ling, likasom stoltheten hos ett fritt folk bestod 
i att misshandla den Konung, det valt till sin lag
bundna styresman.

Då Ludvig XVI och bans ministrar gått ut, 
voterade Församlingen för kriget ined allmän förtjus
ning. Några medlemmar deltogo i öfverläggmn- 
genj men talarestolen genljudade af hänryckta bi
fallsrop. Representanterna kastade sina hattar î 
luften, och denna dag, den första af den blodiga 
strid, som i tjugutre års tid sönderslitit Europa, 
denna dag uppväckte l.os största delen icke den 
minsta oro. Likväl har ett stort antal af de re
presentanter, som voterat för detta krig, på ett våld
samt sätt omkommit, och de som mest gladde sig 
afsada sin egen dödsdom, utan att sjelfva veta det.



53“-w

S j E T x K C A H T L Ë f,

Öjjz de medel, 'som antändes 1792 att infora.

Bn rcpublicansk regering.

' raiismSnnen ärt fSga fcSjda för inhemskt krig ock 

Iiaf Va ingen skicklighet till sammangaddningar, 
De. är° %a b5ida för inhemskt krig, emedan ma- 
3 cm te ten hos dem vanligen drager med sig de öf- 
ngaj det parti, som anses för det starkaste, blir 
snart allrSdande, ty hela Veröden förenar sig der- 
»ed. Dehafva ingen skicklighet till sammsngadd- 
»ngar, iust derföre att de äro mycket fallna för 
»evolutioner; de hehöfva Uppmuntras af hvarabdra 
inbördes genom ömsesidigt meddelande af sina tan
kar; den djupa tystnad, den ensliga beslutsamhet, 
som fordras for sammangaddningar, Hgger icke i 
deras Charakter. De skulle nu kan hända bättre 
vara 1 stånd dertill, sedan de Italienska dragen 
blandat sig med deras naturliga lynne; men i Frank
rikes historia finner man intet exempel af nSgon 
sammansvärjning; Henric III ocb Henric IV mör- 
dade« bägge af fanatiska menniskor, utan med» 
brottslingar. Det är väl sant, att hofvet, Under 
-arl IX, i tysthet förberedde Sanct Bartholomew 

nattens blodbad; men det Var en Italiensk Drott* 
ning, som meddelade sin list och sin förställnings» 
'oust ät dem hon nyttjade till verktyg. De medel, 
°m anVändes att utföra revolutionen, voro icke 
’ättre än de, som begagnas för att anlägga éa sam» 

Mad. Stad. II Del, X,



xnangacldning; i sjelfva verket är det lika straff- 
■värclt, att begå ett brott pä allmän plats, som att 
uppgöra det inom sitt cabinett; men trolösheten 
Sr i förra fallet minre.

Den Lagstiftande Församlingen störtade mo- 
»archien med sophismer. Dess beslut förvillade 
det sunda förnuftet och förderfvade sedligheten 
bos nationen. Det foidrades ett slags politiskt 
skrymteri, ännu farligare än det religiösa, att styc
ke för stycke nedrifva thronen, under det inan be
ständigt svor att vidmagthålla den. Den ena da
gen anklagades ministrarne, den andra afsattes 
Konungens garde; åter en annan bevilijade man 
belöningar åt soldaterna af Chateauvieux’regemen
te, hvilka upprest sig mot sina chefer; morden i 
Avignon funno försvarare inom Församlingen, med 
ett ord, en republicansk regerings införande i Frank
rike må hafva synts önskansvärd eller ej, kunde 
det lik'väl icke gifvas mer än en röst angående va
let af medlen, att erhålla den; och ju mer man 
var vän af friheten, desto större förtrytelse måste 
det republicanska partiets förhållande uppväcka.

Hvad som i stora politiska kriser i synnerhet 
hör tagas i öfvervägande, är huruvida den revolu
tion man önskar öfverensstämmer med tidens an
da. Då man försöker att återföra gamla" författ
ningar, det är, då man vill, att menskliga förnuftet 
skall återfalla i sitt fordna mörker, upptänder man 
alla passioner hos folket. Men om man deremot 
söker att grundlägga en republicansk regering i ett 
land, hvilket förut hade alla brister och fel, som 
åtfölja oinskränkta monarchist; ser man sig satt i
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Möckändighet att förtrycka för att befria, ocfi att 

e äcka sig nied brott i det samma man utropar 
en på dygd grundad regering. Ett säkert sätt att 
»eke misstaga sig på pluralitetens vlllja i en na. 
t>on, är att alltid gå lagliga vägar för att hinna 
det, mål, man anser nyttigast. Så snart man aldrig 
tillåter sig nSgot omoraliskt, gör man aldrig någofc 
våldsamt inbrott emot sakernas naturliga gang.

Fransmännens krig, SOm sedan blef s| lysan
de, började med motgångar. Soldaterna mörda
de efter nederlaget vid Lille sin chef Theobald

,on» hvars redlighet de ganska orättvist miss
tankte. Denna första stöt gjorde misstroendet äll
mänt. Ocksä förföljde den Lagstiftande Försam- 
l.ngen, med beständigt nya anklagelser, ministrarne 
alldeles som madrga hästar, hvilka icke lita af 
sporrarna drifva sig frän stäIlet. E„ regerj g.
väl som en nations, första pligt är utan tvifvel, att 

. tryß§a s»n sjelfständighet emot intrång af utländ- 
mngar. Men kunde en sä falsk belägenhet länge 
bestå? Och hade det icke varit bättre att Öppna 
Franknkes portar för Konungen, som ville resa 
denfran, än att från morgon till qväll kränka den 
Ronghga magten eller snarare svagheten, och be
handla en Ludvig den Heliges ättling, fången p| 
thronen, likasom en fogel, den man fäster vid top
pen af ett träd, och pl hvilken den ena efter den 
andra rigtar sina pilar?

Den Lagstiftande Församlingen, tröttad af »jelf.
Va Ludvig XVLs tälamod, fick det infallet, att för 
‘““o® framlägga tvänne beslut, hvilka hans sans- 
vet« och hans säkerhet icke tilläto honom att stad-
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fästa. Genom det första dömde man till déporta» 
tion hvar och en prest, som vägrat att aflägga 
ed, om han vore anklagad af tjugu activa medbor
gare, det vill säga, sådana som betalade utskyluer; 
och genom det andra kallade man till Paris en le
gion soldater från Marseille, hvilka man visste 
hafva föresatt sig en sammansvärjning mot kro
nan. Imellertid hviäket beslut att på sådant sätt 
göra pre stern a till offer! Man satte en menniskas 
medborgliga tillvarelse på spel för beskyllningar, 
som drabbade hennes förmodade tänkesätt. HvaA 
bar man att frukta af despotismen, om icke såda
na beslut? I stället för tjugu activa medborgare, 
behöfver man blott antaga hofmän, som också är o 
activa på sitt sätt; och man har redan historien om 
alla hemliga arresterings-ordres, alla landsförvis
ningar, alla fångenskaper, hviika man genom infö
randet af en fri regering vill hindra.

Konungens ädla bjerta förmådde honom att 
heldre blottställa sig för allt, än att bifalla prester- 
nas förvisning; han hade, då han betraktade sig som 
fånge, kunnat gifva sin stadfästelse åt denna lag och 
i hemlighet protestera deremot; men han ville ic
ke gå in på att behandla religionen efter sam
ma reglor som politiken; och om han förställde sig 
såsom Konung, handlade han upprigtigt såsom 
martyr.

Så snart Konungens veto blef bekant, fick 
man höra fiân alla sidor, att ett upplopp var å 
färde i förstäderna. Då folket blifvit egenmäg- 
tigt, retades det af minsta motstånd för sin vil 1 ja. 
Man såg iifven vid detta tillfälle den fruktansvär-
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.dix olägenheten af att sätta IConungamaeten ensam 
mot en enda kammare. Då striden mellan dessa 
tvänne magter saknar en laglig medlare, är det 
«pproret som Stager sig att afgöra den.

fiugutusen menniskor af den lägsta klassen i 
samhället, väpnade med pikar och spjut, marchera» 
de mot luillerierna utan att veta hvarföre; de vo
ro färdige att begå de största brott, eller kunde 
tänföras till de vackraste gerningar, allt efter den 
olika rigtning händelser och menniskor kunde gif- 
va dem.

Dessa tjugutusen menniskor inträngde i Kon- 
wngens palats; deras ansigten voro stämplade af 
denna moraliska och physiska grofhet, söm man 
ei utan vämjelse kan fördraga, ehuru stor menni- 
skovän man än må vara. Om nägon sann känsla 
hade iifvat dem, om de bade kommit att göra före
ställningar mot lidna oförrätter, mot det höga sä- 
despriset, mot pålagornas ökande, mot utskrifnin- 
gar till krigstjenst, med ett ord, mot allt, hvarmed 
sagten och rikedomen kunna förtrycka uselheten, 
skulle de trasor, hvari de voro höljda, deras hän
der svartnade af arbete, qvinnornas förtidiga ål
derdom, barnens vilda utseende, allt skulle hafva 
väckt medlidande. Men deras grufliga eder, blan
dade med skriande utrop, deras hotande åtbörder, 
deras mordgevär, gåfvo en förskräcklig anblick, 
som för alltid kunnat utplåna den aktning, man 
'°r hysa för sitt eget slägte.

Hela Europa vet, huru Konungens syster Eli
sabeth ville hindra, att man icke skulle betaga des- 
aa vilddjur deras villfarelse, då de ansågo henne föc



Drottningen och hotade henne under detta namn. 
Drottningen sjelf borde vara hand för den ifver, 
med hvilken hon trychte sina barn till sitt bjerta. 
Konungen visade denna dag alla de dygder, som 
tillhöra ett helgon. Det var nu mera icke tid att 
frälsa sig såsom bjelte; blodbadets rysliga tecken, 
den röda mössan var satt på hans, till offer be
stämda bufvud; men ingenting kunde förödmjuka 
honom, emedan hela hans lif icke var annat än en 
beständig sielfförsakelse. Församlingen, som blyg- 
des öfvei* dessa hjelptroppar, skickade några de- 
puterade, för att frälsa den Kongliga familjen; och 
Vergniaud, kanske den största talare af alla, som 
i Frankrike låtit höra sig från talarestolen, sking
rade pöbeln inom några ögonblick.

General la Favette, uppbragt öfver det som x 
Paris tilldrog sig, lemnade sin armée, för att hos 
Församlingen begära upprättelse för den grufliga 
dagen den 20 Juni 1792. Om Girondisterna då 
förenat sig med honom och hans vänner, ha
de man kan hända ännu kunnat hindra utländnin- 
gars inträngande, och återgifva Konungen den magt 
han lagligen borde ega. Men i det ögonblick la 
Fayette slutade Ütt tal med dessa ord, som så väl 
passade honom: ”Sådana äro de föreställningar, som 
till Församlingens pröfning hemställas af en med
borgare, hvilken man åtminstone icke skulle kun
na fråndöma kärlek till friheten;” uppsteg genast 
Gaudet, Vergniaud’s embetsbroder, i talarestolen, 
och beljente sig nied skicklighet af det misstroen. 
de, som hvar och en representativ Församling bör 
bafva till e» General, som blandar sig i de inre



ärendena. Likväl, då han återkallade minnet af 
Cromvel], som i sin armées namn föreskref lagat 
åt sitt lands representanter, visste man väl, att här 
icke funnos hvarken tyrann eller soldater, utan en 
redlig medborgare, som, ehuru i theorien vän af 
republiken, icke kunde fördraga brottet, under hvil« 
ken fana det ock påstod sig hora,

. Sjunde C a h m t,

Årsdagen den 14 Juli, firad är 1792.

F'rln alla delar af Frankrike kommo adresser, 

hvilka då voro uppriktiga, emedan det var farligt 
att underteckna dem, och de uttryckte de flesta 
medborgares allmänna önskan för constitutionens 
vidmagthållande. Ehuru ofullkomlig den var, ha
de man likväl en lagbunden monarchie, och detta 
hade alltid varit Frankrikes önskan; endast parti- 
gängarne eller soldaterna hafva kunnat hindra den 
att blifva gällande. Om anförarne för folkets par
ti kunnat tro, att nationen verkligen önskade 
en republicansk regering, hade de icke behöft vid
taga de orättvisaste utvägar, för att införa den. 
Man flyr icke till despotismen, när man har opi
nionen för sig; och, rättvisa himmel! hvilken de
spotism såg man då icke utgå från de lägsta klas
ser i samhället, likasom giftiga dunster utur etc 
pestartadt träsk ! Marat, hvilken efterverlde* 
kanske skall erinra sig, för att med en enda mea- 
oiskas namn utmärka alla brott, som tillhörde haa



tlrUivarf, Marat betjente sig dagligen af sin jour, 
«al, for alt med de grufligaete straff liota den 
Kongliga familjen och desa försvarare. Aldrig har 
man sett ntenskliga talegåfvan sa vanställd; vilddiu* 
rens rytande skulle kunna öfversättas på delta 
språk.

Taris var deladt i fyratioåtta sectioned, b v ilka 
alla skickade sina fullmägtiga till Församlingen, fot: 
att såsom brott anklaga de obetydligaste handlin
gar. Fyratiofyra tusen inunicipaliteter innehöllo hvar-, 
fiera en Jacöbiner-klub, hvilka alla hörde under 
den Parisiska, som äter steif berodde af förstäder
nas befallningar. Aldrig har en stad a! sjuhundra 
tusen invånare blifvit så förändrad. Man hörde 
från alla sidor smädelsen rlgtad mot Kon un ga r- 
nas palats ; ingenting skyddade clet utom ett slags 
vördnad, som ännu tjente till förmur omkring den
na gamla borg; men denna förmur kunde störtas 
livad ögonblick som heldst, och da var allt förloradt.

Man skref från departeinenterna, att de mest 
ursinniga menniskor skickades till Paris, för att fi
xa den 14 Juli, och icke reste dit i annan af- 
sigt Un för att mörda Konungen och Drottningen. 
Mairen i Paris, Pethion, en kall svarmare, som dref 
till ytterlighet alla de nya idéerna, emedan han var 
*ner i stånd att öfverdrifva än begripa dem; Pe
thion, med ett yttre utseende af enfalidighet, soin 
man tog för ärlighet, gynnade alla uppror. Således 
var sjelfva styrelsen delaktig i resningen. Depar- 
tementalförvaltningen entledigade Pethion från sin 
befattning i kraft af en artikel i Constitutionen 3 
K-Onungens ministrar stadfästade denna dom ; men



Iörsamlirigéii insatte honom åter i sitt embete, och 
bans niagt tillvexte genom denna ögonblickliga o- 
lïîtd. En folkledare kan ej önska sig något bättre 
Un en skenbar förföljelse, åtföljd af en verklig tri
umph, '

De soldater från Marseille, som voro skickade 
till Mars-fältet för att fira den iA Juli, buro 
skriftligt- på sina sond riga hattar : Fethlon eller dö
den ’ De gingo framför ett slags upphöjning, bvar- 
på den Kohgliga familjen hade sin plats, ocb ro
pade : Lefve Petition : Ett Smkeligt namn, som ic
ke en gäng det onda han gjort kunnat frälsa från 
glömskan! Knappt hördes af några svaga rösters 
Lefve Konungen ! likasom det sista farväl, den sista 
bönen för bans välgång.

Drottningens uttrycksfulla uppsyn skall aldrig 
utplanas ur mitt minne 3 hennes cigon glänste i tå
rar. Hennes praktfulla klädnad, värdigheten i hen
nes åtbörder gjorde ed stark contrast mot det 
sällskap, bvaraf hon var omgifven. Endast några 
nationalgarder skilde henne från pöbeln 5 den väp
nade styrkan, som var samlad på Marsfältet, syn
tes snarare vara förenad till ett uppror än till en 
fest. Konungen begaf sig till fots från den pavil
lon, der han uppehöll sig, till det altare, som var 
upprest vid ändan af Marsfältet. Det var der han 
för andra gången skulle besvärja den constitution, 
hvars spillror voro färdige att förkrossa thronen. 
Några barn följde Konungen med bifallsrop ; des
sa barn visste ännu icke, med hvilka brott deras 
fäder innan kort skulle befläcka sig.



Det fordrades en Ludvig XVI:s charakter, den
na charakter af martyr, som han aldrig förnekat, 
att på detta sätt uthärda, en dylik belägenhet.

Hans gång, det ostörda lugnet i hans uppsyn 
hade någonting eget; vid andra tillfällen hade man 
kunnat önska honom mera höghet, men i detta 
ögonblick var det nog, att i allt förblifva densam
ma för att synas stor. Jag följde ’på långt håll 
hans pudrade hufvud midt ibland dessa hufvuden 
med svart hår ; hans drägt, ännu broderad som 
fordom, stack utaf mot costumen hos det lägre 
folket, som på alla sidor trängde sig omkring 
honom. När han gick uppföre trappan till altaret, 
trodde man sig se det heliga offer, som frivilligt 
underkastade sig döden. Han steg Ster ner, och 
gick S nyo genom lederna, som nu voro i oordning, 
för att sätta sig bredvid Drottningen och sina barn. 
Efter denna dag har folket icke mer sett honom 
förr än på schavotten.
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A T T O M D J3 C A P I • r T.

He, ■tigens af Brunswig förklaring.

IVTan har ofta sagt, att den stil, i hvilken Her

tigens af Brunswig förklaring var skrifven, varit 
en af bufvudorsakevna till Franska nationens all- 

' rnänna resning mot de allierade år 1792. Jag tror 
det icke; de första articlarne af denna förklaring 
innehöilo, h vad de flesta skrifter af detta slag efter



revolutionen innefattat 5 det vill säga, att de ut
ländska magterna icke skulle göra någon eröfring 
i Frankrike, att de icke skulle blanda sig i rikets 
inre angelägenheter. Dessa två löften, som sällan 
källas, tilläde man, det är sant, en hotelse att be
handla som rebeller de nationalgarder, bvilka be- 
funnos med vapnen i händerna, likasom det i nä- 
got fall kunde vara brottsligt att försvara sitt land! 
Men om äfven förklaringen varit skrifven med 
mera varsamhet, skulle den likväl icke kunnat 
försvaga den allmänna andan i Frankrike. Man 
vet väl, att hvar och en väpnad styrka längtar ef
ter seger, och söker ej annat än att minska de 
hinder den maste möta, för att vinna den. Ocksä 
innehålla alla de. proclamationer, som utländningar 
ställa till nationer, mot hvilka de strida, i huf- 
vudsaken ingen ting annat än : gören oss ej niot- 
»tänd; och de stolta nationernas svar måste blifva; 
vi göra eder motstånd.

Frihetens vänner voro i denna omständighet, 
såsom de alltid skola vara, af motsatt tanka med 
utländningarna ; men de kunde icke dölja för sig, 
det de satt Konungen i en sådan belägenhet, att 
han måste önska de allierades hjelp. Hvilka ut
vägar kunde då vara öfriga för redliga patrioter?

La Fayette lät föreslå den Kongliga familjen 
att taga sin tillflykt till hans armée i Compiègne. 
Detta var den bästa och säkraste utvägen ; men do 
personer, som egde Konungens och Drottningens 
förtroende, hatade la Fayette, lika som han varit 
den ursinnigaste Jacobin. Denna tidens aristokra. 
*et ville heldre våga allt, för att återfå dec gamla



regeringssättet, än emottaga en kraftig hjelp, med 
villkor att upprigtigt erkänna revolutionens grund
satser, det vill saga det representativa regerings« 
sättet. La Fayettss anbud blef således afslaget, 
och Konungen underkastade sig det farliga våg
spel att i Paris afbida de Tyska tropparnes an
komst.

I '

Royalisterne, alltid benågne att öfverlernna sig 
ät hoppets blinda förtröstan, voro fullt och fast 
öfvertygade, det de Franska armeernas nederlag 
borde yäcka en sådan fruktan hos folket i Paris, 
att det frän denna stund skulle antaga sagtmodets 
och undergifveuhetens villiga lydnad. Det är en 
stor villfarelse hos menniskor, som med passion 
blanda sig i politiken, att de tillegna sina mot
ståndare alla slags fel och. nedrigheter. Man mä
ste i vissa afseenden kunna värdera, dem man ha
tar och äfven dem man föraktar; ty ingen menni- 
ska och i synnerhet ingen mängd af menniskor 
har någonsin halt och hållet afsagt sig ali roensklig 
Känsla. Dessa ursinniga Jacobiner, för hvilfta alla 
slags brott den tiden voro möjliga, hade likväl myc
ken energie, och det är med denna egenskap som, 
de triumpherat öfver så många utländska arméer.
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Nionde C a p i 11 t i.

Revolutionen åen 10 Augusti 1792.

Monarchiens störtande.

T"|
-»^en allmänna opinionen visar sig alltid, äfvet» 
bland de partier, som förtrycka den. En enda 
revolution, den af år 1789, har blifvit tillvägabragt 
genom denna opinions magt ; men efter denna tid 
har nästan ingen af de kriser, som i Frankrike in
träffat, varit enlig med nationens önskan.

Fyra dagar före den 10 Augusti, ville man i 
Församlingen genomdrifva ett anklagelsedecret mot 
la Fayette; och han frikallades af fyrahundra tju- 
gufyra röster ibland sexhundra sjuttio. Dwina 
pluralitets önskan var visserligen icke för den re
volution, som bereddes. Man begärde Konungens 
afsäLtande 5 Församlingen afslog det; men minori- 
tete«, som väckte denna fråga, tog sin tillflykt till 
folket för att vinna sin önskan.

De constitutionellas parti var icke dess minre 
det talrikaste; och om å ena sidan adelsmännen 
icke rest ifrån Frankrike, och å den andra roya
listerna, som omgåfvo Konungen, upprigtigt in
gått i förlikning med frihetens vänner, hade man 
ännu kunnat frälsa Frankrika och thronen. Det 
är hvarken första eller sista gSngen, soin vi i detta 
arbete varit ocb skola vara föranlåtue att bevisa, 
det i Frankrike intet godt kan verkställas utan en 
upprigdg förening mellan royalisterna a£ förra re
geringen osh de sonstitutionella royalisterna. Men



detta ordet upprigtig, huru mycket innefattar det 
icke !

De constitutionella hade förgäfves begärt till
stånd att ingå i Konungens palats, för att försvara 
honom. Hofmännens oäfvervinnerliga fördomar 
hade utestängt dem derifråa. Imellertid, oaktadt 
det afslag da måste underkasta sig, ur stånd att 
förena sig med motpartiet, irrade de omkring slot
tet och blottställde sig alt blifva neöhuggne, trö
stande sig på detta sätt för det de ej fingo strida. 
Ibland dessa voro de Laily» Narbonne, la Tour-du- 
Pin Gouvernet, Castellane, Moiitmurenoi, och än
nu flera andra, hvilkas namn alltid åter visa sig 
vid alla hedrande tillfällen.

Före midnatten den 9 Augusti, började de fy- 
ratioåtta stormklockorna i alla hufvudstadens se- 
ctioner att låta höra sig, och under hela natten upp
hörde icke ett ögonblick detta enformiga, sorgliga 
och ilande ljud. Jag stod vid mitt fenster, med några 
af mina vänner, och för bvarje fjerdedels timme fin
go vi nya underrättelser af de constitutionellas fri
villiga patrouiller. Man sade oss, att förstädernas 
invånare närmade sig, anförde af bryggaren Santerre 
och Westermann, en militär, som sedan stridt mot 
Vendée. Ingen kunde förutse hvad följande da
gen skulle hända, och ingen väntade sig då att 
öfverlefva en dag. Icke dess minre hade man nå
gra ögonblick af hopp, under denna förskräckliga 
natt ; man smickrade sig, jag vet icke hvarföre, 
kan hända endast för det man uttömt all fruktan.

Klockan sju fick man pä en gång höra det 
rysliga dånat af förstädernas canoner j och de
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Schweiziska garderna segrade i forsfa anfallet. Fol- 
Fet flydde på gatorna, lika så mycket förskräckta 
som (]e förut varit ursinniga. Man måste medgifva 
f5et, Konungen hade d| bordt sätta sig i spetsen för 

tropparna och s 15 sina fiender. Drottningen var 
af denna tanke, och det behjertade råd, hon gaf 
sin genial vid detta tillfälle, hedrar henne och 
shall bevara hennes minne hos efterverlden.

Fiere batailloner af nationalgardet, ibland an
dra I<llles-Saint-Thomas, brunno af nit och ifver; 
men då Konungen lemnade Tuillerierna, kunds 
ban icke mer räkna på denna enthusiasm, soin 
utgör styrkan bos väpnade medborgare.

Mimga republicaner tro, att, om Ludvig XVI 
segrat den ro Augusti, skulle utländningarne kom- 
mit till Paris och der återställt den gamla despo
tismen, som då blifvit ännu förhatligare genom 
sjelfva det medel, hvaraf den lånat sin styrka. Det 
är möjligt, att sakerna kommit till denna ytterlig, 
het; men hvilken hade bragt dem derhän? Man 
Fan alltid, under borgliga oroligheter, draga en 
politisk nytta af ett brott; men det är genom för
utgående brott, man blir satt i denna rysliga nöd
vändighet.

Man sade mig snart, att alla mina vänner, som 
böllo vakt utanför slottet, blifvit gripna och neder- 
huggna. Jag reste ut på ögonblicket att vidare un
derrätta mig deroin; kusken, som körde min vagn, 
blef anhållen på bryggan af några rnenniskor, soin 
1 tysthet gåfvo honom tillkänna genom tecken, att 
**iofd foröfvades på andra sidan. Efter två timmars 
frugtlösa bemödanden att komma öfver, fick jag
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Veta, att alla, som intressft’-ade mig, Snnulef.de, men 
att de fîeste af dem blifvit nödsakade att dölja sig, 
för att undvika de proscriptioner, hvarmed de vo
ro hotade. DS jag om aftonen till fots gick att 
söka dem i de mörka kojor, der de kunnat finna 
tillflykt, träffade jag väpnade män, som lago fram
för portarna, insomnade i rus, och som till hälften 
vaknade, blott för att utropa de grufligaste eder. 
Flera qvinnor af pöbeln voro äfven i samma be
lägenhet, och deras utrop hade någonting ännu 
mer förhatligt. S3 snart man märkte en patrouille, 
ämnad att upprätthålla ordningen, flydde allt he

derligt folk, for alt undvika den; ty hvad man 
kallade upprätthålla ordningen var att bidraga till 
mördarnes triumph och rödja för dem alla hinder 
ur vägen.

T t O N D É C AP IT L £ T.

Serskilda Anekdoter.

JVlan kan ej forma sig att längre fortsätta sådana 

målningar. Den ro Augusti syntes ännu hafva 
för afsigt att bemägtiga sig regeringen, för att an
vända alla dess utvägar mot utländningarnas infall. 
Men de mord, som inträffade tjugutva dagar efter 
thronens störtande, voro ej annat är, en utsväfning 
i grymma missgerniugar, Man har påstått, att 
den förskräckelse, som utbredt sig i Paris och

hs-
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î>eia 1 rank ri ft e, nödgat Fransmännen att söka sin 
tillflykt i lägret. Ett eget «ätt att genom frukta» 

recrutera en armée. Men riet vore en skymf mot 
nationen att sätta tro til! ett sådant föréglfvande. 
Jag skall i följande capitel söka bevisa, att det vac 

©aktadt brottet och alldeles icke genom dess grym, 
wa tillbjelp, som Fransmännen drifvit tillbaka de 
Utländningar, som ville föreskrifva. dem lagar.

Brottslingar efterträddes af andra ännu afsky- 
vardare. De sanna republicanerna bade icke met 
någon magt en enda dag efter den ro Augusti, 
SS man thronen, som de anftiilo, blifvit störtad, 
bade de neg att göra med sitt eget försvar; de badö 
Visat allt för mycken eftergifvenhet mot de rys, 
bga verktyg, man nyttjat att införa en republi
can^ regering; men Jacobinerna voro ganska 
säkre att med sina brott slutligen afskräcka dem 
för deras egen afgud, och man kunde säga, att de 
SfverdS'digaste brottslingar försökte Medusæ huf, 
Vud på alla partichefer, i afsigt att befria sig fråit 
dem, som icke kunde uthärda dess åsyn.

Inbildningen vänder sig med fasa ifrån en ut
förligare beskrifning på dessa rysliga mord; de gif„ 
va intet ämne för tanken. Jag skall derföre in
skränka mig till att berätta hvad jag sjelf sett vid 
denna tid; kan hända är detta det bästa sättet alt; 
derom gifva något begrepp.

Ifrån den io Augusti till den 2 September 
skedde nya arresteringar i hvarje ögonblick. Alla 
läugelser voro fulla. Alla folkets adresser, hvilka 

oder tre år i förväg bebadat hvad particheferna 

AiW, Staël, II De}, I,,
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hade beslutat, begärde, att förrädarne skulle straf* 
fas, och namnet förrädare sträckte sig till hela 
Masser så väl som till enskilda personer, till talen- 
ter äfven sä väl som förmögenhet, till klädedragt 
så väl som tänkesätt, med ett ord, till allt hvad 
lagarne skydda, och som man nu ville tillintetgöra» 

Preussiska och Österrikiska tropparne hade re
dan gått öfver gränsen, och man upprepade från 
alla håll, att oh> utländningarne närmade sig, skul
le man mörda allt hederligt folk i Paris. Flere af 
nrina vänner, Ae Narbonne, Montmorenci, Baumets, 
voro personligen hotade; och en hvar af dem 
höll sig undangömd hos någon borgare. IVIen man 
niåste dagligen byta om vistelseort, emedan fruk
tan intog dem, som gåfvo en fristad. Man ville 
i början icke begagna mitt hus, emedan man fruk
tade, att det skulle väcka uppmärksamhet; men å 
en annan sida tyckte jag att det, såsom tillhöran
de en ambasadeur och ofvanför porten förseddt 
med inskriften : Sveriges hotel, borde respecteras, 
ehuru de Staël var frånvarande. Ändtligen var det 
icke mer tid att öfverlägga, då det ei fanns nå
gon, som vågade mottaga de proscriberade. Tvänne 
derihland kommo till mig; jag gaf deraf förtroende 
blott åt en enda af mina tjenare, på bvilken jag 
kunde lita. Jag inneslöt mina vänner i den inner
sta kammaren och tillbragte sjelf natten i de rum, 
som lågo åt gatan, fruktande hvarje ögonblick d® 
så kallade husvisiterna.

En morgon kom en af mina tjenare, som jag 
misstrodde, och sade mig, att man i hörnet af ga
tan, der jag bodde, hade uppsatt en kungörelre, in-



ne A lande de Narbonr.es efterlysning och ankla. 
g , Denne de Narbonne var en af de personer, 
»om hade sin fristad hos mig. Jag trodde, att ti®! 
«aren ville skräma mig, för att intränga i min 

emhgbet; men han berättade mig saken helt en- 
helt. Kort derefter skedde den fruktansvärda hus- 
visiten hos mig. De Narbonne, som var proscri- 
herad, skulle hafvä omkominit samma dag, om han 
ilifvrt Upptäckt ^ och jag visste väl, att om efter
spaningen skedde med noggrannhet, skulle han 
icke kunna komma undan, hvilka förslgtlghetsmått 
lag än vidtog. Det var sSledes nödvändigt att till 
hvad pris som heldst hindra denna efterspaning, 
lag sam,ade mina krafter, och jag kände vid detta 
tillfälle, att man alltid kan beherrska sina sinnes
rörelser, huru häftiga de än mä vara, när n,an vet, 
att dengenom en annans lif blottställes.

För att bemägtiga sig de bestämda offren, ha- 
de man till alla hus i Paris skickat Commissarier; 
af den lägsta klassen, och under det de gjorde si
na påhelsningar, stodo tvl militärposter pä vakt 
Vid bagge andarne af gatan, för att hindra, det in
gen skulle komma undan. Jag började med att 
förskräcka dessa menniskor, så mycket jag kunde, 
for det vâld mot folkrätten, som de skulle begå, 
om de visiterade en ambasadeürs hus* och som da 
icke serdeles väl kände geograpbien, öfvertygad® 
lag dem, att Sverige vore en magt, som kunde ho
ta dem med ett omedelbart anfall, emedan det var 

-läget pa Frankrikes gränsor. Tjugu är efter, hvein 
ad« kwnaat. förmoda det? har detta blifyit sanning,



ty Lybeck och Svenska Pommern voro då undes -

Fransmännens välde.
Pä menniskor af lägre klassen segrar man i 

första ögonblicket eller alrlrig; det gifves icke nå
gra öfvergångar, hvarken i deras känslor eller be
grepp. Jag märkte således-, att mina föreställnin
gar verkade på dein, och med döden i hjertat ha
de iag nog mod att skämta med dem, öfver det 
obilliga i deras misstankar. Ingenting är mer an
genämt, för menniskor af denna klass, än skämtet; 
ty äfven under sitt häftigaste raseri mot adels
männen, funno de nöje i att af dem behandlas som 
Hkar. Jag återförde dem således till porten, och 
tackade Gud för den utomordentliga styrka, han 
vid detta tillfälle förlänade mig 5 imellertid kunde 
icke denna belägenhet blifva långvarig5 och den 
minsta olyckshändelse var tillräcklig att störta i 
förderfvet en proscriberad, som nyligen varit mi
nister och derföre var allmänt känd.

Doctor Bollmann, en ädel, och snillrik Hanno- 
Veran, som sedermera blottställt sig för att befria 
la Fayette utuj Österrikes fängelser, blef under
rättad om mitt bekymmer och, utan nagon annan 
driffjäder, än blott det goda hiertats enthusiasm, 
erbjöd ban mig, att gifva de Narbonne ett pass, 
som tillhörde en af hans vänner, och sedan beled- 
*aga honom till England. Ingen ting var vågsam- 
mare än ett sådant företag; tÿ om en utländning, 
hvilken som heldst, hade blifvit ertappad, att un
der diktadt namn bortföra en proscriberad, hade 
han blifvit dömd till döden. Doctor Bollmans mod 
svek ej hvarken i god vill ja eller i verkställighets
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®cb fyra dagar efter hans afresa var de Narbonn® 
i .London.

Man hade bevilljat mig pass, för att resa till 
Schweiz ; men det var så bedröfligt att ensam sät
ta sig i säkerhet, då man ännu måste lemna så 
många vänner i fara, att jag dröjde den ena dagen 
efter den andra, för att få veta, huru det gick med 
livar och en af dem. Den 31 Augusti berättad» 
man mig, att de Jaucourt, fullmägtig vid den Lag
stiftande Församlingen, och de Lally-Tollendal 
bägge blifvit förda till al)b otstiftet, och man vis* 

ßte redan, att till detta fängelse endast sådana 
skickades, som man ville öiverlemna St mördar- 
ne. De Lally’s lyckliga talent tjente honom, på 
ett besynnerligt , sätt, (ill försvar. Han skref ät 
en af sina kamrater i fängelset ett försvarstal, 
som framlemnades till domstolen, innan blodbadet 
akuile verkställas; denna finge frikändes, och 
en hvar visste, att det var de Lally's vältalig
het, som han hade att tacka för sia befrielse. 
Condorcet beundrade hans lyckliga talent, och 

bemödade sig att frälsa honom ; dessutom fann de 
Lally ett verksamt beskydd hos Engelska ambasa- 
deuren, som vid denna tid ännu var i Taris*). 
De Jaucourt bade icke samma stöd ; jag lät visa 
mig listan på alla medlemmarne af magistraten j 
ï’aris, hvilka då voro de befallande i staden; jag

*) Lady Southerland, för närvarande Marquisinna af 
Stafford, gift med dåvarande Engelska ambasadeuren i 
Paris, slösade under dessa grulliga tider de mest o- 

‘«genuyttiga omsorger för den fiongliga familjext5



hände dem 'blott af deras fasansfulla rykte, och 
Sökte på vinst och förlust ett skäl att bestämma 
mitt val. I hast kom jag ihog, att Manuel, en af 
dem, sysselsatte sig något med literaluren, och ha
de nyligen utgifvit Mirabeau’s bref, jned ett företal,, 
i hvilket, ehuru visserligen ganska uselt, man likväl 
märkte en god villja att visa sig qvick. Jag trod
de, att smicker på något sätt skulle kunna bana väg 
för min ansökning; iag skref derföre till Manuel, 
för att hos honom begära audience. Denna ut
satte han till följande dagen klockan sju pä mor
gonen; det var en något demokratisk timma ; men 
jag underlät visst icke att infinna mig på klocksla
get. Jag kom, innan han ännu stigit upp 5 jag vän
tade i hans cabinett ; der såg jag hans eget por
trait, uppsatt öfver hans bureau; detta gaf mig 
anledning att hoppas, det han åtminstone skul
le vara tillgänglig genom sin fåfänga. Han kom 
in, och iag måste göra honom den rättvisan, att 
«let var genom goda skäl jag segrade på honom.

Jag målade för honom folkgunstens fruktans- 
värda skiften, hvarpl man kunde åberopa dagliga 
exempel. Efter sex månader, sade jag, har ni 
kan hända icke mer någon magt (innan sex måna
der hade han tillsatt lifvet på schavotten). Frälsa 
de Lally och de Jaucourt ; bered er en 1 juf och 
tröstande hugkomst för den tid, då ordningen kan 
hända skall komma till er att proscriberas. Ma
nuel var lättrörd, styrdes af sina passioner, men 
var äfven tillgänglig för ädlare rörelser; ty det var 
för det han försvarat Konungen, som han sedermera 
hlef dömd till döden, Han skref till mig den för-



8ta September, att Condorcet utverkat frihet fSc 
de Lally, och att han på min begäran nyligen 
försatt de Jaucourt i frihet. Lycklig att bafva frälst 
en så aktningsvärd mans lif, beslöt iag att resa föl. 
jande dagen; men jag åtog mig att utanför staden 
upptaga abboten de Montesquiou, som äfven var 
proscriberad, och, förklädd såsom betjent, föra hon. 
om med mig till Schweiz; för att lättare och sä
krare verkställa detta, gaf jag åt en af hans folk 
©tt pass, som tillhörde en af mina underhafvande, 
och vi ;öfverenskommo om stället, hvarest jag skul
le träffa abboten de Montesquiou på landsvägen. 
D et var således icke möjligt att försumma detta 
möte, b vartill tid och ställe voro utsatta, utan att 
blottställa den, som väntade mig, och väcka miss
tankar hos de patrouiller, som ströko omkring pS 
landsvägarna.

Om morgonen den & September kom tidningen, 
att Longwy och Verdun voro intagna. Man hörde 
å nyo från alla sidor denna fruktapsvärda storm
ringning, hvars minne var så djupt inrotadt i 
min själ, efter den förfärliga natten den 10 Augu
sti. Man ville hindra »nig från att resa; men kun
de jag lernna i sticket en man, som då hade an
förtrott sig åt mig? Jag hade pass ganska ordent
ligt, och jag ansåg för bäst att resa i en Berliner- 
vagn med sex hästar och betjenter i stort livrée. 
Jag trodde, att då man såg mig sålunda utrustad, 
skulle man icke draga i tvifvel min rättighet 
att resa, utan låta mig fara i fred. Delta var gan
ska illa uträknadt, ty vid sådana tillfällen bör ma» 
i synnerhet akta sig, att ieke sätta falkets ialnld-
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ping i rörelse; och med den uslaste posfcbaise 
hade jag rest långt säkrare. Knappt hade jag hun
nit fyra steg med min vagn, då, vid ljudet af ku. 
skarnes piskslag, en svärm af gamla kärringar, K. 
kasom uppstigna ur hellvetet, kastar sig öfver 
mina hästar och ropar, att man bör arrestera mig-,, 
emedan jag bortförer nationens guld, emedan jag 
ämnar förena mig med nationens fiender, och tu
sende andra, Gud vet lxvilkt^ ännu orimligare be« 
skyllningar.

Dessa qvinnor samlade, inom ett ögonblick, en 
hop af päbeln, som med vild uppsyn angrep mina 
postilloner, och befallde dem föra mjg till sections- 
församlingen i det quarter, der jag bodde (första- 
den Saint-Germain). Qä jag nedsteg ur vagnen,, 
fick jag tillfälle att säga belt sagta åt abboten 
de Montesquiou’s hetjent, att han skulle gå bort och 
underrätta sin herre. Jag inträdde i denna För
samling, hvars öfverläggningar bade utseende a.f 
ett för beständigt organiserad! uppror. Den, som 
ftalladeä president, förklarade mig vara angif- 
ven att bafva velat bortföra proscribes de, och att 
man derföre skulle förhöra mitt folk. Han fann, 
att det fattades en, som var nämnd i mitt pass (det 
var den som jag hade bortskickat); och till följe 
af detta misstag, befallde han, att jag skulle föras 
af en gensd’armes till stadshotelet. Ingenting var 
mer förskräckligt än en sådan befallning; jag må
ste fara igenom halfva Paris, och ner till Grève- 
torget midt för statshötelet; men det var på sjetf- 
va trappstegen till detta hôtel, soni flera personer 
Vlefvo nedhuggna den j,o Augusti; iptet fruntim«

»
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mer bada ännu o inkommit j men följande dagen 
mördades Prinsessan de Lamballe af folket, hvars 
raseri redan var kommet till den höjd, att allas 
ögon syntes kräfva blod.

Tre timmar var jag pä vägen mellan förstaden 
Saint-Germain och stadshöteiet: man förde mig 
helt sagta genom en omätlig hop, af hvilken jag 
blef öfverfallen med dörlshotelser: det var ej mig de 
ville förolämpa; de kände mig då knappt; men en 
stor vagn och galonerade kläder utmärkte i fol- 
îsets ögon dem, som borde mördas. Emedan jag 
ännu icke visste, huru menniskan under revolutio
nerna blir omensklig, adresserade jag mig två el
ler tre gånger till de gensd'armer, som gingo nära 
min vagn, för att bedja dem om hjelp, och de 
svarade mig med de mest spötska och hotande St
börder. Jag var h af vande, och detta afväpnade 
dem icke; tvärtom voro de sä mycket mer upp
retade, som de kände sig mer brottsliga; den ^ens- 
d’armes, som man satt i min vagn, var likväl icke 
lifvad af samma anda, som hans camrater; rörd af 
min belägenhet lofvade han att försvara mig, om 
det ock skulle kosta hans lif. Det farligaste ö- 
gonblicket borde inträffa, då jag kom på Grève- 
torget; men jag hade tid alt bereda mig rlerpS i 
förväg, och de menniskofigurer, af hvilka jag var 
omgifven, hade någon ting så elakt, i sin uppsyn 
och sina åtbörder, att jag vann styrka af sjelfva 
det förakt de väckte hos mig.

Jag steg ner utur vagnen midt ibiand en myc. 
henhet beväpnade, och framgick under ett hvalf 

pikar. Då jag gick uppför trappan, likaledes
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hvimlande af spjut, rigtade en mennisfta mot mig 
det gevär han hade i handen. Min gensd’armes af- 
båjde det med sabeln; om jag fallit i detta ögon
blick, hade det varit forbi med mitt lif; ty det 
är pöbelns natur, att respectera den som ännu 
står. upprätt; men pär offret redan fallit, gör den 
oförsynt slut derpå,

Således kom jag ändtligen till denna magistrat, 
der Robespierre presiderade; och jag andades, eme
dan jag undaluppit pöbeln; imellertid hvilken be
skyddare, en Robespierre 1 Collot-d’Iïerbois oçh 
Billaud-Varennes .tjente honom såsom handsecrete- 
rare, och denna sistnämnde hade låtit sitt skägg 
vexa i fjorton dagar, att så mycket säkrare såtta sig 
i skydd mot'ail misstanka för aristokrati*. Salen var 
uppfylld med menniskor af lägre klass ep ; män, qvin- 
nor och barn ropade af alla krafter: lefve nationenÏ 
Emedan en upphöjning var gjord för magistratens 
ledamöter, kunde de, som befunno sig der, tala 
med hvarandra. Jag lick sätta mig der, och under 
det jag återhemtade mina sinnen, uppstod amt- 
mannen de Virieu, envoyé fran Parma, som blif- 
vit arresterad på samma gång soin lag, och för* 
klarade, att han icke kände mig; att min sak, hvil
ls en den heldst vore, icke hade någon gemenskap 
med hans, och att man ej borde förblanda ossj 
bristen på all ridderlig artighet bos den stackars 
mannen misshagade mig; °°h deraf väcktes 
ett så mycket Ulligare begär att hjelpa mig 
sjelf, emedan iag såg, att amtmannen de Virieu ic
ke bade någon lust att bespara mig den omsor* 
j»e». Jag steg således upp, visade den rättighet



bade att resa såsoro Svenska ambasadeuïeng 
fru, och framlade de pass man gîfvit mig till föl. 
je af denna rättighet. I detta ögonblick inkom 
Manuel: ganska förvånad att se mig i en så be» 
dröflig ställning, åtog han sig genast att ansvara 
för mig, till dess magistraten afgiort mitt öde, lät 
mig lemtw denna förskräckliga plats, och inneslöt 
mig i sitt cabinett tillika med min kammarjungfru. ' 

Vi tillbragte der sex timmar att vänta pä 
honom, försmäktande af hunger, törst och fruktan. 
Fönstret i Manuels rum var beläget mot Grève- 
torget, och vi sigo mördarne, under grufliga utrop, 
återkomma från fängelserna, med bara och blodiga 
armar.

Min vagn stod lastad qvar midt på torget, och fol
get rustade sig att plundra den, då jag såg en stor 
nian, klädd i nationalgardets uniform, som upp
steg på vagnssätet och afhSIl pöbeln att borttaga 
det minsta. Han tillbragte två timmar att för
svara mitt bagage, och jag kunde icke begripa, 
huru en sak af så liten vigt kunde sysselsätta 
honom i så fruktansvärda omständigheter. Om 
aftonen inträdde denne man , med Manuel, i kam
maren, der jag var innesluten. Det var bryg
garen Santerre, som sedan gjort sig känd för så 
mycken grymhet; i förstaden Saint-Antoine, der 
han bodde, hade han flera gånger varit vittne till, 
och utdelare af de spannmålsförrådar, som min far 
skickat dit under hungersnöden, och hvarför han 
8nnu bibehöll någon erkänsla. Dessutom vil
le han icke gå att hjelpa fångarna, hvilket han ï 
®genskap af comrpendaxit hade bordt göra, s>,i.
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Perfore sökte han en undflykt i au vakta mina 
saker. Han ville skryta deraf; men jag kun
de icke a f h § 11 a mig frän att påminna konomf 
livad han i ett sådant, ögonblick bordt göra. SS 
snart Manuel såg mig åter, utropade han med 
inycken rörelse: ack ! hvad jag är glad, att iag i g§e 
kunde sätta eclra bägge vänner i frihet ! I sjelfva 
verket kände han en bitter smärta af de mord, 
som nyligen voro begångna , men han hade icke 
mer magt att hindra dem. Afgrunden öppnade 
sig strax efter hvar och en, som vann något an
seende; och så snart han tog ett steg tillbaka, 
störtade han deruti.

Manuel återförde mig hem orn natten i sin e* 
gen vagn; om dagen kunde han ej ledsaga mig 
utan fruktan att förlora folkets gunst. Lyktorna 
voro icke upptända pa gatorna; men många meri- 
niskor träffades med facklor, hvilkas ljus förorsa
kade mer förskräckelse än sjelfva mörkret. Ofta 
anhöll man Manuel, för att fråga, hvilkfcn han var, 
men när han svarade: magistratens ombudsman (pro
cureur de la commune); helsades denna revolutio
nära värdighet med aktning.

Dä jag kommit hem, sade Manuel, att man 
skulle gifva mig ett nyss pass, men att det icke 
kunde tillåtas mig att medtaga flera personer än 
min kammarjungfru. En gensd’armes skulle ledsaga 
mig till gränsen. Följande dagen kom Tallien till 
mig, den samme, som tjugu månader efter, den 9 
Thermidor, befriade Frankrike från Piobespierre, a- 
Jaggd af magistraten att följa mig till ändan af sta
den.1 I hvarje ögonblick borde man underrättelser

X



am nya mord. Flera personer, som (lå voro i gan-
ska stor fara, befunno sig i min kammare; iag bad 
Tallien, att han icke skulle nämna dem; han för
band sig dertill och höll sitt löfte. Jag steg i 
vagnen med honom, och vi skildas åt, utan att vi 
kunnat meddela hvarandra våra tankar; omständia- 
heterna gjorde, att orden stelnade pä läpparna.

I grannskapet af Paris mötte jag ännu några 
svårigheter, hvilka jag lyckligen undkom; men. på 
längre afstånd från hufvudstaden syntes stormens 
böljor sagta sig, och i Jurabergen fanns ingen ting, 
som påminde om den förfärliga glisniog, för hvil- 
ken Paris var skådeplatsen. Imellertid hörde man 
sägas öfver allt bland Fransmännen, att de ville för- 
drifva utländningarna. Jag tillstår, det jag i detta 
ögonblick icke såg andra utländningar än mördar- 
ne, under hvilkas dolkar jag hade lemnat mina 
vänner, den Kongliga familjen och allt hederligt 
folk i Frankrike.

Elf t b C a p m 11.

XJtländnin garna drifna från Frankrike 1792,

ångarne i Orleans hade , undergått samma öda
som fångarna i Paris, presterna hade blifvit ned
huggna vid altaren, den Kongliga familjen, var fån
gen i Teropeltornetf 1® Fayette, trogen nationens 
beständiga önskan, den constitutionella monarchien,
hade lemnat sin armée, held*© än ban ville afläg- 



ga en ed, stridande mot den, han nyligen svu» 
rit Konungen. Ett Nationalconvent var sam» 
mankalladt, och republiken utropades i närvaro a£ 
de segrande Konungar, hvilkas arméer stodo blott 
fyratio mil från faris. Imellertid vöro de (lesta 
Franska officerare utflyttade; hvad som var öf. 
rigt af tropparna, hade aldrig varit med i krig, 
och förvaltningen var i en grym belägenhet. 
Det var något stort, ett sådant beslut taget midt 
under de största faror; det upplifvade snart i allas 
hjertan det intresse man hade för Franska natio
nen; och om de segrande krigaïne, återkomna 
hem, hade slagit revolutionisterna, hade Frank
rikes sak ännu en gång varit vunnen.

Î detta törsta fälttåg 8r 1792, visade general 
Dumöurier en talent, som aldrig kan förgätas. Han 
visste att med skicklighet använda den militäriska 
styrka, som, grundad af fosterlandskärleken, sedan 
bar stått till tjenst åt ärelystnaden. Midt ibland 
de rysligheter, af hvilka denna epoch var befläc» 
bad, hade den allmänna andan år 179e något verkli
gen beundransvärdt. Medborgarne, förvandlade till 
soldater, uppoffrade sig för sitt land, och egen- 
uyttiga uträkningar, begär efter penningar och 
magt, hade ännu ingen del i de Franska arméernas 
bemödanden. Också väcktes i Europa ett slags 
vördnad af det oväntade motstånd, det mötte. Men 
snart derefter bemägtigade sig hrottets raseri det 
rådande partiet; och sedan hafva alla slags laster 
utträngt alla slags missgerningar : en bedröflig steg
ring i afseende på menskliga slägtets förbättring.
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ToiïtÉ C A ï ) T I E T*

Ludvig XFl:s process.

h*«* ämne ! Det har redan sa många gånger 

Varit afhandladt, att jag liar endast kan tillåta mig 
att framställa några fä anmärkningar rörande ser- 
skilda omständigheter»

I October månad 1792, innan den förskräckli
ga processen mot Konungen var börjad, innan 
Ludvig XVI hade utnämnt sina försvarare, erbjöd 
sig Necker att antaga denna ädla, men farliga be
fattning. Han utgaf en skrift, som efterverl- 
den skall anse såsom det sannfärdigaste och mest 
oegennyttiga vittnesbörd, man kan gifva till för- 
mon för en dygdig monarch, som är kastad i bo
jor.*) De Malesherbes valdes af Konungen till 
advocat inför Nationalconventet. Denna beun
dransvärda mannens och hans familjs rysliga död 
bortskymmer all annan hugkomstj men de djupa 
tankarne och deu rena vältaligheten, i det som 
Necker skref till Konungens försvar, bära göra 
det till ett historiskt document.

Man kunde ej neka, att Ludvig XVI, efter sin 
återkomst fran Varennes, hade ansett sig såsom 
fånge, och i följe deraf ingenting gjort för att be
fordra grundläggningen af en constitution, hvilken

*) Man gjorde beslag pi Neckers egendom i Frankri
ke, samma dag som hans skrift till I-udvig XVI{S 
fërsvar bief bekant,
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de upprigh’gaste bemödanden kanske icke sbulla 
kunnat vidmagthålla. Men Necker, som alltid 
trodde på sanningens egen styrka, med hvilken 
grannlagenhet framställer han den icke vid detta 
tillfälle !

”Uppmärksamma, rättvisa menniskor skola be
tindra det tålamod och den sagtrnodighet, Konun
gen visat, då allt förändrades omkring bonorn, 
då han beständigt var blottställd för alla slags 
förolämpningar; men om han hade begått fel, oni 
han i några afseenden misskänt sina nya förbin
delser; vore det icke dgn nya regeringsformen, 
som man derföre borde anklaga ? Vore det icke 
denna constitution, der en monarch var ingenting, 
om ej till blotta skenet; der sjelfva Konungavär- 
digheten befann sig utan plats; der chefen för den 
verkställande inagten icke kunde urskilja hvatken 
hvad han var, eller hvad han borde vara; der han 
var bedragen af sjelfva orden eller af de olika me
ningar, man kunde gifva dem ; der han var Konung 
utan magt; der han satt på thronen utan att ega 
någon aktning; der han syntes i besittning af rättig. 
heten att befalla, utan att ega medlen att göra sig 
åtlydd ; der ban var efter band, och efter en enda 
rådslående Församlingens fria behag, än en blott em- 
betsman i staten, än åter nationens ärftliga repre
sentant ? Huru kunde man fordra af en monarch, på 
en gång hunden af ett så mörkt, så vidunderligt, och 
slutligen af sjelfva nationens representanter för- 
kastadt, politiskt system, huru kunde man fordra 
af honom, att han ensam skulle följa bestämda

grund-



grundsatser, midt under begreppens oupphörligå 
tpmvexlingar? Och vore det icke den högsta orätt
visa, att döma en monarch efter alia bans förslag^",/ 
alla hans tankar under förloppet af en sä utom- 
erderitlig revolution, hvarigenom man förutsätter, 
att bau bordt vara i fullkomlig öfverensstämmelse, 
ej blott med de saker som voro redan bekanta, ri
tan.äfven med alla dem, om hvilka man förgäfve* 
skulle bemödat sig att i förväg göra sig ett rigtigt 
begrepp.”

Necker genomgår sedan i sin försvarsskrift väl- 
gerningarne af Ludvig XVIts regering före revolu
tionen; lifegenskapeus qvarlefvor afskaffade, de pin
liga förhören förbjudna, dagsverksskyldigheten upp- 
bäfven, provinfcialcomitéerna inrättade, GeneralSta-
terna sammankallade. ”Är det icke Ludvm XVI, 
säger han, som oupphörligt sysselsatt med fängel
sernas och hospitalernas förbättrande, sträckt eft 
öm faders och en medlidsam väns omsorg till e- 
Jändets fristad och olyckans eller villfarelsens si
sta härbärgen. Är det icke han, som, utom Lud

vig den Helige, kanske ensam bland alla Frank
rikes regenter, har gifvit det sällsynta efterdömet 
af renhet i seder? Skall man icke medgifva hon
om äfven den stora förtjensteu att hafva varit 
religiös utan vidskepelse, och samvetsgrann utan 
intolerance? Och är det icke af honom, som en 
del af Frankrikes invånare (protestanterna), förfölj
da under sä många regeringar, hafva erbällit icke 
blott ett lagligt beskydd, utan äfven medborgli- 
ga rättigheter, hvarigenom de felifvit delaktiga af 

M»d, Staïl. H Del, rv%



ällserdni ngens alla fördelar? Dessa valgef- 
ningar höra till den förflutna tiden; men erkänslans 
dygd, eger den någon tillämpning pä andra tidet» 

andra perioder af vit iefnad ? 5
Man förvånas ännu mer öfver bristen på akt

ning för Ludvig XVI, under förloppet af hanS 
process, an öfver sjelfva hans dödsdom. Då Con- 
ventets president sade till sin Rönung; Ludvig, 
ni kan sätta Er!” Känner man till och med en 
större harm, än då man ser densamma anklaga hon- 
om for missgerningar, som han aldrig begått, 
Man måste vara uppkommen ur draggen i sam« 
hället, for att icke vörda fordna minnen, i synner
het nät de helgas af olyckan ; och pöbeiaktighe- 
ten, förenad med brott, ingifver lika så mycket för
akt som afsky. Ingen man af verkligt öfverlägsna 
egenskaper har visat sig bland dem, som förledde 
Conventet att afkunna Konungens dödsdom. Folk
upprorets flod steg ocb föll vid vissa ord. vid vissa 
phraser, utan att en sä stor talare soin Vergniaud 
Sned sin lyckliga talent kunde hafva någon ver
kan på sinnena. Det ar sant, att största delen a£ 
de ledamöter, som i Conventet försvarade Konun
gen, gjorde ett afskyvärdt val af terrain. De bör
jade med att förklara honom brottslig; en af dem, 
ibland andra, sade inför domstolen, att Ludvig XVÎ 
■ilar en förrädare., men nationen bordé förlätet hon
örn, och de kallade detta en taktik för folksam
lingar! De påstodo, att man måste skotia den ra
dande opinionen, för att kunna leda den, då det 
hlefve tid dertill. Huru skulle de med denna fe
ga försigtighet kunnat kämpa mot sina fiender, son«

m.
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feed hela sin styrka kastade sig på offret ? I Franfc. 
tike capitular man alltid tried majoriteten, äfvert

,nan ^iU Besegra den; och detinä ömklig* 
krigslist minskar säkert, utvägarna i stallet att Öka 
äem- Mirioritetens magt kan endast ega bestand 

lenötri en kraftfull ôfvertÿgelse. Hvad künnà de, 
som ärö svaga tijl antalet, uträtta, öm de äfve* 
äro svaga i sina tänkesätt ?

Sedan SairiLJuft forgäfves sökt läggilltiga skäl 
Ö10t Konungen, slutar han möd att utropa : ”In- 
|en kan regera obrottsligt!” och ingenting bevi
sade tydligare nödvändigheten åf majestätets he!»d 
an denna grundsats; ty det gifves ingen monarch, 
som icke pä hvad sätt söm heldst kunde anklagas, 
om man icke omgaf honom med ett constitutione. C 
bröstvärn. Det som skyddade Ludvig XVI:.* thron, 
borde vara mera heligt än något annat, émedart 
det icke som på ätidra stallen var i tysthet förut
sätt, utari högtidligen garanteradt.

GitÖhdistörna ville fräjsa IConungeri öch be. 
garde i denhä afsigt, att man skulle vädja till fol-
**et* 1VIen ä(Ven dâ, dé begärde detta vad, underlätd 
de icke att lémnä jacobinerna öppet bugg på sig, i 
det de beständigt upprepade, att Kondngen förtjent© 
döden. Dettä var att strax afstå frän alla an

språk på framgången äf sin sak. Lüdvig XVI, sä
ger Biroteau, är i-edan dömd i mitt hjerta; ,fieri 
,af viU väclia GU folket, ätt det må döma honom.: 
Grrondisterna hade skäl att fordra en rättmätig 
domstol, om det kunde gifvas någon sådan i 

e»nä sak; men hum mycket mer skulle de id. 
146 Uträttat, om de fordrat rkm till förman för

oskyldig, i stället att påkalla de» tSi öa.



som de påstodo vara brottslig ? Fransmännen, mas 
skulle ej nog ofta kunna upprepa det, bafva än
nu icke på den civila banan lärt att vara fogliga, 
då de ega styrka,; och dristiga, när de dro svaga ; 
de borde förvandla alla sina mililäriska dygder 
till politiska; ärendena skulle då skötas bättre.

Hvad man har största svårigheten att begripa,, 
i denna Nationalconventets rysliga undersökning, 
är det öfverflöd af ord, som en hvar slösade i så
dana omständigheter. Man skulle framför allt haf- 
va väntat sig att hos dem, som önskade Konungens 
död, finna ett ursinnigt raseri ; men att visa qvick- 
het, att hopsmida phraser: hvilken hardnackad fa- 
fänga, vid ett dylikt uppträde !

Thomas Payne var den häftigaste af de Ame- 
ricanska demokraterna ; men, emedan det likväl 
icke fanns hvarken egennytta eller skrymteri i * 
hans politiska ytterligheter, var han, vid frågan 
om Ludvig XVI:s dom, den enda som gaf det 
råd, bvilket ännu kunnat hedra Frankrike, ora 
det blifvit antaget ; det var att erbjuda Konungen 
en fristad i America. Americänerne äro erkän- 
samme mot bonotn, sade 1’ayne, emedan han bi
dragit till deras sjelfständighet. 'Detta beslut, om 
det blott betraktas från den republicanska syn- 
puncten, var det enda, som i Frankrike då kunde 
försvaga intresset för KonungavUrdigheten. Lud
vig XVI hade icke de egenskaper, som fordras 
för att med väpnad hand återtaga en krona, och 
en belägenhet, som icke väckt medlidande, skul
le icke retat någon att uppoffra sig för honom. 
D en död man ådömde den redligaste man i Frank
rike, och på samma gång den minst fruktansvärda;



«len som, att jag så må säga, aldrig befattat sig 
sned sitt eget öde, kunde ej vara annat än en fa
sansfull hyllning, som ännu gafs åt hans fordna 
storhet. Mera enligt med republicanska tänkesätt 
hade ett beslut varit, som Sdagalaggt minre fruk
tan och mer rättvisa.

Ludvig XVI vägrade icke, såsom Car) I, att 
erkänna den domstol, inför hvilken ban blef an
klagad, och han besvarade med oförändrad mild
het alla frågor, som gjordes honom. Då presiden
ten frågade honom, hvårföre han den 10 Augusti 
hade samlat troppar omkring slottet, svarade han: 
Slottet var hotaclt, alla constituerade magter hafva 
sett det. ; och som jag sjelf var en constituernd magt, 
var det min pligt att försvara mig. Hvilket blyg
samt och kallsinnigt sätt, att tala om sig sjelf,. 
och genom hvilken lysande vältalighet hade man 
mera djupt kunnat röra sina åhörare !

De Malesherbes, Konungens fordna minister, 
uppträdde såsom hans försvarare. Han var en ai 
de tre statsmän, han, Thurgot» och Necker, hvil- 
ka tillstyrkt Ludvig XVI att frivilligt antaga frihe
tens grundsatser. Han blef tvungen, äfven som 
de andra bägge, att afstå från sitt embete, enaedan 
parlamenterna voro fiender till hans tänkesätt; 
och nu, oaktadt sin höga ålder, inställde han sig 
åter att inför folket försvara Konungens sak, lika
som han förut försvarat folkets inför Konungen; 
*öen hans nya herre var obeveklig.

Garat, som då var iustitie-minister, och som, i 
en för honom lyckligare tid, varit en af Frankri- 
kes hästa författare; Garat, säger jag, har i sina 
»nskilda memoirer gifvit tillkänna, att då han af



fitt olyckliga erntete såg sig tvungen att pfveç 
Konungen fälla det ptslag, SQm dorade honom tjU 
döden, visade Konungen det mest beundransvärd« 
sinneslugn, under det han afhörde det ; blott ep 
ends gång gaf han geporn en åtbörd tillkänna sitt 
förakt och sin harm ; det yar vid den artikel, spin 
anklagade henom, att hafva velat utgjuta Fransk« 
folkets blod. Hans samvete bragt.es till uppror, 
då alla baps öfriga känslor voro tilihakahållna. 
Samma morgon, sqm han skplle afräUas, sade han 
till en af sina tjenare : Nf skall g& till Drottnin
gen; sedan återtog han sina ord och sade; Nf 
skall gå till fnin hustru. Han underkastade sig 4 
sjelfva detta" ögonblick äfven försakelsen af sip, 
rang, hvilken hans mördare fråntagit honom. Utan 
fvifvel trodde han, att ödet i all ting verkställer 
Försynens beslut öfver sina skapade varelser.

Konungens testamente ådagalägger hela hans 
eharakter. Den mast rörande enkelhet är deri 
rådande : hvarje ord är en dygd, pcb man ser der 
all den upplysning, ett pförderfvadt förstånd, inom 
viss« inskränkningar, och en oändlig godhet kun
na ingifva. Ludvig XVIts dödsdom har så upprört; 
allas hjertan, att revolutionen deraf i flera år vg* 
mc likasom förbannad.
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Carl 1 och L,uçlvig XCL

Ms,Långa hafva tillskrifvit Ludvig XVï:s svag» 
çharakter al la Frankrikes olyckor, och man has 
beständigt upprepat, att hans eftergifvenbet för 
frihetens grundsatser varit en af revolutionens vä- 
sendtligaste orsaker. Jag anser det derföre ej ri
tan vigt, att visa dem, som äro öfvertygade, det viA 
denna tid i Frankrike den eller den mannen va
rit tillräcklig att förekomma allt, det eller det 
heslutet, aft hämma ailt; jag anser det ej utair 
Vigt, säger jag, att visa dem, det Carl I;s uppfö
rande i alla afseenden varit motsatt' mot Ludvig 
X\ I:s, och att icke dess minre tvä stridiga syste
mer hafva medfört samma olyckliga utgång: så oe
motståndlig är revolutionernas styrka, då de grun
da sig pl den allmänna opinionen!

Jacob I, Carl I:s far, sade, att man kunde le
darna Konungarnas uppforande, medan man tillät 
sig att granska. Försynens leslut; men att deras magt 
lika så litet kunde dragas i tvifvelsmål som Gucic 
egen. Carl I hade blifvit uppfostrad i dessa grund
satser, och allt eftergifvande af den Kongliga 
niagten ansåg han för ett Hka så förkastligt som 
opolitiskt steg. Ludvig XVI var, ett hundra femtio 
Sr sednare, bildad efter sitt tidhvarf; läran om 
en blind lydnad, som i Carl I:s tid ännu var bibe
hållen i England, försvarades icke mer 1789, ej 

gång af Franska prästerskapet. gngelska pars

w



îamentet hade varit till i alla tider, och ehuru det 
icke var oåterkalleligen afgjordt, att dess samtyc
ke nödvändigt fordrades för utlagors påläggande, 
var det likväl vanligt att begära det. Men som 
det bevilljade uskylder för flera Sr, var icke Kon-, 
ungen af England, såsom nu, förbunden att sam» 
mankalla det årligen, och ganska ofta förlängde 
man utlagorna, utan att deras förnyande af folkets 
representanter blifvit beslutadt. Icke dess minre 
protesterade alltid parlamentet mot detta missbruk; 
underhusets tvist, med Carl I började i detta ämne. 
Man förebrådde honom tvänhe palagor, som han upp. 
tog utan nationens samtycke. Uppretad af denna 
förebråelse, befallde han, enligt den rättighet han 
genom Constitutionen «gde, att parlamentet skulle 
upplösas; och han dröjde tolf år utan afct samman- 
kalla något nytt; ett afbrott, som i Engelska hi
storien nästan var utan exempel. Ludvig XVI:-s tvist 
föranleddes, på samma sätt som Carl I:s, af oredor 
J fin a o cerna, och det är alltid sådana oredor, som 
sätta Konungarna i beroende af folken: men Luå- 
vjcr XVI sammankallade GeneraTStaterna, hvilka, 
efter nära tvänne århundraden, voro nästan glömd». 
I Frankrike.

Ludvig XIV hade fråntagit Parisiska parlamen
tet till och med dess rättighet att göra föreställ
ningar, den enda politiska förmonsrätt, som var 
lemnad åt denna corps, då den inregistrerade på
bud angående utomordentliga palagor. Henri« 
VIII i England hade låtit sina förordningar gälla 
såsom lagar- Således kunde både Carl I och Lud
vig XVI anse sig såsom arfvingar till en magt uta®
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grSnsor, men likväl med' den skiload, att Engel- 
s?ta folket alltid ined skäl stödde sig på det för. 
flutna, för ,att återfordra sina rättigheter, då dere- 
m°t Fransmännen begätde en riy sals, emedan Ge~ 
HeralStaternas sammankallande icke var genom nS- 
gon lag föreskrifven. Ludvig XVI var, enligt Frank, 
rikes constitution eller icke-constitution, ej för
bunden att sammankalla GeneralStaterna; Carl I 
bröt emot erkända rättigheter, i det han dröjde tolf 
Ir utan att sammankalla Engelska parlamentet.

la den tid af tolf ar, som Engelska parlamentets 
sammankomster under Carl I voro afbrutna, utöf- 
vade stjernkammaren, den utomordentliga domstol 
som verkställde Konungens beslut, all strängbet 
man kunde upptänka. Prynne blef dömd att mista 
öronen, för det han, enligt puritanernas lära, skrif- 
vit mot tbeatrarna ocb den andeliga hierarchies 
Allison ocb Robins undergingo samma straff, der- 
före att de bekände sig till ett tänkesätt, stridande 
mot Ärchebiskopens af York. Lilburne blef ställd 
på skampålen, omenskligt slagen med spön, 
och till på köpet bunden med kade i mumien, 
för det hans behjertade klagomål hade gjort in
tryck på folket. Wiliams, en biskop, straffades på 
samma sätt. De som vägrade att betala de taxor, 
b vilka blott genom Konungens förordningar voro 
påbjudna» dömdes till de grymmaste straff; böter, 
tillräcklige att utblotta dem, som blefvo dömda 
dertill, utfordrades af samma stjernkammare vid 
många olika tillfällen; men i allmänhet var deft 
mot tryckfriheten, som de grymmaste våldsambe- 
ter atöfvades. Ludvig XVI begagnade nästa» al-
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drig det egenmägtiga medlet att genom hemliga 
prdres landsförvisa eller arrestera; man kan ej före
brå honom någon tyrannisk handling; och, långt 
ifrån att hindra tryckfriheten, yar det Ärchebiskpr 

pen af Sens, Konungens förste minister, som i hans 
namn uppmanade pila författare, att gifva tillkän
na sina tankar, rörande General Staternas inrättning 
pch sammankallande.

Pen protestantiska religionen var antagen ? 
England; men emedan Engelska kyrkan erkänner 
Konungen för sin högsta styresman, hade Cad l 
visserligen mycket mer inflytande på sin kyrka, än 
Konungen af Frankrike pl sip. Engelska prester- 
skapet, som styrdes af Laud , var, ehuru protestan
tiskt, i alla afseenden sjelfsländigare och strängare 
|in det Franska; ty den philosophiska andan hade 
inträngt hos några bland gallicanska kyrkans sty
resmän, och Laud var visserligen mer orthodox 
än pardinalen de Rohan, den första bland bisko- 
parne » Frankrike. De andeligas myndighet och 
hierarcbiep vidmagthpllos af Carl I med yttersta 
stränghet. Största delen af de grymma utslag, som 
man kan fqrebra st|ernkammaren, hade till före
mål att satta Engelska presterskapet i aktning. 
Pet Franska försvarade sig föga och Lief içke för- 
gvaradt; bägge blefyo pä lika sätt förtryckta genom 
revolutionen.

Pen Engelska adeln tog icke sin tillflykt till 
de» dåliga utvägen att lemna sitt fädernesland, ic
ke till den ännu dåligare att inkalla fremmande 
troppar; den omgaf thronen beständigt, och strid« 
de i Konungens armée under det borgliga kriget,
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De phjlpsophisHa grundsatser, som i Frankrike ve- 
F° pä modet vid revolutionens början, äggade ett 
stort antal adelsmän att sjelfva vända sina privile
gier till åtlpje. Det sjuttonde seclets anda hade 
jcke gifyit Engelska adeln någon anledning att 
fvi.08 på sina egna rättigheter. StjernUammaren 
straffade pied yttersta stränghet de personer, som 
tillåtit sig att skämta öfver några lorder. Skäm
tet är aldrig, förbjudet; hos Fransmännen. De En
gelska adelsmännen voro sträfva och allvarsamma, 
då deremot de Franska äro lättsinniga och gycklan- 
de; likväl blefyo, hägge på lika sätt beröfvade sina 
previlegier, ooh ehuru allt varit skiljaktigt i deras 
sätt att fqiivara sig, har likväl allt varit likai de
ras nederlag. IVTan har ofta sagt, att det stora 
inflytande, som Faris hade på det öfriga Frankrike, 
var en af orsakerna till revolutionen, Dondon 
har aldrig utöfvat sannna öfyerväjlde öfver Eng
land, emedan de stora Engelska herrarne lefva i 
provincerna mycket mer än de Franska. Ändtligen 
har man påstått, att Ludvig XV 1:3 förste minister, 
Necker, hade republicans^ tänkesiin, oçh att 
en sådan man som çardinalen Richelieu, skulle 
kunnat förekomma revolutionen. Grefve Strafford, 
Carl I:s minister och gunstling, var af en fast; och 
pfven despotisk çharakter; han hade framför ear- 
dinalen fUchelieu den fördelen att vara en stor 
och tapper krigsman, hvilket alltid gifyer mera be
hag åt den oinskränkta ma g tens utöfning. Flecker 
egde folkets kärlek i högre grad än någon haft i 
Frankrike; Grefve Strafford hade alltid att strida 
tBOt^foJkets förbittring, och likväl bafvi» häggg.



blifvit störtade gen'om revolutionen och uppoffrade 
af sina herrar: den förra, emedan underhuset ankla
gade honom; den sednare, emedan hofmännen yrka
de hans afsättande.

Slutligen (detta Sr den markvärdigaste skilna- 
den) har man aldrig upphört att anklaga Ludvig 
XVI, för det han icke satte sig till häst, icke af- 
slog våld med våld, utan fruktade inhemskt krig 
mer än allt annat. Carl I har börjat det, utan 
tvifveä med ganska påtagliga skäl, men, kort 
sagdt, han har börjat det. Han ' lemnade Lon
don, begaf sig till landsorten och satte sig 
i spetsen för en armée, som i det aldraytter. 
sta försvarade Konungamngten. Carl I ville icke 
erkänna rättmätigheten af den domstol, som fällde 
utslaget: öfver honom; Ludvig XVI gjorde icke en 
enda invändning mot sina domares behörighet. Carl 
Ivar oändligt öfver Ludvig XVI genom sitt snille, 
sitt utseende och sina militäriska talenter; allt är 
olika hos dessa bägge monarcher, undantagande 
deras olycka.

Det var likväl i deras tänkesätt ett förhållan
de, som ensamt kan förklara likheten i deras öden. 
det var, att Carl I af innersta hjerta älskade katho- 
jicismen, h vil ken af den i England rådande opini
onen var bannlyst, och att Ludvig XVI äfven önska
de upprätthålla de gamla politiska författningarna 
i Frankrike. Detta förhållande har förorsakat bäg_ 
ges undergång,' Hela regeringskonsten består nu 
för tiden blott i att leda opinionen eller att i rät
tan tid gifva efter för den.
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F J O IV TONDE CapITEET.

Kriget mellan Frankrike och England. Fitt och Fox.

nder flera århundraden har en beständig täflnn 
mellan Frankrike och England förorsakat bägge 
dessa länders olycka. De hafva strid t om öfverväl- 
det; men den strid, som iVppkoin genom revolutio
nen, kan icke betraktas från denna synpunet. Om 
d.et under tjugu tre års förlopp funnits’tillfällen, då 
England skulle kunnat underhandla med Frankrike, 
mSste man äfven tillstå, att det under denna tid 
haft vigtiga skäl att fortsätta kriget och ännu of
tare att försvara sig. Den första fiendskapen, som 
utbröt 1793, var grundad pl de rig tigas te skäl. Om 
Conventet, då det gjorde sig skyldigt till Ludvig 
X Ls nl0rf1’ lcke hade bekant och ut.pridt gfund- 
satser, förstörande all samhällsordning, om dr t * 
ke anfallit Belgien och Holland, skulle kanske 
Engelsmännen icke tagit mera del i Ludvig XVI-S 
död, än Ludvig XIV i Carl I:s. Men i det ögonblick 

mimstèren återskickade Franska ambasadeuren, ön
skade Engelska nationen krig ännu lifiigare än 
sjelfva regeringen.

Jag tror mig,i de föregående capitlen tillräck
ligt hafva förklarat, att år i79l, under den Consti- 
tuerande Församlingen, och äfven 1792, under den 
Lagstiftande, de utländska magterna icke bordt för
ena sig genom Conventionen i Pilnitz. Således, om 
Engelska cabinettet blandat sig i denna vigtiga p0. 
litiska underhandling, har det alltför tidigt inlåtit 
8»g i Frankrikes inre ang<*lägenheter, oeh Europa
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har befunnit sig illa deraf, emedan det på dettä 
sätt gifvit Fransmännen omätliga stridskrafter. Mets 
i det ögonblick England formligen förklarade krig 
mot Frankrike 1793, vdrö jacobinerfia helt och 
hållet ällrådändé, och icke blott deras infall i 
Holland, utan äfven deras brott, ocb dé grundsät; 
ser, hvilka de utspridde, gjorde det till en pligt 
att afbfytä all gemenskap med dem. Englands 
ihärdighet har under denna tid ffälsat det från 6- 
röligheter, soit! hotadë dess inre lugn Vid flottans 
upprör och gäsningén bland dö lägre folkklasser
na; derjemte har det upprätthållit de tedligaS 
hopp, Visande dem ett ställe på den nä jord, der 
friheten öch möralerä arö förenade med, éri stor 
roagt. Ont man sett Engelska nationen skicka am- 
basadeurer till mördarne, skulle den beundransvär
da ön hafva förlorat sin sanna styrka, det förtroen
de den ingifVer.

Af detta sätt att se sàkèn* bor rhan ej dräga 
den slutsats* att oppositionen, Som önskade fred, 
och Fox, som genom sina förvånande egenskaper 
ensam utgjorde ett helt parti* icke hyste ganska 
aktningsvärda tänkesätt. Fox beklagade sig, och 

det med. skäl* att man alltid förblandade frihetens 
vänner med dem, sont befläckåt denna frihet, och 
hari fruktade, att följderne af ett så misslyckädt 
försök skulle försvaga frihetskänslan, lifsprinciperi 
I Englands statsförfattning. 1 sjelfva verket, öm reä- 
formationen hade misslyckats, för trehundra år 
tillbaka, hvad skulle Europa' hafva blifvit? Och 1 
hVad tillstånd vore Frankrike nu, om man fråntog«: 
âet allt hvad det vunnit genom sin politiska rS-
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form? Pitt gjorde på denna tid England stora 
tjenster, i det han med kraftfull arm förde statsro
dret* Men han var alltför mvcket böjd att försva
ra rnagten, oaktadt den fullkomliga enkelheten 
i hans lefnadssätt och vanor; emedan han blef 
minister ganska ung, hade han icke haft tid att 
lefva såsom privat man, och på detta sätt ëi-fara 
inagten8 verkan på dem, som deräf bero. Hans 
hjerta klappade icke för den svaga, och de politi
ska konstgrepp, som man kommit öfveretis att 
kalla machiavellism, ingåfvö hönom icke allt det 
föråkt, man bordt vanta af ett sådant snilla som 
han. Hans beundransvärda vältalighet hade likväl 
gifvit hönortt smak för debatterna i en representa
tiv statsförfattningi hans talenter gjorde honom äf- 
ven böjd för friheten; ty hans ärelystnad var att 
öfvertyga, då deremot medelmåttiga hufvuden en
dast eftersträfva att befalla. I3en sarkastiska to
nen i hans tal vär serdeles val afpassad efter de 
omständigheter, i hvilka han befann sig; då hela 
aristokratien i tänkesätt och grundsatser triumphe- 
tade vid asynen af folkets öfverdåd, passade Pitts 
eftertryckliga ironie en patricier, som sätter sina 
motståndare i deri förhatliga dagern af gudlöshet 
och sedeförderf.

Endast Fox’s tydlighet, ùpprîgtïgbet och vär
ma künde undgå hans skarpa vapen. Fox hade in
gen hemlighet i politiken, emedan han ansåg of
fentligheten för ännu mer nödvändig i nationernas 
angelägenheter än i hvart och ett annat förhållan
de, Äfven då man icke var af samma tanke sont 
^®n> älskade man honom mer än hans inotståadarsfj
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och, ehuru bevisens styrka förnämligast utgjort!a 
Charakteren af hans vältalighet, fann man sä myc* 
ken lifsfullhet i djupet a£ hans slutledningar, att 
inan deraf kände sig bevekt. Hans charakter bar 
stämpeln af den Engelska värdigheten, äfven så 
väl som hans motståndares; men han hade en na
turlig cfppenhjertighet, som icke kunde lida något 
genom umgänget med menniskor, emedan snillets 
medfödda välvillja icke kan utplånas.

Det är ej af nöden, att dönia mellan dessa 
tvänne stora män, och ingen skulle våga tro sig 
skicklig att fälla en sädan dom. Men den helso- 
sareima tanke, man bör hemta af de sublima un
dersökningar, för hvilka Engelska parlamentet va
rit skådeplatsen, är den, att det ininisterxella, par
tiet alllid haft rätt, då det stridt mot Jacobinis- 
rnen och den militäriska despotismen, men alltid 
orätt och ganska orätt, dä det uppbäft sig till fi
ende mot de liberala grundsatserna i Frankrike. 
Oppositionens ledamöter deremot hafva misskänt 
det ädla kall man tillegnat dem, då de försvarat 
menniskor, hvilkas brott förderfvade mensklighetens 
sak, och denna samma opposition har gjort sig 
väl förtjent af efterverlden, då den försvarat den 
ådia cohorten af frihetens sanna vänner, som nu i 
tjugufem år blottställt sig för hat af bägge parti
erna i Frankrike, och som ega hela sin styrka af 
ett enda stort förbund — sanningens. En händel
se kan gifva begrepp om den väsentliga skilna- 
den mellan Forys och Whigs, mellan de ministe- 
riella och oppositionen, i det sam rörda Frankrikes

aa-



kngelägenbeter, Det lyckas partîandan att van
ställa de ädlaste handlingar, sä länge deras npp- 
hofsmän ännu lefva 5 men det är lika sä säkert, att 
forntiden icke kan framvisa något förträffligare Un 
general la Fayettes, hans hustrus och döttrars uppfö
rande, i Ohnütz’s fängelse. *) Generalen var in» 
sperrad i detta fängelse, S ena sidan för det han 
lemnat Frankrike, sedan Konungen blifvit arreste
rad, S den andra, emedan ban afsagt sig all för
bindelse med de regeringar, aom förde krig mot 
hans fädernesland 5 och den beundransvärda fru 
la Fayette, knappt utsluppen utur Robespierre* 
fängelser, förlorade icke en enda dag, innan hon 
lät innesluta sig med sin man, och blottställde sig; 
för alla de lidanden, som förkortat hennes lif. Sä 
mycken ståndaktighet hos en man, som sä läng» 
varit trogen en och samma sak, sä mycken äkta 
och barnslig kärlek hos hans familj, borde intres
sera det land, som dessa dygder kallat sin foster*

De mest Utförliga underrättelser i detta afscende Êïpi 
ner man i Emmanuel de Toulongeons förträffliga verk, 
kallad t î [{istoirÿ de France depuis 1789. (Frankri* 
kes Historia frän- år 1789) Det är af vigd för ut- 
ländnmgar, att man gör dem bekanta med sannfärdig* 
skrifter öfver revolutionen ; ty aldrig bor man i nå» 
SOt ämne utgifvit ett sä stort antal böcker och bro- 
«Wer, der lögnen vridit sig på sä mjogfaltdigK 
jott, för att ersätta det verkliga snillet, och tillfreds* 
ställ* fåfängan i alla dess mängfalldig» skepnader.

Mad, Statt. II Dej, f, »



General Fitz-Fatrick begärde derföre, att En» 
geîska ministèren skulle underhandla med sina 
bundsförvandter, för att utverka la Fayettes frihet. 
Fox talade för denna sak, och likväl liörde En
gelska parlamentet detta förträffliga tal, hvaraf vi 
snart skole anföra slutet, utan att representanter- 
ne för ett fritt land enhälligt uppstodo att under
stödja detta förslag af en talare, sorn vid detta till
fälle ej bordt anses för annat än deras tolk.

Ministratne satte sig emot general Fitz-Paricks 
motion, sägande, såsom vanligt, att general la Fa
yettes fångenskap angick blott magterna på fasta 
landet, och att England icke kunde blanda sig 
deruti, utan att bryta mot den allmänna grund
sats, som förbjöd dat att inblanda sig i fremrnande 
länders inre styrelse. Fox vederläde på ett be- 
undransvärdt sätt detta, med en sådan tillämpning, 
vrångvisa svar. Secreteraren för krigsärendena 
Windham satte sig upp mot det. beröm, som Fox 
hade gifvit general la Fayette, och det var vid 
detta tillfälle som Fox svarade honom sålunda,

”Secreteraren för krigsärendena har talat, och 
hans grundsatser stå nu i den klaraste dag. Man bör 
aldrig förgäta dem, som börja en revolution, och 
det alldeles ovillkorligt utan afseende, hvarken pä 
personer eller omständigheter. Huru förderfvad, 
huru intolerant, huru tryckande, huru fiende till 
sällhetens och mensklighetens rättigheter en rege
ring än må vara ; huru dygdig, huru foglig, burn pa
triotisk, huru mensklig reformatorn än ma vara, bör 
dock den, som börjar den rättvisaste reform, upp
offras åt den oförsonligaste hämnd. Om efter honom
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komnia ovärdiga menhiskqr, som gendiü sitt Sfverdlà 
idrderfva frihetens sàk, îvunria dessa ursäktas. Heiä 
bätet för en brottslig revolmtidii bör drabba derij 
ä°m börjat en rättvis» Den hedervärda Sécréteras 
*en för hrigsäreötlehå förlåter således Cfömweli 
éf allt sitt bjärta, emedan Cromwell blött var deri 
andra, emedan han funnit Säken förbferedd facb 
icke gjort annat än lédt omständigheterna till siri 
fördel 5 men vira stotä, våra lysande förfäder, Pyin* 
Hampden, löfd Falkland, grefvën àf Bedford, allä 
dessä persöfifer, bvilka vi ärö Vané ätt tillferkännä 
en nästan gudomlig beder, för det goda de gjort 
inenniskoslägtet och sitt fädernesland, för de olyc
kor, från hvilkä de befriat oss, för det mod, den 
klokhet, den ädla mänsklighet Öch oegennyttäj 
hvarmed de fullföljt sina planer - 8e der de mën- 
iiiskor, hvilkä, enligt den i dag bekändä läran* bö
ra offras âk en evig förbannelse.”

”Ända hittills hafva vi funnit Humë nog 

k trän g, då han säger, att Hampden dödt i ett för 
hansjira gynnande ögonblick, emedan, öm ban lef- 
^atnågra månader längre, hair sannolikt skullfefcäfvä 
röjt den förborgade elderi af sin häftiga ärélystnad. 
Meri Hürde skäll nu synas oss ganska thild* i jeriifö- 
relse med dfen hedervärda Settetèràten för krigsä» 
rendena. Enligt dennes tanka hafva de, söm genöiii 
»ina brött kränkt frihetens lysande safe* värit dyg- 
dlSa i jfemförelse med dem, som endast ville be* 
fna sitt land fråii missbrukens tryckande bördäj 
^orderfvets plågoris och tyranniets 6k. Cromwell* 

arrison, Bradsbaw« den förklädde exsecutörj 
*■' kvilken den elysklig# Carls ïs$ hs>fvud häf
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fallit î se der föremålen för den hedervärda Seere» 
terarens ömma medlidande och upplysta öfverse* 
ende. Hampden, Bedford och Falkland, som stupa
de under det de stridde för sin Konung, se der de 
brottsliga, for hvilka han ännu icke hnher nog 
hat i sitt hjerta, icke nog straff pä jorden. Den 
hedervärde Secreteraren för krigsärendena har 
uttryckligen sagt oss i att, i sin Konungs ögon, 
och i dess allrådande ministrars, är Collot-d’Her- 
bois ganska långt ifrån att förtlena sä mycket hat, 
så mycken hämnd som la Fayette. Sedan jag i 
början förvånades öfver denna tanke, börjar jag nu 
begripa den. I sjelfva verket ar Collot-d’Herbois 
en vanryktad mehniska, ett vidunder j la Fayette 
är en stor charakter, en redlig man. Coilot-d’Her- 
bois befläckar friheten, han gör den förhatlig gen
om alla de brott, hvilka han vågar pryda med 
sitt namn ; la Fayette hedrar den, gör den älskad 
genom alla de dygder, af hvilka han visar den 
vara omgifven ; genom det ädla i sina grundsatser, 
genom den outplånliga renheten i sina handlingar, 
genom klokheten och styrkan i sitt förstånd, genom 
sitt hjertas oegennytta och ädelmod. Ja, jag er
känner det, efter de nya grundsatserna, är det lp 
Fayette, som är farlig, det är han, som bör hatas; 
och den fattiga Collo't-d’Herbois har rättighet till 
denna så ömma ton, med hvilken man har anhål
lit om parlamentets deltagande för honom. Ja, 
jag gör rättvisa åt den hedervärda Secreterarens 
öppenhjertighet: han har icke förställt sig, jag är 
öfvertygad derom : tonen i hans röst har ej varit 

■' annat äi» ett uttryck af hans hjerta, hvarje gång



han anropat medlidande för den fattiga Collot-d’fïer- 
bois, eller från alla vinklar af jorden framkallat 
batet, hämnden och tyranniet, for att utrota la Fa
yette, hans hustru och barn, hans camrater och 
tjenare.”

”Men jag som tänker annorlunda, jag som än- 
Du är hvad jag alltid varit, jag som skall lefva 
och dö en vän af ordningen, men äfveh af frihe
ten, en fiende till anarchien, men äfven till träl- 
domen, jag har icka trott det vara mig tillåtet 
att iakttaga tystnad efter en sådan skymf, efter 
sådana smädelser, inom kretsen af ett Engelskt par. 
lament framkastade mot oskulden och sanningen, 
snot menskliga slägtets rättigheter och lycka, 
mot vår ärofulla revolutions grundsatser; ändt. 
ligen mot det heliga minnet af våra lysande förfä. 
der, af dessa män, hvilkas vishet, dygder och väl- 
gerningar skola vördas och välsignas af Engelska 
folket ända till den sednaate efterverld.”

Oaktadt det ojemförligt vackra i dessa ord, 
var den förskräckelse, som hos Engelsmännen upp
väcktes af fruktan för samhällsordningens störtan. 
de, så stor, att sjelfva ordet frihet icke mer klin
gade i deras öron. Af alla uppoffringar, man så
som statsman kan göra för sitt samvete, gifvas in
ga större, än de som Fox filaggt sig under Franska 
revolutionen. Det ät ingenting att uthärda för
följelser under en egenmägtig regering; men att 
se sig öfvergifven af den allmänna opinionen i ett 
fritt land; men att blifva fiifskiuten af sina gam- 

vänner, då iblaud dessa vänner fanns en sådam 
®an som Burke; men att finna sig i sjelfva fol«



ï<ets sait vara i mistning af folkets tillgifvenhet, 
detta är en smärta, för hvilken Fox lika sa mycket 
fqrtjenar att beklagas som att beundras. -Man has 
sett hqnpm niidt i sjelfya underhuset utgjuta tårar, 
när han nämnde denna förträffliga Burke, som då 
klifvit sä våldsam i sina nya passioner. Han närma
de sig till honom, emed@n han visste, att hans, 
hjerta var krossadt genom hans sons död, ty al
drig han vänskapen hos en sådan charakter som 
Fox lida något af politiska tänkesätt,

I alla fall kunde det vara fördelaktigt för 
England, att Pitt var statens embetsman i den far
ligaste kris, hvari detta land någonsin befunnit sig; 
amen det var det icke minre, att ett så vidt om
fattande snille som Fox, oaktadt alla hinder af sa
kernas dåvarande ställning, vidmagthöll grundsat
serna och visste att niidt under eldsvådan rädda 
husgudarna St frihetens vänner. Det är icke för 
sft tillfredsställa bägge partierna, som jag på det
ta sätt berömmer dera bägge, ehuru de försvarat 
ganska stridiga meningar. Motsatsen skulle kaq 
hända böra inträffa ! Frankrike, de åtskilliga par
tierna äro (1er nästan alltid lika tadelvärda; men 
i ett fritt land kunna ministèrens anhängare och 
ledamöterne af oppositionen bägge hafva rätt på 
sitt sätt, och de göra ofta godt hvar och en för 
sin tid ; endast det är af vigt, att man icke, sedan 
faran är förbi, förlänger den magt, som geno,?ft 
airiden blifvit föryärfyad,
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Femtonde Capitlet.

Om den politiska Fanatismen.

■Alla de händelser, som vi hitintills anfört, äro 

blott vanliga historiska facta, hvarpå man annor, 
städes äfven har exempel. Men en afgrund skall 
nu öppna sig under våra fötter; vi veta icke, hvil- 
hen väg vi skola följa i ett sådant svalg, och tan
ken störtar sig med förskräckelse från olyckor till 
olyckor, ända till dess allt hopp, all tröst försvun
nit. Vi skola, så hastigt som möjligt är, gå förbi 
denna vilda kris’, i hvilken ingen menniska bör fästa 
vår uppmärksamhet, ingen omständighet skulle kun
na väcka deltagande; allt är lika, i all sin utomor
dentlighet, allt är enformigt, i all sin ryslighet; 
och man skulle nästan blygas för sig sjelf, om man 
kunde betrakta dessa grofva vildheter pl nog nära. 
håll, för att omständligt beskrifva dem. Låtom oss en
dast granska hvad som låg til! grund för alla dessa 
vidunderliga phenomener, den politiska fanatismen.

De verldsliga passionerna hafva alltid tagit den 
religiösa fanatismens parti, och deremot, å andra 
sidan, underhåller ofta en verklig tro på några 
abstracta idéer den politiska fanatismen ; blandnin
gen finnes öfver allt : men det är j dess förhållan
de »om det goda och onda består. Samhällsord
ningen är i sig sjelf en underlig byggnad; man 
kan imellertid icke begripa den annorlunda än den 
®r; men de medgifvanden, hvartill man maste låta 
^e‘lväma sig, om den skall ega bestånd, plåga ädla
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hjertan genant medlidande, tillfredsställa fåfängan 

Los några, och framkalla förtrytelse och begär bos 

mängden. Det är denna sakernas ställning, met 
eller rninre skarpt framträdande, mer eller rninre 

mildrad af sederna och upplysningen, som man 
bör (illskrifva den politiska fanatism, hvartill vi 

varit vittnen i Frankrike. Ett slags raseri bemäg- 
tigade sig de fattiga i de rikas närvaro, och emedan 
«le adliga hederstecknen ökade den afund, som för» 
mögenhaten alltid uppväcker, trotsade folket på sitt 

ofverlägsna antal, oob allt som utgör minoritetens 
piagt eller glans föreföll det icke annorlunda än 

som en olaglig inkräktning. Frön till detta tän

kesätt bafva funnits i alla tider 5 men man liar 

icke känt menskliga samhället skakas i sina eg» 

na grundvalar, förr än under skräckregeringen i 
Frankrike. Man bör ej förundra 1 sig, att detta af- 

skyvärda plågoris lemnat efter sig djupa spår » 
eharaktererna ooh tänkesätten, och den enda re
flexion, man kan tillita sig, och som jag hoppas i 
de följande eapitlen af detta arbete skal! bekräf

tas, är att medel mot folkets passioner icke kö
ra sökas i despotismen, utan i lagarnas välde.

Dan religiösa fanatismen erbjuder en obestämd 

framtid, som upphöjer alla inbildningens förhopp
ningar 5 men njutningarna i detta lifvet äro äfven 
utan gränsor, för dem som aldrig smakat deraf. 
Da Montagne’» Vieux förmädde sina undersåte* 
att störta sig i dödens armar, genom det han lof- 

vade dem alla slags beqvämligheter i detta lifvet, 
och man ser ofta menniskor våga sig i döden, för 
att kunna lefva bättre. A andra sidan uppblåsas 
fåfängan, då den försvarar de företräden den eg er*
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åen synes niinre brottslig än de anfallande ; eme
dan ett begrepp om egande rätt äfven fäster sig 
vid det orättmätiga, dä det varat en längre tid. 
De tvänne elementerna, af den religiösa fanatismen 
och den politiska, bibehålla sig imellertid bestän
digt: berrsklystnaden hös dem, som äro på höjden 
af lyckans hjul, och ifvern att vända om detta hjul 
hos dem, som äro nedanföre. Sådan är grundprinci
pen för alla våldsamheter ; förevändningarne omby. 
tas, den verkliga orsaken förbiifver densamma, och 
den ömsesidiga förbittringen tager aldrig slut, 
Tvisterna mellan partricierna och plebejerna, kri
get mot slafvarna, mot bönderna, och det som än
nu fortsattes mellan adelsmännen och borgrarne, 
alla hatva pa lika sätt haft sin upprinnelse i 
svårigheten att vidmagthalla menskliga samhälls
föreningen, utan oordning och utan orättvisa. Men- 
niskorna skulle nu för tiden kunna existera, hvar- 
ken åtskilda eller förenade, om icke vördnaden 
för lagarna rådde på deras böielser och tänke. 
sätts alla brott skulle födas af sjelfva denna sam
hällsförening, hvars ändamål är att förekomma dem. 
De representativa regeringarnes abstracta magt retar 
icke. menniskornas högmod på något sätt, och det 
är genom denna författning, som furiernas facklor 
höra utsläckas. Da bafva frlifvit upptända i ett 
land, der allt var egenkärlek, och den retade egen- 
härleken hos folket liknar alldeles icke de flyk
tiga schatteringar deraf, som förmärkas hos hyf
sade menniskor ; den är hos folket ett behof att 
mörda. Blodbad, icke minre grymma än skräck- 
Iegeringens, bafva blifvit begångna i religionens 
aamnj raeuuiskoslägtet har under flera århundrade»



användt sitia krafter på de frugtlösa försöken, 
att tvinga alla menniskor till antagande af samma 
trosbekännelse- Ett sådant mål kunde icke upp
nås, och den enklaste idée, tolerancen, sådan som 
den blifvit yrkad af Wilhelm Fenn, har för alltid 
från Norra America bannlyst den fanatism, för 
hvilkén det Södra varit en ryslig skådeplats. Det 
förhåller sig på samma sätt med den politiska fe- 
natismenj endast friheten kan stilla den. Efter en 
viss tid skola några sanningar icke mer bestridas, 
och man skall tala om de gamU författningarue, 
likasom om de gamla systemerna i naturläran, 
livilka geuorn tydliga rqn helt och hållet blifvit 
Utträngda.

Emedan de åtskilliga samhällsklasserne i Frank
rike nästan icke haft någon gemenskap med hvar
andra, var deras ömsesidiga motvillja så mycket 
starkare. Ingen menniska, icke en gång den brotts
ligaste, kan man afsky till den grad, när man 
känner henne, som när man blott föreställer sig 
densamma. Högmodet lade stötestenar öfver allt, men 
satte ingenstädes gränsor. I intetland hafva adelsmän
nen varit sä fremmamle för den öfriga nationen; 
de vidrörde ej den andra klassen, om icke för att stöta 
den tillhaka. t’å andra ställen finnes en viss natur- 
)ig godhet, vissa allmänna vanor, livilka mer för
blanda menniskorna med hvarandra, ehuru de ära 
genom lagen åtskilda; rnen den Franska adelns be- 
lefvenhet ökade ännu mer den afund den ådragit 
sig, Det var lika så svårt att härma deras seder, 
som att erhålla deras företrädesrättigheter. Samma 
»ppträde förnyades från led till led; retligheten
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J)0« en Lögst liflig nation väckte afunden bos en 
fovari mot dess granne, mot dess förman, mot dess 
lierre; och alla individuel-, icke nöjda med att be- 

V falla, förödmjukade den ena den andra- Det är 
genpni det man mångfallcligar -politiska förhålian- 
den mellan de olika stånden, genom det man gif. 
ver dem utvägar att ömsesidigt tjena bvarandra, 
som man i hiertat kan stilla den rysligaste bland 
alla passioner, de dödligas bat mot sina likar, den 
jimsesidiga ovilljan mellan varelser, hvilkas lemnin- 
gar skola hvila under samma jord, oph uppvakna 
fjd sartima tid på den ytterçta dagen*

» î) D E C A IM T LET,

styrelse man kallat Skräckregeringen-

jM-an vet icke, huru man skall närma sig till de 

fjorton månader, som följt pä Girondisternas pro
scription den 31 Maj 1793. Man tycker »ig lika
som Dante från krets till krets nedstiga allt dju
pare i hellvetet. Efter raseriet mot adelsmännen 
och presterna, ser man förbittringen väpna sig mot 
• gendomsbarrarna, sedan mot talenterna , och slut* 
1'gen mot sjelfva skönheten, med ett ord, mot 
allt, som ännu var öfrigt af stort och ädelt i nienv 
ïùskonaturen. Händelserna råka i en fullkomlig 
förvirring, 0ch man fruktar, att man ej kan inlåta 
*ig i en sådan historia, utan att inhildningskrafteu 
^haller outplånliga spår af blod dorefter. MaiR



är således tvungen att på ett philosophiskt sätt 
betrakta de händelser, på hvilka man skulle ut
tömma all1 förtrytelsens vältalighet, ritan att någon
sin kunna tillfredsställa den inre känsla, som af 
dem uppväckes.

Då man befriar folket frän alla tyglar, hat 
man utan tvifvel satt det i stånd att begå alla 
missgerningar; men hvaraf kommer det, att folket 
var sä förderfvadt? Det regeiingssätt, man framstäl
ler oss såsom ett föremål för saknaden, hade haft 
tid att bilda den nation, som visat sig så brottslig. 
Presterna, bvilkas undervisning, efterdöme och ri
kedomar, säger man, kunnat uträtta så mycket 
god t, hafva uppfostrat den generation, som sedan 
brutit ut mot dem- Den klass, som uppreste sig 
1789, borde varit van vid dessa feodal-adelns pri
vilegier, efter hvadmanännu försäkrar oss, så enkan
nerligen angenäma för dem, h vil k a skola bära tyng
den deraf. Hvaraf kommer det derföre, att så 
många laster slagit rötter under de gamla författ- 
ningarne? MS man ej påstå, att andra samti- 
da nationer skulle visat sig lika förderfvade, om 
en revolution bos dem inträffat. Frankrikes infly
tande. har förorsakat uppresningar i Holland och 
Schweiz; men ingenting har der visat sig, som lik
nat Jacobinismen- Under de fyratio år af Engel
ska historien, hvilka man i så många hänseenden 
kan iemföra med Frankrikes, gifves det ingen pe
riod, som kan förliknas med skräckregeringens fjor
ton månader. Hvad slutsats bör nian draga deraf? 
Att intet folk i hundra års tid varit så olyckligt, 
sam Franska felket. Or» Negrerna på Sanct De-
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Kiingo begått ännu mycket större grymheter, (iom. 
mer detta deraf, att de varit ännu mer förtryckta.

Af dessa reflexioner följer visserligen icke, att 
brotten förtjena minre hat; men efter mer än tjugu 
års tid måste man med de samtidas lifliga harm 
förena den upplysta granskning, som bör tjena till 
ledtråd för kommande tider.

De religiösa tvisterna hafva föranledt revolu
tionen i England: kärleken til! jemlikhet, Frankri
kes underjordiska vulcan, verkade äfven på purita
nernas sect; men Engelsmännen voro då verkligen 
religiösa, och religiösa protestanter, hvarigenom 
man blir på en gång både strängare och fog
ligare. Ehuru England, genom Carl I:s mord och 
Cromwells despotiska regering, befläckat sig p.l sam
ma sätt som 1* rankrike, är likväl Jacobinernas 
regering en grym egenhet, som Frankrike ensamt 
i häfderna får vidkännas. Imellertid har man icke 
som tänkare gifvit akt på de borgliga orolighe
terna, om man e] funnit, att verkan och mot- 
verkan äro lika; uppresningarnes raseri feinna/tjena '/Ca tt< 

till måttstock för statsförfattningarnes felaktigheter; 
och det är icke den styrelseform, man vill hafva, 
utan den man länge haft, som bör bära skul
den för en nations moraliska tillstånd. Man säger 
nu för tiden, att Fransmännen blifvit förderfvade 
genom revolutionen. Ilvarifiån hommo då de oor
dentliga bäjelser, som så våldsamt utvecklat sig un
der de första åren af revolutionen, om icke från 
hundra års vidskepelse och egenmägtig regering?

Man skulle tro, att inga revolutioner mer 
f^nde ega rum i Frankrike efter år 1793, då
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nian hade störtat allt, thronen, adeln, prestersfiå5 
pet, och att arméernas framgång borde gifva något 
hopp om fred med Europa. Men det är just* när 
faran är förbi, sorti föiktyranniet örgäniserär sig: de 
mest elaka menniskör låta styrä sig, så länge det gifj 
ves några hinder, någon fruktan; när de tnUmpherat* 
utbryta defas hittills tvingadepassiötlfer Utan hejd.

Girondisternå gjorde fåfänga försök, ätt efter 
Konungens död sätta lagar i Verksamhet, hurudanå 
som heldstj nieri de kunde icke förmå folket atfc 
antaga någon sämfundsinrattning. Grymhetens vild
het afslog allt. Hérault de Séchelles föreslog ert 
1 de minsta omständigheter fullkomligt demo. 
kratisk regeringsform; Församlingen antog den* 
rnen beslöt, att den skulle uppskjutas till freden. 
Det Jacobinsfca partiet ville utöfva sitt despotiskä 
välde, och man har ganska orätt charäkteriserat 
deras regering såsom anarchisk. Aldrig hår ert 
kraftfullare myndighet regerat öfver Frankrike* 
inen den var en magt af vidunderligt slag; här
ledande sig från folkets fanatism, ingaf dert 
förskräckelse äfven hos dem* som regerade I 

dess namn ; ty de fruktade alltid att i sju 
ordning blifva proscriberade af menniskör, söirt 
i djerfheten att förfölja kunde gå ännrt längre ärt 
de. Marat Var den enda* som på den tidert lefde 
Utan fruktan, ty hans figur var så låg, hans kän
slor sa ursinniga* hans tänkesätt Ba blodtörstiga* att 
han var säker, det ingen kunde längre än han för
djupa sig i missgerningarnas afgfund. Sjelfva Rd- 
feespierre kunde icke hinna till denna infernali.- 
Ska tryggheti
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De sista menniskor, som pâ denna tid ännu 
kunna vara värdige att intaga ett rum i historien, a ro 
Girondjsterna. Utan tvifvel kände de af innersta hjerta 
en hflig ånger öfver de utvägar, de hade valt till thro. 

nens störtande, och da dessa samma utvägar blefvo 
använda mot dem sjelfva, då de igenkände sina 
egna vapen i de blessurer de fingo, borde de utan 
tvifvel fästa någon uppmärksamhet på denna révolu, 
tionernas hastiga rättvisa,som tränger tillsammans fie- 
re arhundradens händelser inom några ögenblick.

Girondisterna stridda hvarje dag och hvarje 
timma med en oförskräckt ihärdighet emot tal, 
skarpa som dolkar, och i hvarje uttryck hysande 
döden. De mördande snaror, i hvilka de proscribe- 
rade från alla sidor invecklades, beröfvade dem icke 
i nagot afseende den beundransvärda lätthet att 
finna sig, hvarförutan alla en talares talenter blif- 
Va frugtlösa.

Då Condorcet bllfvit förklarad fogelfri, skref 
han om uienskliga förståndets fullkomnande en 
bok, som visserligen innehåller villfarelser, men 
hvars hela system likväl är en ingifvelse af hop
pet om menniskornas framtida sällhet* och detta 
hopp närde han under bödelns bila, i sjelfva det 
ögonblick, då hans egen lycka var utan all hjelp 
förlorad. Tjugutvå republicanska deputerade blef- , 
Vo dragna for revolutionsdomstolen, och deras mod 
«vek ej ett enda ögonblick. När dödsdomen afhun- 
uades dem, föll en af dem, Yalazé, från stolen, på 
hvilken han satt; en annan deputerad, som äfven 
*at dämd till döden, satt jemte honom och, eme- 

*n ,,ban trodde, att hans medhroder var rädd, tipp»



lyftade ban bonom häftigt och med förebråelse«^ 
ban upplyftade honom död, Valazé hade rännt 
en dolk i sitt hjerta och ' det med så säker hand) 
att han icke andades en second efter detta styng> 
Sådan är imeUertid partiandans oböjlighet, att dessa 
inenniskor, hvilka försvarade allt hederligt folk» 
som fanns i Frankrike, icke kunde smickra sig ate 
genom sina bemödanden vinna något deltagande. 
De kämpade, dukade under, omkommo, utan att 
ryktet, framtidens förelöpare, kunda lofva dem nå
gon ersättning» Sjelfva de constitutionella rojali- 
sterna voro nog oförståndige att önska terrorister
nas triumph, för att derigenom få någon hämnd på 
republicanerna. De visste alltför väl, att dessa ter
rorister proscriberade dem; men det uppretade 
högmodet segrade på allt; i det de på detta sätt 
öfverlemnade sig åt sin harm, glömde de den regel 
för sitt uppförande, kvarifrân man i politiken al* 
drig bör afvika, nämligen: att alltid förena sig méd 
det minst elaka partiet bland sina motståndare, 
äfven då detta parti ännu är längt ifrån ens eget 
sätt att se.

Bristen på lifsmed.el, öfverflod på assignater, 
och den enthusiasm, som af kriget uppväcktes, vo
ro de tre stora driffjädrar, af hvilka det allmänna, 
välfärdsutskottet betjente sig för att upplifva och 
beherrska mängden i allmänhet. Det förskräckte 
eller betalade den, eller lät den marchera tjli. 
gränsorna, allt efter som det bäst passade sig att 
begagna den. En af representanterna i Conventet 
sade: ” Man måste fortsätta krigett på det frihetens

eoite .
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' &6mit ^ rat*Â

ionDltîsioner mâ llijvct så mycket starkare'1’. Mätt 
îkan ei veta, cm dessa tolf ledamöter af det allmän, 
»a välfärdsuLkottet hadé i sina hufvudett ttågofi 
begrepp cm en regering. Om man undantager led» 
gingen af kriget, utgjorde ärendenas handhafvan» 
de icke annat än en biandning af grofbet och 
vildhet, tiVari man icke kan upptäcka någon plan, 
Utom den att med den ena hälften af nationen 11« 
ta mörda den andra. Ty det var så lätt att af Ja- 
cobinerna biifva ansedd såsom börande till de pro* 
seriberade aristokraternas parti, att hälften af Frank
rikes invänarne var underkastad en misstanka, till,* 
Käcklig att ådraga dan) döden.

Mordet pä Drottningen och Prinsessan Elisa
beth förorsakade kan hända ännu mer förvåning och 
fasa än det våld som begicks mot Konungens 
person; ty man skulle icke kunna tänka sig nå
got annat ändamål med dessa fasansfulla brott ätt 
sjelfva den förskräckelse de uppväckte. jDödsdo- 
snen öfver de Malesherbes, Bailly, Condorcet, La* 
voisier, Uttog tionden af Frankrikes ära; åttatiffi 
nuenniskor blefv.o offrade bvarje dag, likasom man 
Velat droppvis förnya Sanct Bartholomeinattens blod
bad. En stor svårighet mötte denna regering, om 
man så kan kalla den, nämligen att man på en gång 
behöfde betjena sig af alla civiliseringens utvägar,-' 
att utföra kriget, och af det vilda tillståndets 
»ygellösa våldsamhet, för att uppväcka passionerna,, 
folket, och äfven borgrarne hade icke blifvit träf
fade af de högre klassernas olyckor; invånarne I 

»patserade på gatorna, likasom Turkarne ur» 
Mad. StaiL l7'»
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der pestens härjande, med den enda skilnad, at!; 
menniskor af ringa stånd temligen iätt kunde skyd
da sig för faran. Midt under denna tid af bestän
diga exsecutioner besöktes theatrarne såsom van
ligt; man utgaf romaner, kallade: Ny känslosam re. 
sa, den farliga vänskapen, Ursule och Sophie; med 
ett ord, allt det osmakliga, det lättsinniga i men* 
niskornas lefnad visade sig vid sidan af dess mest 
dystra grymheter.

Vi hafva icke sökt dölja hvad som icke står 
j en menniskas magt att utplåna ur sitt minne* 
men för att kunna andas friare, skynda vi att ï 
det följande capitlet erinra om de dygder, hvilka 
icke upphört att. hedra Frankrike äfven under den 
fasansfullaste perioden af dess historia.

Sjuttonde Capitlet.

Om Franska arméén under skräckregeringen'

Fecleralisterna ock Vendée.

ranska armeens uppförande under skräckrege
ringen var verkligen patriotiskt. Man har ej 
haft exempel på, att nagon general brutit den ed, 
han svurit sitt fädernesland} de drefvo utländnin- 
garna tillbaka, under det de sjelfva voro hotade 
att omkomma på schavotten, vid den minsta miss
tanka, som kunde uppväckas mot deras uppföran. 
de. Soldaterna tillhörde icke den eller den che
fen} de tillhörde Frankrike. Det fanns ej mer nä-
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gbt fädernesland utom i arméerna; men der var det 
åtminstone ännu i sin heigd, och dess triumphs, 
rande fanor tjente, att jag sa må säga, tili slöja öf. 
ver de brott, som begingos i landet. Utländnin- 
garna voro tvüngne att respectera den förskanstiing 
af svärd, man satte inot deras infall; och ehuru de 
trängde !sig fjram ända til! trettio mil nära Paris, til. 
lät dem likväl icke en nationalkänsla, sorn äünu var 
i sin fulla kraft, att komma längre. På fiottan vi
sade sig samma enthusiasm; besättningen på ett 
krigsskepp, kalladt Mäinttareii, sona bief skjutet i 
sank af Engelsmännen, Utropade Under del skeppet 
nersjönk i hafvet, likasom med en mun : lefve re. 
■publiken', och begrafningssången tycktes ännu gen- 
ljuda ur hafvets djup.

Franska årméen hade ännu icke lärt ätt plun
dra, och deraS generaler marcherade stundom lika
som de simplaste soldater i spetsen for sina trop
par, emedan dem fattades.-penningar att köpa sig 
hästar, som de skulle beböft. Dugommier, gene
ral en chef för arméen i Pyreneerna, gick, ehuru 
vid sextio års ålder, till fots från Faris, att sätta 
sig i spetsen för sina troppar på Spaniens griinsor. 
De menniskor, hvilka vapnens ara sedan gjort så 
namnkunniga, utmärkte sig äfven genom sin oe- 
gennytta. Utan att blygas, buro de kläder, som 
Voro utnötta genom kriget, och tusende gånger 
mera hedrande än de broderier och prydnader af 
alla slag, hvarmed mao sedan sett dem utstof- 
ferade.

De hederliga repuhlicanerna gjorde i förening 
med. rajalisterna ett kebjertadt motstånd emot d#



«onventsregeiIngar, som organiserat sIg î Dyorî, 
Toulon och några andra departementer. Det
ta parti fick namn af Federaiister; men imeîler- 
tid tror jag icke, att Girondisterna eller deras an
hängare någonsin kommit pa den tanken, att î 
Frankrike införa ett federativt regeringssätt. In
genting skulle vara minre öfverensstämmande med 
Charakteren hos nationeÅ, som älskar glans och 
verksamhet; det fordras för bägge dessa en stad, 
som är medelpuncten för landets snillen och rike
domar. Man kan hafva skäl att beklaga sig öfver 
eedeförderfvet, i en bufvudstad och gemenlmen i 
alla stora samlingar af menniskor: sådan är nienni- 
skoslägtets beskaffenhet; men i Frankrike skulle 
man knappt kunna återföra menniskorna till dygd, 
om icke genom upplysningen samt genom be- 
hofvet af allmänhetens aktning och förtroende. 
Kärleken till ära «lier anseende i dess serskilda 
grader äy den enda, som kan efter hand höja men- 
niskorna från egoism till samvetsgrannbet. Dess
utom skulle det politiska och militäriska tillstån, 
det i de stora monarchies som omgifva Frankri
ke, blottställa dess sjelfständighet, om man försva-

«onventsregetlngar, som organiserat sig i Lyon,

ta parti fick namn af Federaiister; men imeîler- 
tid tror jag icke, att Girondisterna eller deras an
hängare någonsin kommit pa den tanken, att î 
Frankrike införa ett federativt regeringssätt. In
genting skulle vara minre öfverensstämmande med 
Charakteren hos nationeÅ, som älskar glans och 
verksamhet; det fordras för bägge dessa en stad, 
som är medelpuncten för landets snillen och rike
domar. Man kan hafva skäl att beklaga sig öfver 
eedeförderfvet, i en bufvudstad och gemenlmen i 
alla stora samlingar af menniskor: sådan är nienni- 
skoslägtets beskaffenhet; men i Frankrike skulle 
man knappt kunna återföra menniskorna till dygd, 
om icke genom upplysningen samt genom be- 
hofvet af allmänhetens aktning och förtroende. 
Kärleken till ära «lier anseende i dess serskilda 
grader äy den enda, som kan efter hand höja men- 
niskorna från egoism till samvetsgrannbet. Dess
utom skulle det politiska och militäriska tillstån. 
det i de stora monarchies som omgifva Frankri
ke, blottställa dess sjelfständighet, om man försva
gade dess föreningskraft. Girondisterna hafva ie
ke tänkt derpå; men som de hade många anhänga. 
re i provincerna, der man började förvärfva sig nå
gon kunskap i politiska angelägenheter, genom den. 
enkla verkan af en nationalrepresentation, är deî 
i provincerna som oppositionen mot de upprori- 
sltå tyrannerna i Pang visat gjg,

Det är också vid denna tid som Vendée-kriget 
tog sin början, och ingenting gör mera heder åt
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âet rojalistiska partiet än de försök tiil borgligt 
krig, som det då gjorde. Folket i dessa departe
mentet visste att motstå conventet och dess efter
trädare i nära sex års tid, anfördt af adelsmän, som 
bade sina förnämsta hjelpemedel i sitt eget hjerta. 
Republicanerna, äfven så väl som rojalisterna, hy. 
ste en djup vördnad för dessa medborgliga kri
gare. Lescure, La Roche Jacquelin, Gharette, m. fl., 
hvilka heldst deras tänkesätt må hafva varit, upp
fyllde en pligt, hvartill alla Fransmän på denna 
tid kunde anse sig lika mycket forbundna. Det 
land, som var skådeplats för Vendée-kriget, är af- 
skuret genom häckar, ämnade att omgärda landte- 
gendomarna. Dessa frediiga häckar tjente till 
bröstvärn för bönderna, som nu blifvit soldater; 
de uthärdade man mot man den farligaste, den 
vågsammaste strid. Invånarne i dessa tracter hade 
en ganska stor vördnad för presterna, hyilkas in
flytande då var af mycken nytta. Men i en stat, 
der friheten en längre tid varit rådande, skulle den 
allmänna andan icke behöfva väckas af något an
nat än de politiska författningarna. Det är väl 
sant, att invånarne i Vendée under sina motgån
gar begärt någon hjelp af England; men det var 
likväl endast hjelptroppar, och icke beherrskare, 
som de mottogo: ty deras egna stridskrafter voro 
mycket öfverlägsna dem, som de lånade af utländ- 
ningarna. De bafva således alldeles icke på något 
sätt blottställt sitt fäderneslands sjelfständighet. 
Också äro cheferna i Vendée högaktade af sjelfva 
s'tt motparti; de förklara sig öfver revolutionen 
med. mera förstånd än emigranterna på andra sidan
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Rhenstrommen. Emedan invånarns i Vendra 
strick, att jag sa må säga, tropp mot tropp mod 
Fransmännen, kunna de icke sa lätt låta inbilla sig, 
att deras motståndare icke varit snnat än en hand
full rebeller, h vil ka en bataillon kunnat tvinga att 
Stergå till sin pligt; och emedan de sjelfve tagit 
sin tillflykt till opinionens tnagt, veta de, hvad den 
vill säga, och erkänna nödvändigheten att under
handla med densamma.

Anrni återstår ett problem att upplösa: nämligen, 
huru det var möjligt att 1793 och 1794 arens rege, 
ring kunnat triomphera öfver sä många fiender. 
Goalitioneii mellan ö«t«rrike, Preussen, Spanien, 
England, det borgliga kriget i det inre af lan
det, det hat som conventet ådrog sig af alla stånds, 
personer, som ännu funnos utom fängelserna, 
ingenting bar kunnat minska det motstånd, hvare- 
»10t utländningarna sett sina bemödanden tillintet
göras. Detta underverk kan icke förklaras af an
nat än nationens oinskränkta tillgifvenbet för sin 
egen sak. En million menniskor väpnade sig, för 
att tillbakadrifva den allierade stvrkan; folket vav 
upptändt af ett raseri, lika olyckligt inom landet, 
aom oöfvervinnerligt utoén det samma. Dessutom, 
det konstlade men outtömliga förrådet af pappers» 
jwynt, det låga priset på lifswtedel, egendomsber- 
varnas förödmjukelse, sam deraf saga sig tvungne 
att i det yttre döma sig till fattigdom, allt bi
drog att bos menniskor af den arbetande klassen 
ingifva den tanken, att oket af olikheten i förmö
genhet ändtligen skulle upphora att trycka demj 
®«b detta dåraktiga hopp fördubblade de krafter
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»aturen giFvit clem; och samhällsordningen, hvars 
hemlighet består i den stora hopens tålamod, syn
tes pä en gäng hotad. Men den militäriska an
dan, som då icke hade något annat föremål än fä
derneslandets försvar, återgaf lugnet åt Frankrike, 
betäckande det med sin sköld. Denna anda följ
de sin ädla rigtning, ända till den tid dl en en
da man, såsom vi framdeles, skola se, vände 
mot sjelfva friheten de legioner, som uppstigit ur 
jurden att försvara henne*

ArtERTONDE C A P I T L E T.

I)et tillstånd, livar i frihetens vänner befunno 

utom Frankrike, under Skräckregeringen.

53et är svårt att afgîfva en berättelse om dessa 

rysliga tider, utan att lifligt påminna sig sina egna 
känslor, och jag vet icke, hvarföre man skulle 
motstå denna naturliga bölelse. Ty det bästa sätt 
att framställa så utomordentliga händelser är än
dock att visa, i bvilket tillstånd de försatte indi- 
viduerna, midt under den allmänna stormen.

Under skräckregeringen var ej utflyttningen 
mer något politiskt steg. Man räddade sig ur 
Frankrike, för att undgå schavotten; och man kun
de icke stadna der, utan att blottsälla sig för lifs- 
fara, då man ville undvika sitt fall. Frihetens 
vänner voro, mer än sjelfva aristokraterna, ett före
mål för Jasobinernas hat, emedan de pa nära håll

-M
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haile stridt med bvarandra, och Jacobinerna fruk
tade för de conslitutionella, hvilka de trodde egs 
ett ännu nog starkt inflytande på nationens tän
kesätt.

Dessa frihetens vänner befunno sig således 
nästan utan tillflykt på jorden. De rent rojalistiska 
afveko icke från sina grundsatser, dä de i förening 
med de utländska armeerna stridde mot sitt fäder
nesland; men de constitutionella kunde icke gä in 
på ett sådant beslut; de voro proscriberade i Frank
rike 00b illa ansedde af de gamla regeringarne t 
Europa, hvilka knappt kände dem af något annat 
än de underrättelser de fått af Franska aristokra
terna, som voro deras hätskaste fiender.

Jag dolde bos mig i Watlandet några fri
hetens vänner, aktningsvärda i alta afseenden, bå
de genom deras rang och deras dygder; och sorr» 
man icke af de dåvarande autoriteterna i Schweiz 
kunde utverka en formlig tillåtelse, som gaf sä
kerhet åt deras vistelse, buro de Svenska namn, 
h vil k a Staël gaf dem, för att ega rättighet att skyd
da dem. Schavotterna voro uppresta för dem på 
gränsen af deras fädernesland, och förföljelser af 
alla slag väntade dem på den freaimande jorden. 
Sa hafva munkarne af de la Trappe-orden 
sett. sig qvarhjflna py en ö midt i en flod, som 
skiljer Preussen från Ryssland: bvardera af d® 
bagge länderna skickade dem från sig, likasom 
de varit smittade af pesten, och likväl kunde man 
icke förebrå dem annat, än att de varit trogna sina
ordenslöftea.



En serskild händelse kan bidraga att måla den
na epoch af år Î793» då farorna mångfalldigadeg 
vid hvarje steg, En ung Fransk adelsman, Achil
le du Chayla, systerson till grefve de Jaucourt, 
ville resa från Frankrike med ett Schweiziskt pass, 
som vi hade skickat, för att frälsa honom un
der ett falskt namn, emedan vi ansågo det gan
ska loOigt att bedraga tyranniet, I Moret, en gräns
stad, belägen vid foten af Jura berget, misstänkte 
man du Chayla att icke vara den, som hans pass 
utmärkte, och man arresterade honom med den för
klaring, att han skulle hållas fången, till dess com- 
mendanten i Nyon intygade, att han var Schwei
zare, De Jaucourt vistades då hos mig, under ett 
af d essa Svenska namn, hvartill vi voro uppfinna
re. Vid tidningen om hans systersons arrestering 
föll han i den yttersta förtviflan; ty denna yngling, 
som då efterspanades, som hade falskt pass, och 
derjemte var son till en af cheferna för Condé's 
armee, skulle bafva blifvit arquebuserad på ögon
blicket, om man kunnat ana hans verkliga namn. 
Det återstod ej mer än ett att hoppas; detta var 
att af Reverdil, commfindanten i Nyon, utverka, 
det han ville återfordra du Chayla, såsom verk
ligen född i Watlandet.

Jag gick till Reverdil, för att utbedja mig den
na ynnest af honom; han var en gammal vän till 
mina föräldrar samt en af de mest upplysta och an
sedda män i dat Franska Schweiz *). Han nekade

*) Reverdil hade blifvit, vald att liafv* uppsigt öiver 
nu varande Honungens i Danmark uppfostran. Un»
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wig i början på ganska aktningsvärda skäl; han 
gjorde sig en samvetssak af att för hvad anled
ning som heldst någonsin afvika från sanningen, 
ocii dessutom fruktade han såsom embetsman att. 
förfördela sitt land genom ett falskt föregifvande. 
"Om sanningen bief upptäckt, sade han, hafva vi, 
icke mer rättighet att återfordra våra egna lands
män, som i Frankrike kunna falifva arresterade, och 
jag blottställer således deras intresse, som hilf- 
vit mig anförtrodda, för att frälsa en, man, hvilken 
jag ingen ting är skyldig.” Oetta skäl var i visst 
afseeude ganska gilltigt; men det fromma bedräge
ri, som jag begärde, var det enda, som kunde 
rädda en menniska, of ver hvars hufvud mordbilan, 
sväfvade. Jag dröjde tvä timmar bos ileverdil, 
sökande att segra pä hans samvetsgrar.vnh.et gen
om hans medlidande ; han gjorde länge motstånd, 
men när jag flera gånger upprepat för honom ; 
”Om ni säger nej, blir den enda sonen, en ostrafflig 
man mördad inom tjugofyra timmar, och edert 
hlotta ord dödar honom rådde mitt hjertas rö
relse eller snarare hans eget pg alla andra be
tänkligheter, och den unge du Chayla blef åter
fordrad. Det var första gången iag råkade i en 
belägenhet, hvari två pligter med lika styrka strid- 
de mot. hvarandra; men jag tänker ännu, som jag 
tänkte för tjugu år sedan, att för den öfverhängande

l;f*‘ Sltt vistande i Norden liar han skrifvit ganska 
intressanta memoirer öfver de händelser, hvartiil 
han sj.elf varit vittne. Dessa memoirer lufva ännu 
iske blifvit utgifna.



faran alla betänkligheter borde vika i afseer.de pä 
de ovissa farorna i framtiden. Det gifves ej unr 
«1er vårt korta vistande här pä jorden ett vigtiga- 
re ögonblick äri det, då man han frälsa eij oskyl
dig inenniskas lif, och jag vet icke, huru man skul
le kunna motstå denna frestelse, om man också 
förutsätter, att den i en sidan händelse kunde fä 
liamn deraf,

Men, ack ! jag var icke alltid så lycklig i mitt 
förhållande till mina vänner. Några fa månader 
derefter måste jag förkunna en man, som hade det 
ömmaste hjerta för vänskap och följaktligeu äfven 
för djupa smärtor, jag måste förkunna Matthieu 
de Montmorenci den dödsdom, som var fälld öfve* 
Jüans unga bror, abboten de Montmorenci, hvars' 
enda brott var det lysande namn han ärft af sina 
förfäder- Få denna tid voro äfven de Montmo
renci’» fru, hans mor och gumor hotade att på 
lika sätt omkomma j ännu, några dagar, och alla 
fSngarne hade, i denna bistra tid, varit skickade 
till schavotten. En reflexion, som gjorde det me- 

. sta intryck på oss under våra långa promenader 
vid Geneversjöns stränder, var contrasten mellan 
den beundransvärda natur, hvaraf vi voro om- 
gifna: solens lysande glans vid slutet af Juni, 
och förtvifian hos menniskan, hos denna jordens 
herre, som gerna önskat, att hon iklädt sig dess 
eget sorgdok. En fullkomlig nedslagenhet hade 
tagit öfverband hos oss ; ju yngre vi voro, desto 
minre hade vi lärt att försaka, ty i unga åren 
framför allt gör man sig hopp om sällbet; ma* 
taoe sig berättigad dertill, eck man sätter sig upp



mot den föreställningen, att icke erhålla den. Det 
var likväl i dessa samma ögonblick, dä vi förgäf- 
ves betraktade bimmelen och blommorna, då vi 
förebrådde dem, att de spridde ljus och vällukt 
i närvaro af så många missgerningar, det var lik
väl då som befrielsen bereddes. En dag, hvars 
nya namn banske döljer dess datum för utland- 
ningar, den 9 Thermidor uppväckte i Fransmän
nens hjertan en rörelse af obeskriilig glädje. Den 
svaga menskiiga naturen hade aldrig kunnat kän
na en sä lillig njutning, om icke samma ögonblick 
befriat henne från den pinsammaste smärta.

Nittonde C a p i t d e t.

Robespierre's fall, och förändring af 

system i regeringen.

Ï3e män och qvinnor, som man förde till scha

votten, visade prof af en orubblig ståndaktighets
fängelserna erbjodo exempel på handlingar af dem 
ädlaste sjelfförsakelsej man sig fäder uppoffra sig 
för sina söner, hustrur för sina män ; men stånds- 
personernas parti, äfven som Konungen sjelf, vi
sade sig icke mägtigt andra än enskilda dygder. I 
ett land, der ingen frihet är, finner man i allmän
het icke någon energie hos andra än partigängar- 
ne; men i England deremot göra lägens stöd och 
känslan af rättvisa de högre klassernas motstånd
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alldeles lika så kraftigt, som -pökeln» anfall skull* 
kunna vara. Om Ingen söndring hade uppkommit 
mellan sjelfva couventels deputerade, kan man ej 
veta, huru länge det allmänna välfärdsutskottets 
Vilda regering skulle varat.

Detta utskott var alldeles icke sammansatt af 
nienniskor med öfverlägsna egenskaper; förskräckel
sens machine, livars fjädrar voro uppdragne af hän
delserna, utöfvade ensam sin oemotståndliga magt. 
Regeringen liknade det grufliga instrument, hvar- 
med dödsdomarna verkställdes ; man sig der yxan, 
snarare än den hand, som satte henne i rörelse. 
En enda fråga var tillräcklig, för att störta dessa 
menniskors magt ; den var: huru många äro de? 
Men man mätte deras styrka efter grymheten i de
ras brott, och ingen vågade anfalla dem. Dessa 
tolf medlemmar af det allmänna välfärdsutskottet 
misstrodde hvarandra, äfven som conventet miss- 
trodde dem, och de misstrodde conventet; som ar- 
jsneen, folket och revolutionisterna fruktade hvar
andra inbördes. Intet namn skall bevaras efter 
denna period, undantagande Robespierres. Iinel- 
lertid var han hvarken skickligare eller vältali
gare än de andra ; men hans politiska fanatism 
hade en charakter af lugn och af stränghet, som 
gjorde honom fruktad af alla hans medbröder.

En gång har jag varit i samtal med honom, 
hemma hos min far 17891 da man endast kände hon
om soni advocat frän Artois och högst öfverdrif- 
ven i sina demokratiska grundsatser. Hans anlets
drag voro oädla, hans hy var hlek, hans ådror af 

en grönaktig färg; han försvarade de mest orimli-
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ga satser sned en köld, som hade utseende af 8f* 
vertygelse ; och jag tror nog, att han i början af [ 
revolutionen på god tro hade antagit vissa idéer, j 
angående jémlikheten i förmögenhet afven som i 
rang ; idéer, som han kommit öfver under sin läs
ning, och med bvilka hans afundsfulla och elaka 
charakter icke utan nöje väpnade sig. Men han blef 
ärelysten, sa snart han besegrat sin demagogisk» 
medta flare Danton, pöbelns Mirabeau. Denna si- 
sta eg de mera snille än Robespierre, och vatr mer 
tillgänglig för medlidande; men man misstänkte 
honom <?j utan skäl att kunna bestickas med pen
ningar; och denna svaghet slutar alltid med att 
förstöra demagog*™ ; ty folket kan icke tåla dem, 
som rikta sig: det är ett slags stränghet, hvarifrâü 
ingen skulle kunna förmå det att afstå.

Danton var partigängare, Robespierre skrym- 
tare ; Danton eftersträlvade nöjet, Robespierre en
dast magten ; han skickade till schavotten en del 
såsom contrarevolutionister, andra såsom ultrare- 
volutionister. D.t var något mysteriöse i hans sätt 
att vara, hvilket gjorde, att en okänd fruktan sväf- 
vade öfver den synbara skräckregering, som sty
relsen utöfvade. Aldrig antog ban de medel att 
behaga folket, hvilka då voro allmänt gällande: han 
var icke illa klädd; tvärtom var banden enda som ! 
lät pudra sitt hår, han klädde sig med sorgfällighet, 
och hans uppsyn visade ej något förtroligt. Utan 
tvifvel var det hérrskl ystnaden, soin förmådde hon
om att utmarka sig framför de andra i sjelfva det 
ögonblick, då man i allt ville bafva jemlikhet. Man 
märker afven spår af en hemlig plan i de »rediga
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ial, som hat» höll inför conveiitet, och som ï vissä 
«fseenden återkallade minnet af Cromwells. ImeU 
lertid kan näppligen någon annan än ett militärisk 
chef blifva dictator. Men då hade den civila 
inagten mycket mer inflytande an den militäriska ; 
den republicanska andan misstrodde gerna alla seg. 
rande generaler; sielfva soldaterna öfvergäfvo. sina 
chefer, så snart man fattat det minsta misstroende 
till deras redlighet. De politiska dogmerna, om 
detta namn kan passa at sadana förvillelser, voro 
då herrskande, och icke menniskorna. Man »träf
fade till någonting abstract i regeringen, pä det 
alla menniskor skulle anses hafva del deruti. Ro- 
bespierre hade förvärfvat sig anseende af en hög 
demokratisk dygd; man trodde honom icke i stånd 
att hysa några personliga afsigter; och så snart 
han det fore bief misstänkt, var hans magt förbi.

Det mest oanständiga religionsförakt var den 
häfstång, hvarmed samhällsordningen kullstörtades. 
Det var på visst sätt consequent att grunda brot
tet på gudlöshet; det var en hyllning, sont man gaf 
ät den innerliga föreningen mellan moralen och 
det religiösa tänkesättet. Robespierre fick ett in
fall att låta fira det Högsta Väsendets fest, smick
rande sig utan tvifvel att kunna stödja sitt politiska 
öfvervälde på en religion, som var ordnad efter 
bans eget sätt ; likasom de, hvilka velat sälta sig 
1 besittning af Iiögsta magten, ofta hafva gjort. 
Men, vid processionen till denna gudlösa fest, 
ville han gå främst, lör att tillvälla sig företrädet 
^aniför sina medbröder, o«h från denna stund var 
ha« förlorad. Ögonblickets rådande anda oek
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mannens personliga utvägar passade alldeles icfsö 
till ett sådant företag. Dessutom visste man, ate 
han icke hände något annat sätt att slippa ifrån 
sina medtäflare, än att låta dem omkomma genom 
revolutionsdornstolen, som gaf mordet ett sken af 
laglighet. Robespierre’s embetsbröder, icke minre 
afsyvärda än han, Collot-d’Herbois, Billaud-Våren- 
nes, anföllo honom för att frälsa sig sjelfva; det var 
ej fasan för brottet, som ingaf dem detta beslutj 
de tänkte att mörda en menniska, men icke att än
dra regeringssätt.

Så förhöll det sig icke med Tallien, som var 
hielten den 9 Thermidor, eller Barras, som den da
gen commenderade den väpnade styrkan, eller 
flere andra conventets ledamöter, som med dem 
förenade sig mot Robespierre. Då de störtade 
honom, ville de med samma slag krossa skräckre
geringens spira. Man såg således denna man, som 
under mer än ett års tid undertecknat ett oerhördt 
antal dödsdomar, liggande i sitt blod på samma 
hord, der han satt sitt namn under dessa olycks- 
Fulla utslag. Hans käk var krossad af ett pistol
skott, han kunde icke en gång tala till sitt för
svar: han som talat så mycket för att pröscribe- 
ra ! Skulle man icke kunna säga, att himlens rätt
visa i sina straff nedlåter sig att verka på menni- 
skornas inbildning genom alla de omständigheter, 
som mest kunna göra intryck på- den samma.

Tå».
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Tjugonde CAtms*.

öm Jen sinnesförfattning, som txir rådande i det 

Bgonilick Directorial-republiken in-

;fördes i Frankrike, ,

Skräckregeringen bör endast tillskrifvas tyranni

ets grundsatser? inan återfinner dessa helt och hål
let deri. De demokratiska former, som antogos af 
denna regering, voro icke annat än ett slags cere
monie!, som passade dessa vilda despoter? men. 
det allmänna välfärdsutskottets medlemmar bekän
de sig fran sjelfva talarestolen till machiavellis- 
rnens Codex, det vill säga till magtens grundläg
gande pä menniskornas förnedring ; d® drogo en
tlast försorg om att öfversälta dessa gamla grund
satser på ett nytt språk. Tryckfriheten var För dem 
mycket förhatligare än för de gamla feodalrege. 
ringarna eller for de theokratiska ; da går vo ingen 
garantie at da anklagade, hvarken genom lagar eller 
domare. Det egenmägtiga utan gränsor utgjorde 
deras lära; till förevändning för alla sina våldsamhe
ter behBfde de ingen ting vidare än det namn de 
antagit för sin regering: den allmänna välfärden; 
«U bedröfligt uttryck, som innebär moralens upp
offring för det man kommit öfverens att kalla 
statens intresse, det vill säga, för passionerna hos 
^em som regera !

Ifrån Robespierres fåll till införandet af en 
E®publicansk regering, under form af ett directe- 

Mad. Stail, II Del, g,,



t — 114 —

riurn^ hafva ungefär femton månader förflutit, ocls 
denna tid kah man anse såsom den verkliga anar* 
chiens period i Frankrike. Ingenting liknar skräck
regeringen så litet som denna tid, ehuru många 
brott äfven då blefvo begångna. Man hade icke 
afstått från det olycksfulla arfvet af Robespierre’s 
lagar; men tryckfriheten började åter vakna och 
sanningen med henne.S Den allmänna önskan vac 
att grundlägga kloka och fria författningar, och 
befria sig från de menniskor, som varit styrande 
under mordlystnadens regering. I alla fall var in
genting så svart, som att tillfredsställa denna dub
bla önskan; ty conventet hade ännu magten i sina 
bänder, och många frihetens vänner fruktade, att en 
contrarevolution skulle inträlfa, om man tog mag
ten från dem, hvilkas lif var i fara genom det 
gamla regeringssättets återinförande, Imellertid 
är det en usel garantie, som man har af de miss- 
gerningar, hvilka man i frihetens namn begått; 
deraf följer väl, att man fruktar de menniskors upp
komst, hvilka man förorsakat lidanden; men man 
är alltid färdig att för sin säkerhet uppoffra sina 
grundsatser, så snart tillfälle yppar sig dertill.f 

Det var således en stor olycka för Frankrike, 
att nödgas återlemna republiken i händerna på con- 
ventets ledamöter. Någre af dem voro begåfvade 
med en utmärkt skicklighet; men de, som hade 
haft del i styrelsen under skräckregeringen, måste 
aerunder nödvändigt hafva ådragit sig vanor, på 
en gång trälaktiga och tyranniska. Det är ur den
na schola som Bonaparte tagit flera personer, hvil
ka sedan grundat hans välde; som de framför allt



sökte skydd, kunde de icke trygga sig viå ntgofc 
annat ån despotismen.

riuraliteten i conventefc ville straffa några da 
Biest: grymma deputerade, af hvilka det blifvit för- 
tryckt; men det uppsatte listan pà de brottsliga 
med darrande hand, alltid fruktande, att det sjelf 
Stunde anklagas eftet de lagar, som tjent till ur
säkt eller förevändning för alla brott, Det rojali
stiska partiet skickade agenter utomlands, och 
fann anhängare inom landet genom sjelfva deE 
hat, som fortfarandet af conventets magt uppväck
te. Men fruktan att förlora alla fötdelarhe af re
volutionen förenade icke dess minre folket, och 
soldaterna med den då varande regeringen. Ar
meen stridd» alltid mot utländningarna med sam- 
ta a eftertryck,, och hade genom sina b jeltebragdeC 
redan vünnit en för Frankrike vigtig fred, den som 
slöts med Preussen genom tractaten i Basel. Af- 
ven folket, man måste tillstå det, uthärdade > oer
hörda olyckor mad en förvånande ståndaktighet £ 
hungersnöden 3 ena sidan, och pappersmyntet* 
nedsatta värde å den andra, bragte den lägsta klas
sen i det ömkans värdas te tillstånd. Om Konungar* 
ne i Frankrike låtit sina undersater undergå hälf
ten af dessa lidanden, skulle upprorslågan tändfe 
sig från alla sidor. Men nationen trodde, att den 
uppoffrade sig för fäderneslandet, och ingen ting 
liknar det mod, en sådan öfvertygelse ingtfver.

Sedan Sverige erkänt Franska republiken, re- 
siderade Staël i Paris såsom minister. Jag ti 1 !- 
bragte der några månader 1795, och sällskapslifvet 
1 Paris yar då någonting rätt vidunderligt. Hvar



«ch en af oss sökte att utverka âterkallelse for 
några emigranter bland sina vänner. Jag erhöll p! 
denna tid flera återkällelser. Det var i följe deraf 
som representanten Legendre, en man nästan af 
lägsta klassen, anklagade mig inför conventet. 
Fruntimrens och de bättre sällskapernas inflytan
de, det som man i allmänhet kallade de gyllene 
salarna, syntes ganska fruktansvärdt för dem, som 
der icke hade tillträde, och hvilkas embetsbröder 
man förledde genom det man bjöd dem dit. PS 
decad-dagarna, ty söndagarne funnos icke mer, säg 
man alla elementerne af gamla och nya regerings
sättet förenade i eftermiddagssällskaperna, men 
icke förlikta. De förfinade sederna hos bättre 
uppfostrade personer stucko fram genom den sim
pla drägt de ännu bibehöllo, lika som under skräck
regeringens period. De menniskor, som affallitfrän 
Jacobinernas parti, ingingo för första gången i sto
ra verldens sällskaper, och deras egenkärlek var 
ännu mer misstänksam mot allt som hörde till go
da tonen, hvilken de likväl ville härma, än mot 
något annat föremål. Fruntimmer som under förra 
regeringen varit i anseende omgåfvo dem, för att 
utverka åt sina bröder, sina söner eller sina män 
tillstånd att återkomma, och det intagande smic
ker, hvaraf de visste betjena sig, gjorde intryck p| 
dessa obildade menniskor, och förberedde de vil
daste partigängare till iivad vi sedan hafva sett, 
det vill säga, till att §ter upprätta ett hof, att 
återtaga alla dess missbruk, men ätt likväl med 
all omsorg lämpa dem efter sina egna fördelar.



Försvarstalen for dem, som tagit del i skräck
regeringen, utgjorde i sanning den mest otroliga 
schola för sopfiisteriet, man någonsin kunnat bivi- 
sta. Nggra sade, att de hade varit tvungna till 
allt hvad de gjort, öaktadt man skulle kunnat åbe- 
ropa mot dem tusende frivilligt slafviska eller 
blodtörstiga handlingar. Andra pSstodo, att da 
uppoffrat sig för det allmännas väl, ehuru mas 
visste, att de aldrig tänkt på annat än att skydda 
sig för faran; alla sköto skulden till detä> onda på 
några vissa och, hvarl som är besynnerligt i ett 
genom sina militäriska bjeitebragder odödligt land, 
ilere af de politiska cbeferna uppgåfvo rätt och 
elätt fruktan såsom en tillräcklig ursäkt för sitt 
uppförande.

En mycket bekant conventsledamot berättad® 
mig en dag, bland annat, att i det ögonblick re- 
volutiopsdomstolen blifvit beslutad, hade han för
utsett alla de olyckor, som deraf uppkommit ; 
”och likväl, tilläde han, blef den i församlingen 
enhälligt antagen.” Nu var han sjelf närvarande 
vid denna session, och voterade för det han an
såg såsom en juridisk mordinrättning; men det föll 
honom alldeles icke in, då han berättade mig den
na händelse, att man kunde vänta sig få höra, det 
han gjort motstånd. En sådan låghetens naivitet 
förutsätter okunnighet till och med om möjlig
heten af dygd.

De Jacobiner, som personligen deltagit i skräck
regeringens brott, sådana som Lebon, Carrier, m» 
fl- voro nästan alla utmärkte af samma slags phy
sionomie. Man såg dem uppläsa sina tal med ers
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blek oeli skgrp uppsyn, gående från dfen ena si
dan till ddn andra i conventets talaresto), lika
som ett vildjur i sin hur; suto de, så kastade dö 
sig frana pich tillbaka, utan att uppstiga eller byta 
om plats, med ett slags stationär rörelse, som blott 
syntes förråda omöjligheten att vara stilla.

Midt ibland dessa förderfvade elementer fanns 
ett parti republicans, lemningar af Giroridisterna, 
förföljda tillika med dem, utgångna från de fängel
ser eller hålor, som tjent dem till skydd mot dö
den, Detta parti var aktningvärdt i många afse» 
enden, men det var ännu icke botadt för de- 
ni o k ra tis k a systemet* ooh tillika hade det en 
misstänksamhet, som gjorde, att det öfverallt trod
de sig finna anhängare af det garnla regeringssättet. 
I-ouvet, en af dessa Girondister, soin undsluppifc 
proscriptionen, författare till en Roman, Faublas,' 
som utländningar ofta taga för en målning af de 
Iranska sederna, var i själ och hjerta republican. 
Han anförtrodde sig icke åt någon; i sina politi
ska tänkesätt hyste han samipa villfarelse som gjort 
Jean Jacques Rousseau’s lefnad så olycklig; och 
fiera menniskor af samma tänkesätt liknade honorm 
ï detta afseende. Men de Franska republicaner- 
nas och Jacobinernas misstankar härledde sig först 
deraf, att de icke kunde gära sina öfverdrifna 

, grundsatser gällande, ooh för det andra af ett visst 
fiat mot adelsmännen, som icke var fritt från elaka 
motiver. Man hade skäl att î Frankrike icke ön
ska sig adeln sidan som den fordom varitj men 
•villjan mot de förnäma är ej annat än en lägre 
Inänsla, hvilken man bär kunna beherrska, för att
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©rganïsera Frankrike -på ett varaktigt sätt. Imel. 
lertid såg nian âr 1795 en plan föreslås till en re
publicans?« constitution, som var vida förnuftigare 
och bättre sammansatt än den monarchie, som a£ 
den Gonstitueranda Församlingen beslöts Sr 1791. 
Boissy-d’Anglas, Daunou och Lfanjuinais, namn som 
Inan alltid återfinner, så snart en stråle af frihet 
lyser ôfvçr Frankrike, voro ledamöter i consd- 
tutionsutskot.tet. Man vågade föreslå två kamrar, 
under namn af de gamlas råd och de femhundra
des; egendomsvillkor, för att kunna väljas; två gra
der af val, hvilket i sig sjelf icke är någon god 
inrättning, men som sakernas ställning då gjorde 
nödvändig för att Ster uppbjelpa valen; ändtligen 
ett directorium bestående af fem personer. Denna 
Verlsställande magt bada ännu iclse det anseende, 
som fordrades för att bibehålla ordningen; det fat
tades densamma flera oumbärliga företrädesrättig
heter, och bvilkas brist medförde, såsom man i 
det följande skall se,r förstörande s^akningar.

Försöket att införa en republicansk regering 
var ett stort företag; i alla fall, om det skulle lyc
kas, hade man kan hända bordt uppoffra Faris för 
Frankrike och antaga federativa former, hvilket, 
såsom vi redan nämnt, icke öfverensstämmer hvar- 
ken med nationens charakter eller med dess va
nor. Å en annan sida synes enheten i det repu- 
blicanska regeringssättet omöjlig, , och i et.t stort 
land stridande mot sjelfva sakernas natur. Mera 
för ö frig t har försöket i synnerhet misslyckats genom 
det slags menniskor, som uteslutande intogo de 
första platserna. Det parti, de tillhört under skräck-
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regeringen, gjorde dem förhatliga hos nationen; pS 
det sättet kastade man alltför mänga ormar i Her» 
•ulas* vagga.

Conventet, undervist af den Constituerande 
Församlingens exempel, hvars verk hade blifvit 
kullkastadt, emedan hon alltför snqrt lemnade dot 
St sina efterträdare, utgaf decreterna af den 5 och 
»3 Fructidor, hvarigenom tvä tredjedelar af dåva
rande deputerade blefvo bibehållna p8 sina platserj 
men imellertid kom man öfverens, att den ena af 
dessa förhlifvande tredjedelar skulle förnyas efter 
aderton månader och den andra ett år sednare. 
D etta beslut gjorde ett förskräckligt uppseende 
och bröt helt och hållet den tractat, aom i tyst
het var undertecknad mellan conventet och folk af 
stlnd; man ville förlåta conventets, ledamöter, med 
villkor, att de afstodo från sin magt; men det va» 
naturligt, att de ville bibehålla den åtminstone så
som skyddsvärn för sig sjelfva. Parisboerna voro 
nästan för mycket våldsamma vid detta tillfälle, och 
kan hända förbittrade dem det allmänna begäret att 
taga plats i regeringen, en passion som då börja
de uppröra sinnena. Man visste likväl, att ganska 
aktningsvärda män voro utnämnde såsom blifyande 
directÖrer; conventets ledamöter ville bedra sig 
med goda val, och kan hända var det klokt att 
afhida den bestämda tiden, för att på lagligt sätt 
öhc efter hand aflägsna de öfriga deputerade^ merj 
rojalister blandade sig i det parti, som endast ville 
tillegna sig republikens embeten; och, såsom det 
alltid händt under tjugufem års tid, från det ögon
blick revolutionens sak syntes förrådd, hade dess för-



svarare på sin sida folket och armcen, förstäder- 
na och soldaterna. Det var då, som man såg mellan 
folkets och anneens styrka ett förbund upprättas, 
hvilket snart gjorde denna sednare till herre öfvér 
det förra. De Franska krigarne, sS beundrans
värda genom det motstånd de gjort de alliera
de magterna, hafva hemma upphäft sig, att jag s§ 
må säga, till frihetens janitscharer; och då de 
blandat sig i Frankrikes inre angelägenheter, hafva 
de gjort de civila magterna beroende af sig och 
åtagit sig att utföra de serskilda revolutioner, 
hvartill vi varit vittnen.

Sec.tionerna i Paris voro kan hända S sin sida 
icke fria från partianda, ty orsaken till deras upp
ror var icke något tvingande allmänt intresse, e- 
inedan man blott behöfde vänta aderton månader, 
för att icke mer finna någon constitutione]) på sin 
post. Otåligheten gjorde deras fall; de angrepo 
conventets armee den rg Vendémiaire, och utgSn* 
gen var icke tvifvelskwg. General Bonaparte com- 
menderade denna armee; hans namn visade sig för
sta gången i verldens annaler den ig Vendémiaire 
(4 October) 1795. Han hade redan, ehuru utan att 
vara nämrid, bidragit till Toulons återtagande 1793, 
då denna stad uppreste sig mot conventet. Det 
parti, som störtade Robespierre, hade afsatt hon
om efter den 9 Thermidor; och emedan han då içk® 
egde någon förmögenhet, framlade han för rege
ringens comitéer en ansökning att fä resa till 
Constantinopel och undervisa Turkarna i krigskon 
sten. Det var på detta sätt som Cromwell strax i 

af Engelska revolutionen ville resa till A-



nierîca. Barras, sedermera en af directôrefna, 
tresserade sig för Bonaparte och framställde hon
om för conventets comitéer såsom en man, åt hvïl- 
ken 'de borde öfverlemna sitt försvar. Man påstår, 
att General Bonaparte sagt, det han skulle hafva 
tagît sectionernas parti, on. de erbjudit honom be- 
fälet öfver sina batailloner. Jag anser denna a- 
xiekdot för tvifvelaktig, icke för det att Bonapaf- 
te under någon period af revolutionen uteslutanda 
varit lillgifven någon viss opinion, men emedan 
han alltid egt för säker aning om styrkan, för 
att ga på den sidan, som da nödvändigt måste 
vara den svagaste.

Dagen efter den 13 Vendémiaire fruktade man 
i Paris ganska mycket, att skräckregeringen skulle 
Ster förnyas. Ï sjelfva verket kunde de samma 
conventsiedamöterna, som sökt att behaga, så längQ 
de trodde sig försonade med de högre stånden, 
begå de största ytterligheter, da de sågo, det al- 
la bemödanden, att utplåna minnet af sitt fordna 
uppförande, voro Frugtlösa; men revolutionens 
stormar började reda» sagta sig, och Jacobinisme» 
kunde ej mer återkomma för någon längre tid. I- 
mellertid blef det en följd af striden den 13 Ven
démiaire, att conventet föresatte sig att utnämna 
fem direclörer, hvilka voterat för Konungens död’ 
och emedan nationen på intet sätt gillade denna 
Konungamördande aristokratie, gjorde den icke ett 
>n«d sin öfverket. En icke minre ledsam följd af 
den 13 Vendémiaire var det beslut af den 2 Bru. 
maire, hvarigenom man frSn alla embeten uteslöt 
emigranternas slägtingar och alla som j sectionerna



— lag

voterat för fribets mördah de (lilei-tiddes) 
försiager.

Detta var uttrycket för dagen, ty i Frankrike 
uppgör man vid hvarje revolution ett nytt talesätt, 
som står till tjenst It alla rnennïshor, sä att hvaroch 
en har snille eller känsla i beredskap, om tilläfven. 
tyrs naturen nekat honom det ena och det andra.

Det beslut som den 2 Brumaire bl'ef vidtaget, 
hvarigenom vissa personer uteslötos fran allmänna 
embeten, tillskapade i samhället en klass af pro. 
scriberade, som visserligen icke är bättre än en 
Mass af privilegierade, och äfven så stridande mot 
femlikhet inför lagen, Directorium hade magt alt 
efter behag landsförvisa, féugsla eller deportera 
personer, angifna såsom gamla regeringssättets an
hängare, samt adelsmännen och presterna, hvilkaman 
vägrade all del i constitutionens välgerningar, då 
man underkastade dem en egenmägtig behandling. 
En amnestie åtföljer vanligen införandet af hvarje 
ny regering; men det var tvärtom en allmän pro
scription, hvarigenom directorium utmärkte början 
af sin. Af hvilka faror hotades icke denna rege, 
ring, på en gång af de constitutionella företrädes
rättigheter den saknade, och af den revolutionära 
magt man hade slösat på densamma!



Tjuäondeförsta Caiitisï

M

Om de tjugu månader, under hvilka Frank

rike varit republik, ifrån November 

månad 1795 till den iß Fructi

dor (4 September') 1797.

Un miste göra rättvisa St directörerna, och 

ännu mer åt fria författningars magt, under livad 
form de än ntä vara antagna. De första tjugu må
naderna, som följde på republicanska regeringssät
tets införande, framställa en period af serdeles märk
värdig förvaltning. Fem personer, Carnot, Rew- 
heli, Barras, Laréveillère, Letourneur, valde af 
vreden och till största delen saknande öfverlägsna 
egenskaper, kommo till väldet i de mest vidriga 
omständigheter. De inträdde i Luxembourgska 
palatset, som var iimnadt St dem, utan att der fin
na ett skrifbord; och staten var icke i bättre ord
ning än palatset. Pappersmyntet var nedsatt 
stan till en tusendedel af sitt nötninala värde; det 
fanns icke hundra tusen francs silfvermynt i den 
allmänna skattkammaren; lifsmedlen voro ännu så 
dyra, att man med möda kunde tygla folkets miss
nöje deröfver; upproret i Vendée fortfor ännu all. 
tid; al de borgliga orolighelerna hade röfvareband 
uppkommit, kända under namn af chauffeurs (■Mås- 
bälgdragare, smedjedränga-r), hvilka på landsbygden 
föröfvade grufliga brott; ändtligen voro nästan alla 
Frankrikes armeer i fullkomlig oreda.
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Directorium återställde Frankrike mur denaa
beklagansvärda belägenhet inom sex månader. Silf. 
verpenningar utträngde pappersmyn.tet utan våld*, 
samma skakningar; de gamla egendomsherrarne lef- 
de i fred, jemte innebafvarne af nationalgodsen; 
vägarne och landsbygden blefvo åter fullkomligt 
säkra; armeerna voro blott alltför mycket segerri- 
,lta; tryckfriheten upplifvades åter; valen följde sin 
lagliga gång, och man hade kunnat säga, att Frank
rike varit fritt, om de tvä klasserna, adeln och 
presterskapet, bade njutit samma skydd som andra 
medborgare. Men frihetens höga fullkomlighet 
består deri, att den icke kan göra något till hälf
ten. Om ni vill förfölja en enda man i samhället, 
skall rättvisan aldrig gälla för alla; med ännu me
ra skäl, då hundra tusen personer befinna sig för- 
skjutna utom lagarnas skyddande krets. De revo
lutionära författDingarne hafva således förderfvat 
eonstitutionen, från det ögonblick directoriuin in- 
sattesî den sednare hälften, af denna regering, som 
inalles varat i fyra år, har i alla hänseenden varit 
så ömklig, att det onda lätt kunnat tillskrifvas 
sjelfva författningarna. Men imellertid skall den 
oväldiga historien framställa i tvänne ganska olika 
paralleler republiken före den ig Fructidor och ef
ter denna tid; om nämligen detta namn ännu kan 
med någon rättvisa tillämpas pl de oroliga magter, 
som störtade den ena den andra, och aldrig upp
hörde att förtrycka mängden, som alltid måste vid- 
Kännas följderna af deras fall.

Under directorialregeringens första period an- 
grepo de bägge ytterst motsatta partierna, Jaeo-



blnerna och rojalisterna, directorlum hvar pi sîtÊ 
sätt i journaJerria, titan att regeringen satte sig 
deremot, och utan att den deraf stördes. Sällskaps» 
lefnaden i Paris var si mycket mer fri, som den 
regerande klassen icke deltog deruti. Denna sön* 
dring hade och borde utan tvifvel i längden hafva 
mänga olägenheter; men just derföre, att regerin» 
gen icke var på modet, upprördes icke då allas 
sinnen, såsom sedermera inträffat, af det tygellö» 
sa begäret att tränga sig till embeten, och man hade 
andra föremål för intresse och verksamhet. En 
sak, som i synnerhet förmenar anmärkas under di- 
rectorium, är de förhållanden, hvari den civila mag
ien stod till arméen. Man bar ofta påstått, at® 
friheten, sådan soin den är i England, icke är möj
lig i någon stat på fasta landet, emedan de régu
liers tropparne nödvändigt måste bero a£ statens 
styresman. Jag skall på ett annat ställe möta den
na farhåga för frihetens varaktighet, en farhåga, 
som alltid yttras af frihetens fiender, af just dem, 
som icke villja tillåta något allvarligt försök der» 
till. Men man skulle aldrig kunna nog förvånas 
öfver det sätt, hvarpå armeerna handhafdes a £ 
directoriunr änrla till det ögonblick, clå det, af fruk
tan för den fordna Konnngamagtens åter upprät
tande, olyckligtvis sjelft förde dem in i statens in» 
te hvälfningar.

Europas bästa generaler lydde fem directÖ- 
ter, af hvilka tre icke voro annat än jurister. Kär
leken till fäderneslandet och till friheten Var än
nu nog mägtig Öfver sjelfva soldaterna, att de re» 
spécterade lagen m&r än sin general, om denna
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general ville sätta sig deröfver. I alla fal! har 
krigets obestämda förlängande nödvändigt laggt ett 
stort hiuder i vägen för upprättandet af ett fritt 
regeringssätt i Frankrike; ty å ena sidan började 
cröfringslystnaden blifva rådande i arrneen, ocb 5 
«len andra gjorde redan de recruteringsstadgar lag. 
stiftarne utgåfvo, dessa stadgar, genom hvilka ma a 
bragt fasta landet i träldom, ett olyckligt ingrepp 
i vördnaden för de borgliga författningarna. Man 
&an ej annat än harmas, att de magter, som vid 
denna tid ännu voro i krig med Frankrike, det vill 
®äga Österrike och England, icke biträdde freden. 
Preussen, Venedig, Toscana, Spanien och Sverige, 
hade redan ar 1795 underhandlat med en mycket 
minre stadgad regering än directorium var; och 
kan handa skulle icke eröfringslystnaden, som gjort 
så mycket ondt åt nationerna pS fasta landet, äf. 
vensom åt Fransmännen sjelfva, hafva utvecklat 
aig, om kriget upphört fore general Bonaparte® 
eröfringar uti Italien. Det var ännu tid att rigta 
Fransmännens verksamhet på politiska intressen 
och på handeln. Man hade ända till den tiden 
ansett kriget blott såsom medel att trygga natio
nens sjelfständighet; arméen trodde sig icke hafva 
någon annan bestämmelse än att upprätthålla re. 
Volutionen; fnilitären var icke ett serskildt stånd i 
staten; med ett ord, det fanns i Frankrike äanu någon 
oegennyttig enthusiasm, hvarpå man kunde räkna 
Vid frågan om statens väl.

Ifrån 1793 till början af år 179g skulle England 
och dess bundsförvandter vanhedrat sig,' om de in« 
B“tt i någon underhandling med Frankrike; hvaå(



skulle man bafva sagt om en fri nations höga am
bas ad eurer, om de aterkomrnifc tili ljöndön, sedan 
de hlifvit omfamnade af en Marat, en Robespier» 
re? Men så snärten gång afsigten att införa en 
ordentlig regering visade sig, borde man icke för» 
summa något för att afbryta Fransmännens krigi
ska uppfostran;

Ar 1797, adertoll månader sedan direCtoruim 
insattes, skickade England sändebud till Lille, for 
att underhandla om fred; men armeens framgang 
uti Italien hade ingifvit förmätenhet hos republikens
styresmän; directörerna voro redan gamla Î sin 
magt och trodde »ig säkra. Alla börjande regerin
gar önska fred: man bör veta att med skicklighet 
betjena sig af denna omständighet; 1 politiken 
väl som i krig gifvas vissa ögonblick, som man 
måste skynda att begagna. Men i England hade 
opinionen blifvit hänförd af Burke, som förvärfvat 
sig ett stort välde öfver sina landsmän, genom det 
han så väl förutsagt revolutionens olyckor. Vid 
underhandlingen i Lille skref han bref öfver den 
KonungamSrdande freden, hvilka ä hyo uppväckte 
det allmänna hatet mot Fransmännen. Imellertid 
hade Pitt sjelf gifvit något beröm ät 179,5 års con
stitution; och dessutom, om det politiska system 
Frankrike antagit, hvilket det och heldst varit, upp. 
hörde att vara farligt för andra länders säkerhet, 
livad kunde man mer begära?

Emigranternas passioner, hvartill Engelska mi» 
nistèren alltid för mycket öfverlemnat sig, had v a 
ofta förledt den till misstag i bedömandet aE Frank

rikes
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tribes angelägenheter. Den trodde sig görä en stor 
diversion, då den flyttade rojalisterna till Quibe- 
ron, och åstadkom ej annat an ett blodigt uppträ, 
de/ hvars rysligbeter Engelska escadren, oaktadt 
de mest oförskräckta bemödanden, icke kunde mil- 
dra. De olyckliga Franska adelsmännen, som för- 
gäfves smickrat sig att i Bretagne finna ett stort 
parti färdigt att resa sig till deras försvar, blefvo 
i ett ögonblick öfvergifna. Generalen Lemoine, 
som commenderade Franska anneen, bar med be
undran omtalat för mig Engelska sjömännens för
nyade försök att närma sig till.kusten och uppta
ga i sina slupar emigranterna, sous på alla sidor vo- 
jo omringade och flydde simmande för att uppn& 
åe Engelska skeppen. Men de Engelska ministras- 
ne, och 1’itt i spetsen för dem, som alltid ville, att 
det rent rojalistiska partiet i Frankrike skulle tri- 
nmpbera, rådfrågade icke opinionen i landet; och 
af detta misstag hafva alla da hinder uppkommit, 
som de under en lång tid mött i sina politiska 
planer. Engelska ministären borde mer än nSgon 
annan regering i Europa begripa historien oim 
Franska revolutionen, så mycket lik den Engelskaj 
men man skulle kunna säga, att denna ministère för 
sjelfva likheten skull ville visa sig sP. mycket, mec. 
äende dertill.



Tjugonde Andiva Capitdet,

Tvänne besynnerliga förutsägelser, utdragna utuf 

Revolutionens Historia af Necker.

INFecfser bar aldrig utgifvit en politisk afhandling, 

utan att trotsa någon {ara, antingen för sin egen
dom eller för sin person. Den satsernas ställnings 
under hvilken ban utgaf sin historia om revolu
tionen, kunde blottställa honom för sä många olyck
liga händelser, att jag gjorde alla möjliga försök att 
hindra honom derifrin. Han var antecknad på lia 
stan öfver emigranterna, det vill säga, underkastad 
dödsstraff efter Franska lagarna, och redan utbred
de sig från alla sidor det ryktet, att directorium äm
nade göra ett anfall på Schweiz. Icke dess minre 
utgaf han mot slutet af Sr 1796 ett verk Öfver re
volutionen, i fyra volumer, hvarud han kungjorde 
de djerfvaste sanningar. Han iakttog deruti ingen 
annan försigtighet än den, att sätta sig på samma 
afstånd med efterverlden för att bedöma personer 
och händelser. Till denna historia, full af värma, 
af bitande skämt och af förnuftiga skäl, bifogade 
ban en utveckling af de förnämsta bland Europas 
fria statsförfattningar, och man skulle i sanning 
förlora allt mod att skrifva, då man läst denna 
bok, der alla ämnen äro så grundligt utredda, om 
man icke visste, att aderton Sr mer och ett indi
viduell sätt att tänka ännu kunna tillägga några 
ideer till samma system.

Tvänne ganska utomordentliga förutsägelser för
ti ena att anmärkas i detta arbete; den ena förkun-



Mär striden mejlan directorium bei» den représentât 
Fiva corpsen, den strid, soin inträffade någon tidi 
tletefter* och som uppkom, alldeles så som Kecker 
förutsagt, af de cönsdtutionella företrädesrättighe- 
för, spm fattades den verkställähdé niagteh.

”Den Väsendtligä författningen* säger hart, * 
den fepublicänska constitution, som Frankrike firtk 
1795, den hufvitdsakligäste Författningen, bbh sorti 
fean sätta den ällmähnä ordningen eller friheten i 
fara, är den fullkomliga och ovillkorliga söndrin
gen méllän bägge de förnämsta magternä* den sorti 
stiftar lagar, samt den sorti styrer och vakar öfver 
deras verkställande. Män hade förenat, Förblandat 
alla magternä Uti nätiönalcörtventets vidunderliga 
Urbanisation, och genom ert ännan ytterlighet, lilt- 
Väl Utan tvifvel minre farlig, har man ibke velat 
bibehålla rtiellän dent rtågön af da forertirtgspunctefj 
sont statens väl fordrar. Man satte sig då pä éti 
gång ätet i besittning af de skrifna grundsatsernäj 
öch* i förlitande pä några fä_.politiskä lärare, trod
de man sig icke kunna uppföra en nog stark 
skilj erhur mellan den verkställande inägten och de» 
lagstiftande. Påminnöm oss först* ätt de lärdöinaS-j 
Söm dtagas af exemplet* gifva oss fett helt annat ré
sultat. Man käntter ingén republik, i hbilken dö tbÉ 
nyssnämnda uiagterna icke till en viss gråd äro blaat 
därle med hvärandta; och forntidens äfven söm dett 
Uyare tidens historia framställer för öss särtimä tafläi
Kl gon gärig ät det en senät, hvilken såsdm inttéa
^afvaré af den verkställande thagten föreslår 'lägäi* 

3 en större rådslörsamling eller åt hela märtgdett 
àf lUedboigatnej och en annan gång Iter ütÔfva-£



«amma senat i motsatt mening sin rätt till förening 
med dep lagstiftande magten genom det den upp- 
jhäfver eller granskar hvad mängden beslutat. Eng
lands fria regeringssätt hvilar på samma grundsat
ser, och monarchen deltager der i lagstiftningen 
genom sin stadfästelse och genom sina ministrars 
rättighet att öfvervara parlamentets rådplägningar 
i de bägge kamrarna. Också har America gifvit 
en mildrad rättighet till afslag åt congressens pre
sident, åt denna statens chef, som det beklädt med 
den verkställande magten; och på samma gång har 
det insatt såsom utgörande en del af denna myn
dighet den ena af lagstiftande corpsens tvänna af- 
deiningar.”

'”Frankrikes republicanska constitution är det 
första exemplet af, eller snarare det första försöket 
till en ovillkorlig söndring mellan bägge de högsta 
magterna.”

”Den, verkställande magten skall alltid handla 
ensam, och utan att stå under nlgon beständig upp- 
sigt af den lagstiftande, men deremot skall intet 
samtycke af den verkställande magten vara nöd
vändigt för att göra lagarna fullkomligt gällande. 
Med ett ord de bägge magterna skola icke bafva 
något annat politiskt samband än tillstyrkande 
betänkanden, och icke meddela sig åt hvarandra 
annorlunda än genom ordentliga eller utomordent
liga sändebud.”

”Allste icke en *1 ny organisation medföra 
olägenheter, måste den icke någon gång i framti
den blottställa för stora faror?”



’’T sjelfva verket låtom oss förutsätta, att valet 
af de fem directSrerna, antingen helt ocli bSllét, 
eller blott till en del, Faller på menniskor af en 
svag och vacklande character, bvad anseende sko- 
la de kunna bibehålla, dä de synas alldeles skilda 
från den lagstiftande corpsen och likasom blott 

lydande machiner?”
”Men om deremot de fem valda directörerna 

befunnos vara kraftfulla,, djerfva och tilltagsna 
menniskor, samt fullkomligt eniga sinsimellati, 
skulle den stunden inträffa, då man kanske ångra
de, att man lemnat dessa verkställande magtens 
chefer åt sig sielfva, eller önskade, det Constitutio
nen satt dem i nödvändighet att handla under 
tillsyn af en del utaf den lagstiftande corpsen och 
i sannad med densamma. Den tid skulle komma, 
då man kan hända ångrade, att man genom sielfva 
Constitutionen letnnat ett fritt fält åt deras ärelyst
nads första ingifvelser, och åt de första försöken 
af deras despotism.”

Dessa djerfva och tilltagsna directörer hafva 
kommit.; och som det icke var dem tillåtet att 
upplösa den lagstiftande församlingen,’ hafva de 
betjent sig af grenadiererna i stället för den lag
liga rättighet, som Constitutionen bordt gifva dem. 
Intet förebud till denna kris syntes ännu, då Nec- 
ker förutsade den; men hvad som är ännu mer 
förvånande, är, att han kunnat förutse det mi- 
litäriska tyrannie, som skulle blifva följden af 
sjelfva denna kris, hvilken han år 1796 förkun

nade.



I eil anna« del af sitt verb liar Necker med 
fflyçken vältalighet utvecklat förnuftets slutledning 
gar, pelt på detta sätt populariserat politiken, 
Han föreställer Ludvig den Helige vändande sig 
till Franska nationen med ett tal, soin verklige« 
är beundransvärdt; man måste läsa det i sitt sarn* 
manhang, ty der är behag och tanke i b värt en
da ord. I allmänhet är hufvudändamålet med de«* 
lia dikt, att framställa en furste, som under sin 
lysande lefnad visat sig mägtig en bjeltemodig 
tippolfring, förklarande den nation, sori fordom 
varit hans förfäder undergifven, att han icke 
ville genom i«b@rdes krig störa de bemödanden, 
som den «il gör for att erhålla, till ocb med 
en republicansk, frihet, men att i det ögonblick, 
dä omständigheterna skulle bedraga dess hopp 
pçh lemna den åt despotismen, skulle han kom, 
ma till hjélp ät sina fordna undersåter, om de 
ville befria sig från tyrannens förtryck.

Hvrlken, i framtiden och i kedjan af orsa=. 
Iser oçh verkningar inträngande blick fordrades 
det icke, för att skrifva en sidan prophétie undeç 
■directorium, för tjugu är sedan!

T t v G o N » k t r. r. n j E C 4 n t i e t,

Om artnéçri uti Italien,
De tvär.ne republikens stora armeer vid Ilben 

och uti Italien v°io nästan alltid segrande ända til! 
traetaten i CampQ-Formio, som fcir några ögonblick
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slutade det långvariga kriget på fasta landet. 
Rhenska armeen, för hvilken general Moreau stod 
i spetsen, hade bibehållit hela den republicans!«», 
enkelheten; armsen uti Italien, som commenderades 
af general Bonaparte, bländade med sina eröfringar; 
inen den aflägsnade sig med hvar dag mer fian 
slen patriotiska anda, som ända till den tiden varit 
rådande i de Franska armeerna. Egennyttan ut
trängde fosterlandskärleken, och tillgifvenheten för 
en enda menniska rådde på frihetens enthusiasm; 
också började snart den Italienska armeens generaler 
att rikta sig, h vil ket äfven så mycket förminskad« 
deras tillgifveuhet för de stränga grundsatser, utan. 
bvilka intet fritt samhälle skulle kunna ega 
bestånd,

General Bernadotte, hvilken jag framdeles 
får tillfälle att omtala, kom i spetsen för en del 
af Rben.armeen, att förena sig med armeen uti I- 
talien. Det var ett slags contrast mellan den ädla 
fattigdomen hos den förra och den ojemna rike
domen hos den sednare; de liknade hvarandra 
endast i hieltemod. Armeen uti Italien var Bona» 
partes; den Rhenska armeen var Franska republi
kens, I alla fall var ingen ting så lysande som 
den hastiga eröfringen af Italien. Den önskan, som 
upplysta Italienare hyst i alla tider, att förena® 
till en enda stat, och att hafva nog nationel styr
ka, för att icke mer hvarken hoppas eller frukta 
«ägot af utländningar, bidrog utan tvifvel ganska 
mycket att gynna general Bonapartes framsteg- 

Det är med iftropet: Jefve Italien! som han pas, 
«erat bryggan vid Lodi, och det är hoppet om ob@,



toende, som han hade att tacka för Italienarnes 
välvilliga bemötande. Men de segrar, som under
lade Frankrikes välde landar, belägna utoin dess 
naturliga gränsor, långt ifrån att gynna dess frihet, 
blottställde det för faran af en militärisk regering.

I Paris talade man redan mycket om general 
Bonaparte; hans snilles öfverlägsenhet i politiska 
ärenden, förenad med glansen af bans talenter sä- 
som general, gaf hans namn ett anseende, som al
drig någon individu har haft sedan revolutionens 
början. Men, ehuru han i sina proclamationer all- 
tid talade om republiken, funno uppmärksamma 
menniskor, att den var i hans ögon ett medel och 
icke ett ändamål. Det var på detta sätt han all
tid betraktade både saker och menniskor. Ryktet 
utspriddes, att han ville göra sig till Konung i 
Lomhardiet. Jag mötte en dag general Augereau, 
*otn kom frSn Italien, och som man åberopade, 
jag tror den tiden med skäl, såsom en nitisk re
publican. Jag frågade honom, om det var sant, 
att general Bonaparte tänkte göra sig till Konung. 
”Visst icke, svarade han, ban är en ung man, för 
väl uppfostrad att tänka på sådant.” Detta be
synnerliga svar var fullkomligt öfverensstämmande 
med tidens begrepp. De som af upprigtigt hjer- 
ta voro republicaner, skulle hafva ansett som ers 
förnedring för en man, så utmärkt hau än var, att 
TîIlla nyttja revolutionen till sin personliga fördel. 
HvarfSre har icke detta tankesätt haft mer styr
ka och varaktighet bland Fran smannen !

Bonaparte stadnade p5 sin marche mot- Rom, 
dl han undertecknade freden i Tolentino, och de6
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var cia, som han utverkade aftràdandet ar dessa 
konstens stolta minnesvårdar, som man en lang tid 
sett förenade uti Museum i Paris. Den rätta plat
sen för dessa mästerverk var utan tvifvel Italien, 
och inbildningen saknade dem der; men af alla 
lysande fångar var det pä dessa, som Fraomänneu 
hade skäl att sätta det största värdet.

General Bonaparte skref till Directorium, att 
han gjort dessa rnonumenter till ett af villkoren 
för freden med Påfven. Jag har i synnerhet, säger 
han, gjort påstående rörande busterna af Junius och 
IVFarcus Brutus, som skola blifva de fursta jag skic
kar till Paris. General Bonaparte, som sedermera 
låtit borttaga dessa buster utur den lagstiftande 
corpsens sal, hade kunnat, bespara dem besväret 
att göra den långa resan.

Om införandet af den militäriska styrelsen i Frank

rike genom händelserna den iß Fructidor.

Ingen epoch af revolutionen har varit mer olycks. 

bådande än den som genom den militäriska styrel
sen utträngde det rättvist grundade hoppet om 
ett representativt regeringssätt. Jag gör likväl in
grepp i händelsernas ordning; ty en militärisk be- 
fälhafvares regering b!ef icke ännu proclamerad, i 
det ögonblick directorium skickade grenadier«:
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till «Je tv" îsamrarna j men denna tyranniska hand» 
ling, som verkställdes genom soldaterna, öppnadtä 
blott vägen till den revolution, som tvä år deref- 
ter af Bonaparte sjeif verkställdes, ocb det syntes 
dä ganska naturligt, att en militärisk chef skulle 
anse for godt ett handlingssätt, som statens embets* 
jnän sjelfva tillätit sig.

Imellertid hade direptörerua icke den minsta 
aning om de oundvikliga följderna af det beslut 
de togo. Deras belägenhet var äfventyrlig ; de ha* 
de, såsom jag s.ökt visa, för mycket tillfälle att 
handla egenmägtigt och för liten laglig magt, 
JVJan hade gifvit dem alla utvägar att förfölja, 
hvarigenbm de kunde, ådraga sig hat, men ingen 
af de constitiuionella rättigheter, med hvilka do 
kunnat försvara sig, I det ögonblick dgn, andra 
tredjedelen af kamrarnä förnyades genom valet 
»797> hlef den allmänna andan för andra gången 
otälig att från angelägenheterna aflägsna conyentets 
ledamöter; men också i stället för att afbida ett 
ar, under hvilket större delen af directorium^bor» 
de ombytas, och den sista tredjedelen af kamrarne 
förnyas, uppväckte för andra gången den Franska 
lifligheten, hos regeringens fiender, begäret att u, 
tan uppskof störta den. Oppositionen mot dire« 
Çtorium bestod i början icke af rena ro jalister • 
jjien de inblandade sig deruti efter band. Eljest 
sluta människorna alltid under borgliga orolig, 
heter med att antaga de tänkesätt, för favilka de 
beskylla*) ocb det parti, som angrep directorium, 
bade man således ined all magt dnfvit att företa» 
*a en contra*revolutioj9«
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Man sag från alla hall en odräglig reactions, 
gnda sätta sig i verksamhet 5 i Dyoo, 1 IVlarseiile 
jnördade man menniskor, som visserligen voro 
ganska brottsliga; men nian mördade dem, Jour- 
ïialerna utropade dagligen hämnden, väpnande sig 
med smädelse och, utan förbehallsamhet, hotande 
nied en contrarevolution. Det fanns inom de 
bägge rådskamrarna äfven som utom dem ett parti, 
som ganska bestämdt föresatt sig att återföra det 
gamla regeringssättet, och general îichegru var ett 

af dess förnämsta verktyg.
Directorium hade, så vidt det betraktas som för- 

fvarare af sin egen politiska tillvarelse, ganska 
vigtiga skäl att sätta sig till motvärn 5 men huru 
kunde detta låta sig göra ? Bristerna i Constitutio
nen, som Decker så väl hade utmärkt, gjorde det 
ganska svårt för regeringen, att på lagligt sätt mot
stå rådskamrarnes anfall- De gamlas var böjd att 
försvara direciörérna, endast emedan den, ehuru 
ganska ofullkomligt, föreställde en pairkammare $ 
men som de fullmägtige af detta rad icke voro 
Utnämnda för lifstid, fruktade de att förlora sitt 
förtroende bos allmänheten, genom det de försva
rade en öfverhet, som allmänna opinionen förkasta
de, Qm regeringen haft rättighet att upplösa fem
hundrarådet, skulle blotta hotelsen, att begagna 
denna rättighet, varit tillräcklig att nedtysta dem, 
Ätultligen, oni den verkställande magten hade kun
nat sätta, äfven blott ett uppskjutande vetQ mot 
ïàdskarnrarnas beslut, skulle den hafva åtnöjt sig 
att bruka de medel, som lagen gifvit den att upp. 
»SUbtlla sitt anseende, Men denna samma 3fVtt'
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tet, h vars naagt var'så inskränkt, egde en betyd
lig styrka såsom revolutionsparti, och den var 
icke nog samvetsgrann, för att iåta slå sig efter den 
constitutionella fähtkonstens reglor, så länge den 
blott behöfde fly till styrkan, för att befria sig. 
från sina motståndare. Man såg vid detta tillfälle, 
livad man alltid skall se, några individuers person
liga intresse kullkasta lagarnas skyddsmurar, så 
snart dassa icke äro så inrättade, att de stå af sig 
sjelfva.

Tvänne directörer, Barthélemy och Carnot, 
Voro af de representativa rådskamrarnes parti. Vis
serligen kunde man icke misstänka Carnot att Ön
ska den gamla regeringens återinförande; men han 
ville icke, hvilhet länder honom till heder, använ
da olagliga medel, för att afsla den lagstiftande 
magtens anfall. Pluraliteten i directorium, flew- 
bell, Barras oeb la Réveillère voro någon tid vill
rådiga om de tvänne hjelpmedel, hvilka de lika lätt 
kunde begagna, Jacobinernas parti och armeen. 
De fruktade med skäl det förra; Terroristerna voro 
ännu ett fruktansvärdt vapen, och den som betjen* 
te sig deraf, kunde lätt blifva alagen af det sam
ma. Directörerna trodde det således vara bättre 
att låta adresser komma från armeerna, och att 
anhålla hos general Bonaparte, som då af alla en 
chef commenderande generaler med mesta styrka 
förklarade sig mot rådskamrarna, att han skulle 
skicka en af sina brigadgeneraler till Paris för att 
stå til! tjenst åt directorium. Bonaparte valde ge
neral Äugereau : en man, ganska bestämd i sitt 
handlingssätt, och föga fallen för öfyerläggningar;
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hvilket gjorde honom till ett förträffligt verb tyg 
åt despotismen, blott denna despotism kallada sig 

revolution.
Genom en besynnerlig contrast påkallade dafc 

rojalistiska partiet i bägge rådskamrarua de repu- 
blicanska grundsatserna, tryckfriheten, friheten i 

omröstningar, med ett ord allt slags frihet, och i 

synnerhet den att störta directorium. Folkets par

ti deremot stödde sig alltid på omständigheterna 

och försvarade de revolutionära mått och steg, 
som för ögonblicket tjente regeringen till säkerhet. 
Republicanerna slgo sig tvungne att afstå från sina 

egna grundsatser, emedan man vände dem mot dem 

sjelfva, och rojalisterna lånade republicanernas va
pen, för att angripa republiken. Detta besynner
liga ombyte af vapen under sjelfva striden bar 
visat sig vid andra tillfällen. Alla minoriteter på
kalla rättvisan, och rättvisan är ej annat än frihe
ten. Man kan ej bedöma ett parti annorlunda än 

af den iära det bekänner, då det är det starkaste.

När directorium fattade det olyckliga beslu

tet att skicka grenadierar, för att gripa lagstiftar- 
ne pa deras bänkar, hade det likväl nu mer icke 

en gång behof af det onda, som det beslöt att gö

ra. Förändringen i ministèren och armeernas 
adresser voro tillräckliga, för att tygla det rojali

stiska partiet, och directorium beredde sin egen 
undergång, då det ville drifva sin triumph föc 
långt. Ty det var så stridande mot andan af en 

republik, att använda krigsmagten mot folkets re
presentanter, att man på detta sätt skulle dö

da, iuSf, man ville frälsa kenne. Aftonen
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före den olyckliga dagen, visste hvar och en* ät£ 
ett vigtigt steg skulle tagas ; ty i Frankrike göräS 
alltid sammangaddningar på allmän plats, eller räta 
tare sagdt, man gör inga sammahgäddnirtgar, maix 
eggar den ene den andra, ööh den som kan höra 
favad man säger, skail alltid veta förut hvad niari 
ämnar görai

Om aftonen före general Åugereäu*s intratlé 
i rådskamrarna vår förskräckelsen sådan, att stöt* 
Sta delen af de personer, som voro kända i det all* 
män na, Jemnade sina hus af fruktän att der blifvå 
arresterade. Ën af mina Väntte! gaf mig en fri* 
stad i en liten kammare, hvarifrån jag hade Utsigi; 
åt Ludvig XVI:s brygga, jäg tillbragte der natten 
med att betrakta förberedelserna till det rysligä 
uppträde, som inom få timmar skulle inträffa j inaii 
säg ej pä gatorna annat än soldater; alla stadenä 
borgare hade instängt sig i sina rum- CanonerriS, 
som man framförde omkritig palatset, der den lag* 
stiftande cofpsen hade sina sessioner, rullade öfveÉ 
stengatorna, men utom detta bullel- var allt tyst, 
Man märkte ingenstädes någön fiendtlig samling, 
och man visste icke, möt hvilkea älla 4essa tillrüst* 
ningar voro rigtade. Friheten var den enda magt, 
som besegrades i denna olyckliga strid 5 man skul* 
le kunnat, säga, att man såg henne fly, som skugä 
gän for den dag, s@m skulle låna sitt ljus åt dess
banemän.

Om morgonen fick man veta, att general Atl* 
gereau hade fört sina batailloner till femhun* 
diarådet, och att han der lätit arrestera flere af re* 
•jjresentantezna, som voro församlade i en comitée»



för hvilken general Pichegrtf dl presiderade. Man 
förvånas öfver den sidovördnad, soldaterna visade 
én general, som ofta fört dem till seger ; nien det 
hade kommit dethan, att han vår ansedd söm en 
contrarevolutionist, och detta namn utöfyar i Frank
rike ett slags magisk allfflagt, när opinionen är 
fri. Dessutom hade general Pichegra ingen ting, 
som kunde Verka på inbildningen 5 han Var en gan
ska hederlig man, men saknade allt uttryck, så 
väl i sin uppsyn som i sina ord| minnet af hans 
Segrar fastade sig icke vid honom, emedan ingen* 
ting i hans sätt att vara förkunnade dem. Man 
har ofta utspridt det ryktet, att han i krig Varit 
ledd af en annans rad 5 iag vet ej, huru detmed 
förhöll sig ; men man kunde tro det, emedan hans 
blick och hans samtal voro sS matta, att de ej 
gäfvo något begrepp om hans skicklighet att va- 
ra hufvudman i något företag. Icke deså minre 
bafva hans mod och hans politiska ståndaktig
het sedermera, afveii så mycket som hans olycka, 
förvärfvat honom menniskors deltagande.

Några medlemmar af de gamlas råd, hvilkas 
hufvudman voro den oförskräckte, adle, åldrige 
Dupont de Nemours och den aktningsvärde Bar- 
bé-Marbois, begåfvo sig till fots till sina sessious- 
rum, och, sedan de Öfvert3*gat sig, att dess dörr 
var tillsluten for dem, återgingo de äfven mide 
ibland de i rad uppställda soldaterna, utan att fol
ket, som såg dem, märkte, att det var fråga om si
r's representanter, som fortrycktes af den väpnade 
atyrkan. Fruktan for en contrarevolution hade 
olyckligtvis förvillat den allmänna andan» man Vi?»
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»te icke, hvarest inan skulle träffa frihetens sak» 
ibland dem, som vanhedrade den, eller dem, sons 
man anklagade för att hota den. Man fördömds 
de aktningsvärdaste menniskor, Barbé-Marbois» 
Tronçon-Ducoudray, Camille Jordan, m. 11. att 
deporteras på andra sidan hafvet. Grymma matt 
och steg blefvo vidtagna efter detta första våld 
mot all rättvisa. Statsskulden blef nedsatt til! en. 
tredjedel, och man kallade denna operation att 
göra den rörlig (mobiliser); så skickliga äro 
Fransmännen att för de hårdaste handlingar fin
na ord, som synas milda. Presterna och adelsmän
nen blefvo å nyo med en barbarisk grymhet pro* 
scriberade. Man afskaffade tryckfriheten, emedan 
den icke kan stå tillsammans med en egenmägtig 
regering. Infallet i Schweiz, det dåraktiga försla
get till en landstigning på England, aflägsnade allt 
hopp om fred med Europa. iVIan besvor den re
volutionära andan, den visade sig äter, men utan 
den enthusiasm, aom fordom lifvat den; och eme
dan den civila rnagten icke stödde sig pä rättvisan, 

, ädelmodet, med ett ord, icke på någon af de stora 
egenskaper, som böra utmärka den, omfattade den 
patriotiska ifvern krigsäran, som, åtminstone på den
na tid, kunde tillfredsställa inbildningen.

T jtr-



S er skilda rînekdoter.

Ï-^eC ar motbjudande att tala oöi sig sjelf,, i syn» 

Merhet på en tid, då de vigtigaste berättelser ode* 
ladt påkalla läsarens uppmärksamhet. Likväl katt 
jag icke afhalla rnig från att vederlägga en be
skyllning,? som ' särar mig. Journalerna, som ät 
1797 voro alaggde att smäda alla frihetens vänner» 
hafva påstått, att jag af tillgifvenbet 1'ör det repu- 
blicanska regeringssättet gillade hvad som föregick 
den 18 Fructidor. Om jag blifvit rådfrågad, hade 
jag visserligen icke tillstyrkt att göra Frankrike 
till en republik, men då det en gäng så var, trod- 
de jag rcke, att den borde störtas. , Det republi- 
canska regeringssättet, belraktadt 1 och för sig sjelfr, 
utan tillämpning till en stor stat, förtjenar den akt- 
ning, som det i alla tider ingifvif^ och deremot 
bör revolutionen af den -,Q Fructidor alltid upp* 
väcka fasa hade genom de tyranniska grundsatser» 
Mn hvilka den utgick, och de grufliga följder, 
som deraf nödvändigt måste härflyfa. Ibland do 
■personer, af hvilka directorium var sammansatt, 
kände jag ingen mer än Barrasj och långt ifrån att 
Jag hade den minsta credit hos de andra, ehuru 
väl de icke kunde vara okunnige om huru mycket 
lag älskade friheten, voro de så fötbittrade öfver 
»un tillgifvei)het för de proscriberade, att de gäf. 

befallning på gränsen af Schweiz i Versoix, 
Mad. St ail. II Del, lo- .
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nära Coppet, det iag skulle gripas och föras till 
fängelset i Paris för mina bemödanden, sade de, 
att utverka tillstånd för emigranterna att komma 
tillbaha. Barras försvarade mig med värma och ä- 
delmod; och det var han, som för mig utverkad^ 
tillstånd att återvända till Frankrike någon lid der- 
efter. Den erkänsla, iag var honom skyldig, un
derhöll sällskapsförbindelser mellan honom och 
mig,

Tallejrrand var återkommen från America ett 
är före den iß Fructidor. De högre stånden i all
mänhet önskade fred med Europa, som då var vil
ligt att inlåta sig i underhandling. Nu syntes Tal
leyrand böra vara, hvad man sedan alltid funnit, 
en ganska skicklig underhandlare. Frihetens vän
ner önskade, att directorium skulle befästa sig med 
constitutionella mått och steg, och att det för det
ta ändamål skulle välja sådana ministrar, som vo
ro i stånd att hålla regeringen vid magt. Talley
rand syntes då vara det hästa val, man kunde görä 
för utrikes ärendenas departement, emedan han äf- 
vem ville åtaga sig det. Jag gjorde honom i det
ta afseende ett verksamt biträde, då jag genom en 
af mina vänner lät presentera honom1 för Barras, 
och med eftertryck recommenderade honom. Tal
leyrand héhöfde bjelp för att komma till magt; 
nien han kunde ganska väl umbära andra, för att 
bibehålla den. Hans utnämnande är den enda de], 
jag kan hafva haft i den kris, som föregick den 
iß Fructidor; och jag trodde mig på detta sätt 
förekomma den; ty man kunde hoppas, att Talley- 
rands snille skulle tillvägabringa en förlikning mel-



. lärt bägge partierna. Från den tiden har jag iökä 
haft den minsta del i hans politiska banas olikå 

skiften.
Efter den iß Fructidor utbredde sig proseri- 

ptionen åt alla sidor; och denna nation, söm iredaii 
Under skräckregeringen förlorat sina äktningSvkf« 
dasle män, säg sig ntt beröfvad deiii, Sorti liittills 
varit öfrigä. Man var i begrepp att proscribed 
Dupont dé Nemours, dén ridderligaste frihetskäm
pe, söm funnits i Frankrike, mén som icke kunda 
igenkänna iiågort frihet i folkrepresentanternas 
skingrande gendtn den beväpnade styrkan. ^ag 
blef Underrättad om den fara, i bviiken han var, 
öch skickade bud att iippsöka poeten Chenier, soot 
två Sr förut hade på iiiin begäran Uppläst dét tal, 
hvilket Talleyrand hade ätt tabka för sin Stérkallelsé. 
Chenier var, oaktadt allt hvad man kunde före- 
brS hans léfnäd, tillgänglig för ömhetens rörelser, 
emedan han hade talent, och dramatisk talent. 
Han blef rörd vid målningen af Dupont dé Né- 
iiiours oeil hatis familjs belägenhet samt skyndade 
till dorlistoien, der ban lyckades àtt frälsa honoiin 
genoni det han rtppgaf höiiotrt Vata én gubbe af 
Sttatio år, ehuru han knappt var sextio. Denna 
Utväg misshagade den älskvärda .Dupont de Né* 
itiours, /soni genom sin kraftfulla själ alltid hatle 
stora rättigheter att kallas ung.

Chenier var pl en gång häftig och lattskrämdf 
full af förd omar, eiu.ru enthusiastisk älskare af 
Philosophien, otillgänglig för skäl, när nian ville 
^estridä hans fördomar, hvilka han vördade sa- 

®°m eina husgudar. Hart spatserade nied stoi,ä
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steg i kammaren, svarade utan att hafva hört, Liefe« 
nade, darrade af vrede, då ett ord, som misshaga
de honom, stötte hans öra helt isoleradt, emedan 
han icke hade tålamod att afhöra det öfriga af 
meningen. Det var likväl en man af stort snilla 
och en liflig inbildningskraft, men så belrerrskaå 
af sin egenkärlek, att han förvånades öfver sig 
sieif, i stället att sträfva till en högre fullkorn* 
ligbet.

Hvarje dag ökades förskräckelsen hos menni- 
skor af stånd. Några ord af en genera], som of
fentligen anklagade mig för medlidande mot de 
sammansvurna, nödgade mig att lecnna Paris och 
draga mig undan på landsbygden; ty i politiska 
kriser kallas medlidandet förräderi. Jag begaf mig 
derföre till en af mina vänner, der jag genom es 
besynnerlig händelse träffade en af de mest lysan
de och käcka rojalistema från Vendée, Prinsen de 
la Trémouille, som hade kommit i hopp att vän
da omständigheterna till sin saks fördel, och på 
hvars hufvud man hade utsatt pris. Jag ville lem- 
na honom en fristad, som han behöfde bättre än 
jag; men han undanbad sig den, emedan han före
satt sig att lemna Frankrike, sedan allt hopp orts 
en contrarevolution då var förloradt. Vi förvåna
des med skäl öfver, att samma stormvind angripit 
oss bägge, ehuru vår fordna belägenhet varit gan
ska olika.

Jag återkom till Paris; alla dagar darrade man 
för några nya offer, som blefvo inbegripna i den 
allmänna förföljelse, emigranterna och presterna 
undergingo. Marcpisen d’Ambert, som före revo-



ïutüonen hade varit general Bernadottes öfverste, 
lblef gripen och öfverlemnad till en militärisk co- 
mitée; en förfärlig domstol, hvars tillvarelse, utom 
armeen, var tillräcklig att bevisa tyranniets. Ge
neral Bernadotte gick till directorium och begär
de, såsom den enda belöningen för alla de tjenster 
han gjort, att hans öfverste måtte benådas; dire- 
ctörerna voro obevekliga: de gåfvo namn af rätt
visa åt en lika fördelning af olyckan.

Två d agar efter d’Amberts dödsdom, klockaa 
tio på förmiddagen, såg jag brodern till de Nor- 

’ vins, de Monbreton, som jag i Schweiz hade känt 
såsom emigrant, inträda i min kammare. Han sa
de mig ganska rörd, att hans bror blifvit arreste
rad, och att militär-comitéen hade sammanträde, 
för att döma honom till döden; han frågade mig, 
om jag kunde finna något medel, hyilketsom beldst, 
att frälsa honom. Huru kunde man smickra sig 
att vinna något af directorium, när general Berna
dottes böner varit frugtlösa, och huru kunde man 

' förmå sig att afstå från alla försök, då det gällde 
en man, som man kände, och som skulle blifva 
arquebuserad inom tvänne timmar, om ingen kom 
honom till hjelp ? Jag påminde mig i hast, att 
lag hos Barras sett en general Lemoine, den som 
jag åberopat i anledning af företaget på Quiberon, 
och att han tyckts gerna tala med mig. Denn» 
general förde befälet öfver Parisiska divisionen, 
och hade rättighet att uppskjuta de domar, som 
voro fällda af militär-comitéen i denna stad. Jag 
tackade Gud för detta infall, och reste i samma ö- 
gonblick, rued brodern till den olyckliga Norvins;
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■y} giiigo. tag,«© in i kammaren hos generalen, sera 
111 ef ganska förvånad att se mig, Han började att 
göra mig ursäkter för sin morgonklädsel och silt; 
rum; kort sagdt, jag kunde e) hindra honom från 
@tt beständigt återkqmma till sin artighet, ehuru 
jag bad honom att icke uppoffra ett ögonblick 
derföre, emedan detta ögonblick kunde vara oer
sättligt. Jag skyndade mig att säga honom ända
målet med min ankomst, och i början nekade lian 
rent af. Mitt hjerta klappade vid åsynen af den
na bror, som kunde tänka, det jag icke skulle 
finna ord, tjenlige att utverka hvad jag begärde. 
Jag började åter mina honey, sedan jag återhemtat 
mig för att samla liela min styrka; jag fruktade 
att säga för mycket eller för litet; att förlora den 
olyckliga stund, efter hvilken allt vore förbi, el
ler att försumma ett skäl, som kunde träffa målet, 
Jag betraktade vexelvis pendeluret och generalen, 
för att se b vil kendera af de bägge magterna, hans 
hjerta eller tiden, snarare skulle nalkas målet. 
Tv5 gånger tog generalen pennan för att under
teckna dilatioren, och två gånger blef han tillba- 
kahållen af fruktan att blottställa sig för ledsam- 
Jheter; slutligen kunde han icke motstå oss, och 
tacksägelse vare honom är.nu gifven derföre. Han 
gaf skyddsbrefvet, och de Monbreton skyndade till 
domstolen, der han fick veta, att hans broder re, 
dan bekänt allt; men sessionen afbröts genom det. 
gifna uppshofvet, oçh den oskyldige fick behålla 
lifvet,

Det är en pligt för oss fruntimmer, att alltid 
hjelpa de personer, som äro anklagade fcr sina pu«



Jitiska tankesätt, hvilka de héldst kunna vara; ty 
hvad äro tänkesätten i partiernas tider? Kunna vi 
vara försäkrade, att de eiler de händelserna, den 
eller den belägenheten, icke hade helt och hållet 
förändrat vårt sätt att se? (Jch om nian undantager 
några oföränderliga grundsatser, hvilkcn vet, huru 
Ödet skulle hafva verkat pä oss?

T 1 U G O N p B S J'E T T JL Cahtu't,

Traçtnten i CampoF ormio 1797, General Bo- 

ndpartes ankomst till Faris.

I3irectorium var ei benäget för freden, icke 

derföre att det ville utsträcka Frankrikes gränsor 
öfver Rhen och Alperna, men emedan det ansåg 
kriget nyttigt för fortplantningen af ået republi- 
canska systemet. Dess plan var att omgifva Frank, 
rike med en kedja af republiker, sådana som Hol
land, Schweiz, Piemont, Lorobardiet, Genua. Öf
ver allt inrättade det ett directorium, tvänne råds
församlingar af deputerade, med ett ord en con
stitution, som i allt liknade den Franska. Det är 
ett af de stora felen hos Fransmännen, en följd af 
deras umgängesvanor, att de alltid, härma hvaran
dra, och vill i a blifva efterhärmade. De anse de 
naturliga olikheterna i tänkesätt hos hvar och en 
person, eller till och med hos hvarie nation, sS- 
som en böjelse till fiendtlighet mot dem.



General Bonaparte Lade visserligen en minre 
allvarlig och upprigtig kärlek till de republicanska 
ideerna än directoriuin 5 men han var äfven myc
ket klokare i att. bedöma omständigheterna. Han 
förutsäg, att freden skulla behaga Franska folket, 
emedan passionerna började lägga sig, och man 
redan var trött af uppoffringar; i följe deraf un
dertecknade han tractaten med Österrike i Campo 
Formio. Men denna tractat innehöll republiken 
Venedigs afträdande, och man kan ännu icke be
gripa, huru han kunde förmå detta directorium, 
som likväl var i vissa afseenden republicanskt, till 
den största förgripfilse man kunnat , begå mot sina 
egna grundsatser. Ifrån detta steg, lika så egen- 
mägtigt som Pohlens delning, har det icke mer hos 
Frankrikes regering funnits någon politisk lära, som 
blifvit hållen i helgd, och en enda menniskas her
ravälde har vidtagit, der grundsatserna;upphörde.

General Banaparte utmärkte sig genom sin Cha
rakter oph sitt snille lika mycket som genom si
na segrar, och Fransmännens inbildning började att 
göra honom till föremal för sina lifligaste förhopp
ningar. Man åberopade hans proclamationer till 
den Cisalpinska och den Liguriska republiken. I 
den ena anmärkte inan detta uttryck : .7 voren sön
drade och. höi da under tyranniet ; ] voren icke i
Stånd, att eröfra friheten. I den andra : De sanna 
triumvherna, de enda som icke. åtföljas af några fö
rebråelser., åro de som man vinner ofver okunnighe
ten. I hans stil rådde en ton af moderation och 
ädelhet, som gjorde en stark contrast mot den re- ' 
volu'tionära sträfheten hos Frankrikes civila sty-



resmän. Krigaren talade då såsom statsman, då der- 
emot de civila embetsmännen uttryckte sig med 
en Irrigares häftighet. General Bonaparte hade 
icke i sin arinee satt lagarne mot emigranterna i 
verkställighet. Man sade, att han ganska mycket 
Älskade sin hustru, hvars Charakter var full af 
mildhet; nian försäkrade, att han hade känsla för 
Ossians skönheter; man fann ett nöje uti att till
tro honom alla de ädla egenskaper, som gifva en 
högre glans åt utomordentliga själsförmögenheter. 
Man var dessutom sS ledsen vid de förtryckare, 
som lånade frihetens namn, och de förtryckta, som 
klagade öfver det egenmägtiga, att den allmänna 
Beundran icke visste, hvar den skulle finna sitt fö
remål, och general Bonaparte syntes hos sig före
na allt hvad som borde fängsla den.

Det var åtminstone med denna känsla, som jag 
första gången såg honom i Paris. Jag fann icke ord, 
för att svara honom, då han kom att säga mig, det 
han sökt min far i Coppet, och att han var ledsen 
ofver det han varit i Schweiz utan att se honom. 
Men, då jag litet återhemtat mig från förvirringen af 
min beundran, uppväcktes hos mig i dess ställe en 
ganska tydlig känsla af fruktan. Bonaparte hade 
då alldeles ,ingen magt; man trodde honom äf- 
ven nog mycket i fara för directörernas dvstra 
misstankar; således var den fruktan hat) ingaf en
dast förorsakad af den besynnerliga verkan, hans 
person gjorde på nästan alla, som nalkades honom. 
3ag hade sett ganska aktningsvärda menniskor, jag; 
^ade äfven sett grymma. I det intryck, Bonaparte 
§iorde pä mig, var ingen ting, som kunds påmin-
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»a mig hvarken fie förra eller de sednäre.
märkte nog snart, viil de åtskilliga tillfällen jag 
hade att träffa honom under hans vistande i Paris, 
att hans charakter icke kunde bestämmas med d@ 
ord, vi vanligen nyttja 5 han var livarken god el, 
1er häftig, eller mildi eller grym, på det sätt som 
andra personer, vi lärt känna. Ep sådan varel- 
se, då han icke hade sin like, kunde hvarken 
sjelf känna någon sympathie eller uppväcka någon 
hos andra : han var mer eller minre än en inenni* 
ska, Hans kroppsställning, hans snille, hans språk 
bära stämpel af en fremrnande natur.; en ny fördel, 
att kufva Fransmännen, såsom vi på etc annat 
ställa anmärkt,

Långt ifrån at*: blifva lugnare, genom det jag 
såg Bonaparte flera gånger, blef jag tvärtom, alltid 
mera rädd, Jag kände oredigt, att. ingen bjertats 
rörelse kunde verka på honom. Han anser ep 
mensklig varelse såsom ett factum ellerett ting, men 
icke såsom en like. Han hatar lika litet som han 
älskar ; det gifvés ingen mer till än han för hon, 
om; alla andra skapade varelser äro ziffror. Kraf- 
t.pn af bans villja består i den orubbliga beräknin
gen af hans egennytta. Det är en skicklig schack
spelare, för hvilken menoiskoslägtet utgör det mot
parti, han föresätter'sig att göra schack och matt. 
plans framgång beror lika mycket af de egen
skaper han saknar, som af de talenter han eger. 
Hvarken medlidande eller vänskap, eller religion, 
eller tillgifvenhet för några vissa grundsatser, skul
le kunna förmå honom att afvika från det mål, han 
forssatt sig. Han är för sitt intresse hvad den

Utfä* A



j-'à i ivise bor vara för dygden : om lians ändarna] vo- 
ye godt, vore lians ihärdighet berömlig,

Hvar gång jag hörde honom tala, förvånades 
jag af hans öfverlägsenhet; deri fanns dock ingen 
ting, som liknade den hos upplysta menmskor, bil
dade af studierna eller sällskapslifvet, hvarpå man 
finner exempel i England och Frankrike. Men 
lians tal röjde en skarpsinnig känning af om
ständigheterna, Hk den jägaren 'far af sitt rof. 
JNågon gång berättade han på ett ganska intres, 
sant sätt de pcdjtiska och militäriska händelser
na af sin lefnad; i de berättelser, som kunde med- 
gifva någon munterhet, hade han äfven litet af 
Jtalienarnes inbildningskraft. Imellertid kunde in
gen ting besegra min pöfvervinr,erliga motvillja för 
det jag märkte hos honom. Jag fann i Irans hier- 
ta ett kallt och skarpt svärd, som kylde tji! is, 
då det sårade; jag fann i hans förstånd en djup' 
yronie, hyilken ingen ting stort eller skönt, icke er» 
gång.hans egen ära, kunde undkomma; ty hänför« 
jsktade de» nation, hvars bifall han sträfvade att 
vinna, och ingen gnista af enthusiasm blandsde sig 
i hans bebof att förvåna menniskoslagtet,

Det var från Bonapartes återkomst till hans 
expedition på Àegyptçn, det vill säga mot slutet af 
år 1797, .som jag flera gånger såg honom i Paris, 
och aldrig kunde jag öfvervinna den svårighet jag 
hade att andas i hans närvaro. Jag satt till 
hords en dag mellan honom och abboten Sieyss ; 
en besynnerlig belägenhet, om jag kunnat förutse 
det tillkommande! Jag granskade Bonapartes utse- 
£kde med uppmärksamhet ; men hvar gap» han
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bos mig märkte forskände blickar, hade han. d@B 
konsten att beröfva sina ögon allt uttryck, likasom 
hade de blifvit förvandlade till marmor. Hans an
letsdrag voro d5 orörliga, med undantag af ett sväf- 
vande löje på hans läppar, hvilket han vid hvarje 
tillfälle visste antaga, att förvilla hvar och en, som 
sökte finna de yttre tecknen till han3 tankar.

Ahhoten Sieyes talade under måltiden okonst- 
ladt och med lätthet, såsom det passar en man af 
hans kraftfulla snille. Han yttrade sig om min far 
med en upprigtig högaktning. Han ar den enda, 
sade ban, som någonsin förenat, med en poets in- 
iildningskraft, den fullkomligaste noggrannhet i en 
stor Rnancéministers uträkningar. Detta loford be
hagade mig, emedan det var charakteristikt. Gene- 
neral Bonaparte, som hörde honom, sade mig af- 
ven några artigheter om min far och mig sjelf, 
men såsom en man, hvilken föga bekymrar sig om 
menniskor, hvilka ej kunna vara honom till någon 
nytta.

Hans dä magra och bleka utseende var temli- 
gen behagligt; sedan bar han blifvit fet, och detta 
pryder honom ganska illa; ty man måste tro en 
sådan menniska plågad af sin charakter, för att 
någorlunda kunna tåla, det denna charakter till
skyndar andra sâ mj'cket lidande. Som hans v ex t *r 
liten, och likväl öfra delen af kroppen ganska lång, 
ser han mycket bättre ut till häst än till fots; i 
allt är det kriget och blott kriget, som passar hon
om. Hans sätt att vara, i sällskaper, är tvunget, 
men utan försagdhet; han har något som stöter pS 
förakt, när han vill tvinga sig, oeh pä den lägre



ïiopens ton, när han nyttjar sin frihet; föraktet 
passar honom bättre, också gör han sig intet sam- 
vete deraf.

Af naturlig kallelse till furstligt stånd, fram
ställde han frågor utan betydelse åt alla, som man 
presenterade för honom. Är ni gift? frågade han 
en af gästerna. Huru många barn bar ni ? sade 
han till den andra. Huru länge är det, sedan ni 
kom? När ärnar ni resa? Och andra dylika frå
gor, som röja öfverlägsenhet hos den, som fram
ställer dem, ötver den som låter fråga sig. Det 
roade honom redan, att kunna sätta folk i förlä
genhet, genom det han sade dem obehagliga sa
ker: en konst, som ban sedan gjort till ett system, 
såsotn alla öfriga sätt att kufva andra genom det 
man förnedrar dein. Likväl ör.skade han ännu 
den tiden att kunna behaga, emedan han inom sig 
hyste förslaget att störta directorium, och sätta sig 
sjelf i dess ställe; men oaktadt denna önskan, kun
de man hafva sagt, att han, i orrçvând mening af 
prophetens ord, förbannade mot sin vi] 1 ja, ehuru, 
han hade velat välsigna.

Jag har sett honom en gång närma sig till ett 
Franskt fruntimmer, som vai ganska bekant för sin 
skönhet, sitt snille, och lifligheten i sina tänke
sätt; han ställde sig helt rak framför henne, lik 
den stelaste af Tysklands generaler, och sade till 
henne : Jag tycker inte om, att fruntimmer befatta 
sig med politiken. ”Ni har rätt, herr general, sva
rade hon ; men i ett land, der man tar hufvudet af 
dem, är det naturligt, att de villja veta hvarföre
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Bonaparte svarade då ingen ting. Han är en riiéfi} 
som stiilas af ett verkligt, motstånd ; de som tålt 
bans despotism, böra derföre anklaga sig sjelfvä 
lika mycket som honom,

Directorium hedrade générai Bonaparte meci 
fett högtidligt mottagande, som i flera afseenden 
hör anses för en epoch i revolutionens historia. 
Man valde borggården i JLuxembourgska palatset 
för denna högtidlighet, Ingen sal skulle hafvä 
varit, nog stör, för att inrymma den mängd, som då 
samlade sig. Åskådarne uppfyllde alla fenstet och 
alla tak. De fern directorerna Voröi Romersk drägt 
placerade på en Upphöjning längst in på borggår
den, och närmast dem de bägge rådskamrarnas re
presentanter, domstolarne och institutet, öm det
ta uppträde hade inträffat, innan nationalrepre
sentationen, den iß Fructidor, Underkastat sig 
militäfiska magtens ok, skulle man hafva funnit 
något Stort defuti; med en vacker musik uppför
des patriotiska arior, fanor tjettte till himmel öf- 
ver directorium, och dessä fanor påminde om sto» 
ra segra t. <

Bonaparte infann sig ganska enkelt klädd, åt
följd af sina adjutanter, alla längre än han, me ti 
nästan krökte af den vördnad, de betygade föf 
honom. Frankrikes ädlaste män, som då Voro 
närvarande, öfverhopade den segrande genera
len med bifallsrop ; ban utgjorde allas hopp i 
repubücaner, rojalister, alla sågo det närvarande 
eller det tillkommande hvilande på hans mägtiget 
hand. Ack! af alla de ynglingar, som då ropades
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lefve Bonaparte ! huru många hafva icke blifvit of. 
Fer för bans oniättliga ärelystnad ?

Då Talleyrand presenterade Bonaparte för di- 
tectorium, kallade ban honom Italiens befriare och 
fasta lanclets fredsstiftare i Han försäkrade, cut ge* 
neral Bonaparte af skydde yppighet och/glans, en 
ömkelig ärelystnad hös vanliga menhiskot, ock att 
han älskade Ossians poemer, i synnerhet derföre att 
de skilde från jorden. Jorden hade, tror jag, icke 
kunnat Önska något bättre än att låta honom skit» 
ja sig från henne. Ändtligen talade Bonaparte 
sfelf med ett slags tillgjord liknöjdhet, likasom han 
Velat låta förstå, att han satte föga värde pft den 
regering, under hvilken han' Var kallad att tiena.

Han sade, att rojalismen och feodalismen hade 
Styrt verlden i tjugu århundraden, och att den fred, 
han nu slutat, begynte det republicanska regerings
sättets nya tidräkning. När Fransmännens lycka, 
tilläde han, blir grundad p& bättre organiska lagar, 
skall hela Europa blifvct fritt. Jag vet icke, om 
han med Frihetens organiska lagar förstod införan. 
det af sin oinskränkta magt. Vare dermed hur* 
det vill 5 men Barras, som då var hans vän och 
president i directorium, svarade honom' i den för
modan, att det var af upprigtigt hjerta som han 
talat alltsammans 5 han slutade med att1 i syn
nerhet uppdraga honom eröfringen af England i en 
Ragot svår beskickning.

Man sjöng från alla sulor den hymn, som, 
Chenier hade författat, till denna dagens firande, 
"® här den sista strophe» dèraf !



Ack! hvad hafva de blifvit 
fredens dagar, med hvilka Frankrike smickrade sig 
för tjugu år sedan! Alla dessa fördelar hafva varit 
i en enda mans händer ; hvad har han gjort deraf?

Contemplez not lauriers civiques !
JL.'Italie a produit ces fertiles moissons ;
Ceux-là croissent pour nous au milieu des glaçons;
Voici ceux de Fleurus, ,ceux des plaines belgiqnes. - 
Tous les fleuves surpris nous ont vus triomphant;

Tous les jours nous furent prospères.
Que le-ftont blanchi de nos pères 

Soit couvert des lauriers cueillis par leurs enfant.
Tu fus long-temps l'effroi, sois l'honneur de la terre,

O république des François!
Que le chant des plaisirs succède aux cris de la guerre i 

JLa victoire a conquis la paix.

Betrakten våra medborgliga lagrar !
Italien har alstrat dessa ymniga skördar ;
Dessa uppskjuta for oss bland isarna;
Sen dem från Fleurus och från Belgiska fälten. 
Häpnande liafva alla floder sett oss triumpliera ; 
Alla dagar voro för oss lyckliga.
Mä vära faders grånade hjessa 
Krönas af lagrar, brutna af deras barn.
Du var länge jordens fasa^ blif dess ära,
O Fransmäns republik !
Må nöjets sång uttränga krigets buller !
Segern har eröfxat freden.



Cap intï,UGONDESJUNDE

General Bonapartes förberedelser att resa till 

■Aegypten. Hans tartke rörande in

fallet i Schweiz.

Just vid denna tid, i slutet af ar 1797, utforskade 

general Bonaparte den allmänna opinionen rörande 
direetörerna ; lian sig, att de icke voro älskade, 
snen att en republicans!* känsla gjorde det ännu 
omöjligt för en genera! att intaga plats i stället för 
civila styresmän. En afton talade han med Barras om 
sitt välde öfver de Italienska folken, som hade 
velat göra honom till Hertig af Milano och Konung 
öfver Italien. Men jag tänker icke, sade han, på nå
got sådant i hvilket land som heldst. ” ]Si gör väl, 
att ni icke tänker derpå i Jjrankrike, svarade Barras, 
ty om directorium i morgon skulle skicka er till 
Tempeltornet, vore det icke fyra personer, som skulle 
sätta sig deremoi." Bonaparte satt på en canapé 
lernte Barras 5 vid dessa orå störtade han fram mot 
spiseln, emedan han icke var herre öfver sin vre
de ; sedan återtagande detta slags synbara lugn, 
hvaraf de mest passionerade menniskor bland 
söderns invånare äro mägtiga, förklarade han sin 
önskan att få sig uppdragen en militärisk expedi
tion. Directorium föreslog honom landstigningen 
på England; han gick att recognoscera kusterna, 
och då han sna,t fann, att detta förslag var där-

Mad. Stad. II Del. *u.

I.



aft tigt, återkom han med föresats, att försöka et»
, öfringen af Aegypten.

Bonaparte har alltid söftt bemägtiga sig men» 
niskornas inbildning, och, i detta afseende vet han 
ganska väl, huru man bör styra dem, när man ic
ke är född arfvinge till thronen.

Ett infall i Afrika, kriget fördt i ett nästan fa
belaktigt land, Aegypten, borde verka på allas 
sinnen. Man kunde lätt öfvertyga Fransmännen» 
att de skulle draga en stor fönnon af en sådan 
kolonie i Medelhafvet, och att de en dag derigen- 
om skulle få utvägar att anfalla Engelsmännens be
sittningar i Ostindien. Dessa förslag hade en viss 
storhet, och borde ännu mer öka glansen af Bonapar
tes namn. Om han sladnat qvar i Frankrike, skulle 
directorium i alla journaler hafva antastat honom 
med oräkneliga smädelser och fördunklat /hans hjel- 
tebragder i de sysslolösas inbildning: Bonapar
te skulle Lafva funnit sig förvandlad till stoft, 
långt förr än åskslaget träffat honom. Han hade 
således skäl att villja göra sig till en poetisk per
son, i stället för att qvarblifVa, blottställd för Ja- 
cobinernas prat, som under sin populära form icke 
är minre farligt än hofvens.

Det fanns icke penningar för att transportera 
en armee till Aegypten; och det fördömligaste, som 
Bonaparte gjorde, var att ban retade directorium 
till ett anfall pa Schweiz, för att bemägtiga sig 
skatten i Bern, samlad genom tvåhundra års klok
het och hushållning. Belägenheten af Watlandet 
tjente till förevändning för kriget. Det är Visser»



igen Otvifvelaktigt, att Watlandet skulle
tighet att återfordra sin sjelfständigbet, och att 
det gör ganska väl i att flet nu bevarar den. Men 

om man har tadiat emigranterna, då de mot Frank* 
nke förenat sig med utländningar, bör icke sam* 

Ma grundsats lämpas på Schweizarne, som påkal
lade Fransmännens förfärliga bjelp? Dessutom kun
de det icke vafa fråga blött orn Watlandet i ett 
krig, som nödvändigt skulle bringa hela Schweizi
ska landets sjelFständigbet i väda» Denna sak syn- 
tes mi6 «S helïg, att jag dS ännu icke ansåg det 
alldeles omöjligt att förmå Bonaparte till att för
svara den. .1 alla omständigheter af min lefnacl, 
iiafva de misstag jag begått i politiken alltid här- 
ïedt sig från den föreställningen, att menniskornai 
utan undantag skulle vara tillgängliga för sannin
gen, om den med kraft blefve dem föreställd.

Jag var nära en timma i samtal med hononsj 
han hörer gerna och med tålamod; ty han vill ve! 

ta, om det man säger skulle kunna upplysa hon
om, angående hans egna angelägenheter; men De
mosthenes och Cicero förenade skulle icbe beve
ka honom till den minsta uppoffring af sin person 
liga fordel Måriga medelmåttiga mennïskor kal 
detta förnuft; det är förnuft af ett lägre slag; det 
gifves ett högre, men hvarom man icke får någon 
aning genorn egennyttans beräkningar.

Oa general Bonaparte talade med mig om 
Schweiz, föreställde han mig tillståndet i Watlan
det såsom ett skäl att låta Franska troppar in
rycka. Han sade, att detta lands invånare voro 
Underkastade aristokraterna i Bern, och att men-
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nîsTcorna nu mer icke kunde vara till utan politi
ska rättigheter. Jag mildrade denna repubiicanska 
ifver så mycket jag Isunde, föreställande honom, 
att Watliindarne voro fullkomligt fria i alla bor* 
geliga afseenden, ocb att, när man i sjelfva verket 
hade friheten, man icke borde, för att erhålla rät
tighet dertill, blottställa sig för den största af alla 
olyckor, den, att se fremmande troppar i sitt 
land. ”Egenkärleken ocb inbildningen, svarade 
generalen, gör, att man vill deltaga i sitt lands 
styrelse, och det är orätt att derifrSn utesluta en 
rlei af medborgarna.” I sjelfva principen är detta 
ganska sant, herr general, sade jag; men det är 
Sfven likasa sant, att det är genom egna bemö
danden, som snan bor erhålla sin frihet, och icke 
genom det man inkallar till hjélp en nödvändigt 
öfverlägsen magt. — Ordet princip bar sedan all
tid synts Bonaparte misstänkt; men då passade det 
honom att begagna det, och han brukade det till 
invändning mot mig; jag gjorde vidare mina på
ståenden om Schweiz’ sällhet, dess skönhet, det 
lugn, som det njutit i flera århundraden, ”ja, u- 
tan tvifvel, afbröt Bonaparte, men inenniskorna 
maste hafya politiska rättigheter, ja, upprepade han 
såsom en utanlexa, ja politiska rättigheter; och e- 
medan han icke ville höra mer i detta ämne, byt
te han om föremål, och började tala om sin smak 
för ensligheten, landtlefnaden, de sköna konsterna, 
och gjorde sig den mödan alt visa sig för mig 
från en sida, som han ansåg mest svarande mot 
min phantasie.



Af detta samtal hade jag imellertld det nöje, 
som man kunde finna i lians sällskap, när han vi- 
sar sig günstig och talar om sig sjelf och sina 
Plane'', likasom i ett annat vanligt ämne. Denna 
konst, den fruktansvärdaste af alla, har snärjt 
bringa menniskor, Vid denna tiden såg jag Bona
parte ännu några gånger i siillskaper, och han syn
tes mig alltid djupt inbegripen i de förhållanden, 
lian ville fastställa mellan sig sjelf och andra men- 
Jiiskor, dels hållande dem på afstånd, dels närman
de sig till dem, efter som han trodde sig säkrare 
vinna deras tillgifvenhet. I synnerhet när han be
fann sig i sallskap med direct.örerna, fruktade haa 
att antaga ton af en general, som stod under sin 
regerings lydnad; och med detta slags förmän för
sökte han vexelvis värdighet eller förtrolighet; 
men han förfelade den rätta tonen både i det ena 
och det andra. Han är en man, som aldrig kan 
vara naturlig, utom när han befaller.

TjUGOMDeAttONDE CaPI TUET 

Infallet i Schweiz

TY-*■—'å Schweiz hotades med ett nära förestående 
anfalJ, lemnade jag Paris i Januari månad 17981 
lör att resa till min far i Coppet. Han var ännu 
upptagen på emigranternas lista, och en ovillkor- 
% lag dömde till döden de emigranter, hvilka 
sta<lnade i ett kmd, sam var taget i besittning af
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Franska troppar. Jag gjorde allt, for att förmå1 
honom till att Jemna sin vistelseort, hati ville det 
icke: Vid miii\ &hler, sade iian, bor man icke irra 
omkring -på jorden, Jag tror, det hans hemliga be* 
vekelsegrund var att icke aflägsna sig frän min 
mors graf; ban hade i detta afseende en hjertats 
vidskepelse, som lian endast skulle hafva uppof
frat för sin familjs intresse, men aldrig för sitt e- 
get. Under de fyra år, sedan hans följeslagerska 
genom lifvet icke mer var till;, gick nästan ingen 
dag förbi, som han icke spatserade i grannskapet 
af den graf, der hon bvilar, och om han rest, skub 
Je han hafva trott sig öfvergifva henne.

Da Fransmannens inryckande formligen var 
förkunnarlt, stadnade vi ensamma, min far och jag, 
på Goppets slott med mina små barn,' Den för 
Schweiziska landets våldförande utsatta dagen, 
gick vårt folk af nyfikenhet längst ner i alléen, och 
juin far och jag, som afbidade vårt öde tillsam
mans, satte oss på en balcon, der roan såg landsvä
gen, på hvilken tropparne skulle komma. Ejium 
det var mbit i vintern, var väderleken förträfflig.. 
Alperna speglade sig i sjön, och endast trum
mornas buller störde lugnet af denna sköna skåde
plats. Mitt hjerta klappade grudigt af fruktan 
för det som kunde förestå min far. Jag visste, att 
direotorium talade om honom med vördnad; men 
jag kände äfven de revolutionära lagarnas välde öf- 
ver dent, af hyilka de blifvit stiftade, I det ögon» 
blick Franska tropparne gingo öfver Schweiziska 
förbundets gräns, såg jsg en officer lemna sin tropp- 
och komina upp tiil vårt hus. En dödlig förskräe-
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Itelse intog mig; men det som tian sade oss, lug. 
nade mig snart åter. Han var ålagd af directori- 
rim att erbjuda min far en skyddsvakt; denna offi
cer, som sedan blifvit ganska ryktbar, under namn, 

marskalken Suchet, uppförde sig förträffligt väl 
mot oss , och hans stabsmajor, som dagen derpå 
gjorde honom sällskap till min far, följ,de hans 
exempel.

Det är omöjligt, att man kan annat än finna 
hos Fransmännen, oaktadt de fel man kunnat haf- 
va skäl att förebrå dem, en lätthet i umgänget, 
som gör, att man är road i deras sällskap.

Icke dess minre ville denna armee, som så väl 
försvarat sitt lands sjelfständighet, eröfra hela 
Schweiz och intränga ända till bergen i de 
snia cantonerna, der okonstlade menniskor bibe- 
höllo den åldriga skatten af sina dygder ocb sina 
sedvanor. Visserligen egde Bern och andra släder 
i Schweiz orättmätiga privilegier, och gamla fördo
mar blandade sig med demokratien i de små can- 
tonerna; men var det med våld , som man kunde 
förbättra länder, vande att icke erkänna annat än 
tidens sena och progressiva verkan? Det är sant, 
att de politiska författningarne i Schweiz hafva 
blifvit fullkomnade i liera afseenden: och ända 
till dessa sista tider skulle man kunnat tro, det 
sjelfva Bonapartes bemedling hade aflägsnat några 
fördomar från de katholska cantonerna. Men e- 
nigbeten och den patriotiska styrkan hafva myc
ket förlofat efter revolutionen. Man bar blifvit 
van att taga sin tillflykt till utländningar, att taga 
del i andra nationers politiska passioner, da likväl



det en ila intresset för Schweiz är att vara f redîïgt^ 
oberoende och stolt.

År 1797 talade man om det motstånd, sém 
canlon Bern och do små demokratiska cantonerna. 
ville göra mot det infall, bvoraf de hotades. Det 
var då första gängen i min lefnad, som jag önska
de Fransprännen motgångar; det var första gången 
som jag erfor den smärtsamma plågan, att nog o* 
gilla mitt eget land, för att önska segern åt dess 
fiender. I forntiden, i det ögonblick bafaillen vid. 
Granson skulle levereras, kastade sig Schweizarne 
ned inför Gud, och deras fiender trodde, att de 
ville sträcka gevär; men de reste sig upp och seg
rade. De små oantorterna, i sin ädla okunnighet 
om tillståndet här i verlden, skickade år 1798 sin 
contingent till Bern; dessa religiösa soldater föllo 
på knä framför kyrkan, då de kommit till samlings
platsen. Vi frukta icke Frankrikes armeer, lade de; 
vi äro fyrahundrade, och om detta icke är tillräck- 
ligt, äro vi färdige att uppbäda ännu fyrahundra
de andra af våra camrater, till värt fäderneslands 
försvar. Hvilhen skulle icke hlifva rörd af detta 
stora förtroende till en så liten styrka Î Men de 
trehundra Spartanernas tid var förbi; antalet för
mådde allt, och den personliga uppoffringen käm
pade förgäfves mot en stor statä tillgångar och 
taktikens planer.

Den dagen dä första slaget bolls mellan 
Schweizarne och Fransmännen, hörde vi under af
tonens tjrstnad, ehuru Coppet är trettio mil fri» 
Bern, canonskotten, som på långt håll, återskalla- 
de genom bergens echo. Man vågade knappt an*
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das, for det man vi 11 e höra det olycksfulla dun« 
drel; och ehuru all sannolikhet var för den Fran. 
ska armeen, hoppades man ännu ett underverit 
till, rättvisans fördel; men tiden endast är dess all. 
radande bundsförvandt. De Schweiziska troppar. 
11 a hlefvo öfvervunna i en ordentlig bataille; invS- 
narne försvarade sig icke dess n inre en läng tid 
i sina bergstracter; rjvinnorna och barnen grepo 
till vapen; presterna hlefvo mördade framför alta
ren. Men som det på denna lilla rymd fanns en 
nationalvillia, voro Fransmännen tvungna att un
derhandla med den; och de små oantonerna anta
go aldrig en enda odelbar republik, den metaphy- 
siska gäfva, som directorium med väpnad hand er
bjöd dem. Man måste likväl tillstå, att det i Schweiz 
fanns ett paru för republikens enhet, och att det
ta parti räknade ganska aktningsvärda namn. Al
drig har directorium verkat på fremmande natio
ners angelägenheter, utan att ega ett stöd i n£- 
gon del, hvilken det heldst' varit, af landets invå
nare. Men dessa mermishor, så hestäuult de- än 
förklarat sig för frihetens salt, liafva med möda 
kunnat bibehålla sitt förtroende bos folket, eme
dan de förenat sig med de allrådande Fransmän
nen.

Då general Bonaparte stod i spetsen för Frank
rike, förde han krig, för att öka sitt välde, detta är 
lätt begripligt; men ehuru väl directorium också ön
skade bemägtiga sig Schweiz, såsorn en i militä- 
risk afseende fördelaktig position, var likväl dess 
förnämsta syftemål, att utbreda det republicanska 
8yatemet i Europa. Men huru kunde det smickra
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sIg att lyckas de ru ii, dl det tvingade opinionen 
Los folken, öc.b isynnerhet hos sådana som Schvvei- 
zarne, hvilka med rätta kunde anse sig för. frihe
tens äldsta vänner? Våldet passar endast despotis
men, också har det sedan visat sig under sitt verk
liga namn, under det af en militari«K chef; men 
directoriuin gjorde förberedelserna dertill genom 
tyranniska mått och steg.

Också var det genom en följd af dessa conibi- 
nationer, till hälften abstracts, och till hälften in
gripande i verkligheten,, till hälften revolutionära 
och till hälften diplomatiska, som directorium 
ville förena Geneve med' Frankrike; det begick j 
detta afseende en orättvisa, så mycket mer revolte
rande, som den var stridande mot alla de grund
satser dst bekände.

Man fråntog en liten fristat dess sjelfständig- 
het, oaktadt dess invånares nog tydligt yttrade 
önskan; man tillintetgjorde helt och hållet den 
moraliska styrkan af en republik, reformationens 
vagga, och som frambragt flera utmärkta män än 
någon af de största provincer i Frankrike; med ett 
ord, det demokratiska partiet gjorde hvad det skul
le ansett för ett brott hos sina fiender. I sjelfva 
verket, hvad skulle man hafva sagt om Ronun, 
gar eller aristokrater, som velat beröfva Geneve 
sin individuella tillvarelse? Ty stater hafva äfven 
en sådan. Vunno Fransmännen genom denna eröf- 
ring, hvad som derigenom gick förloradt för mensk- 
Ji o a förståndets rikedom i allmänhet, och kan icke 
fabeln om hönan, som värpte gnidägg, tillämpas 
på da små sjelfständiga stater, soin de stora tråna



efter att ega! Man förstörde genom eröfringea 
sjelfva de fördelar, hvars besittning man åSyf„ 
tade.

Genom Geneves införlifvande med Frankrike, 
fc1ef min far Fransman efter lag; han som alltid 

v«nt det genom sina tänkesätt och sitt kall. Det 
var således nödvändigt, att han skulle,, utstrykas af 
emigranternas lista, för att kunna med säkerhet 
lefva i Schweiz, som då innehades af de Franska 
armeerna. Han skickade mig ett memorial, som 
jag skulle föra till Paris, ett verkligt mästerstyc
ke af värdighet och af sann slutkonst. Directori- 
wm beslöt enhälligt efter dess genomläsande, att 
utstryka Neckar af proscriptionslistan, och ehuru 
detta var en handling af den påtagligaste rättvisa, 
skall jag alltid bevara den i ett tacksamt minnl 
af den glädje jag dervid erfor.

Jag underhandlade då med directorinm om be
talningen af de två millioner, som min far ned
satt i den allmänna skattkammaren. Regeringen 
erkände skulden, men erbjöd sig att betala den af 
de andeliga godsen, och min far vägrade det: ic. 
ke for det han på detta sätt ville synas antaga de. 
ras mening, som anse försäljningen af dessa gods 
olaglig, men emedan han aldrig vid något tillfälle 
Velat sätta sina fördelar och sina tänkesätt i berö
ring med hvarandra, att icke det minsta tvifvel 
skulle kunna uppstå om hans fullkomliga opar
tiskhet,
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Tjitgo îj deni o ne E C a h t,j e t,

Om Directorialrègeringens slut.

ï-ifter den olyckliga stöt, folkrepresentanterna» 

anseende den i(J Fructidor lidit genom den mill* 
täriska magten, bibelsol 1 sig , directorlum ännu, så
som vi sett, /i nära tvänne års tid utan någon yttre 
förändring i sin organisation. Men den lifsprin- 
cip, som hållit det tillsammans, fanns icke mer; 
och man hade kunnat säga derom såsom Ariosto

I

om jätten, att det stridde ännu, glömmande, att 
det redan a (lidit. Valen, radskamrarnas öfver- 
läggningar erbjödo ingenting intressant, emedan 
resulfaterua deraf alltid voro redan förut bekanta. 
De förföljelser, som adeln och prestörna undtergin- 
go, voro också icke mer påkallade af folkets hat:; 
kriget hade intet föremal mer, emedan Frankrikes 
sjelfständighet och gränsen vid Rhenströmmen vo
ro, tryggade. Men långt ifrån att knyta ett när
mare föreningsband mellan -Europa och Frankiike, 
började directörerna redan det olyckliga företag, 
som Napoleon så grymt har slutat; de ingåfvo hos 
nationerna lika så mycken af&ky för Franska rege
ringen, som regenterna enskildt i början hade för 
den samma.

Man utropade den Rome.rska republiken ifrån 
hö jden af Capitolium ; men i våra dagar fnnnos in
ga republicaner i Rom utom bildstoderna, och man 
hade alldeles intet, begrepp om enthusiasmens na
tur, då nian inbillade sig att uppväcka den genom
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härmning. Endast folkets frivilliga samtycke kan 
at de politiska författningarna gifva en viss ur- 
sprunglig och otvungen skönhet, en naturlig h-ar- 
nlome> som försäkrar deras varaktighet. Det vid
underliga systemet åf despotism i medlen under 
förevändning af frihet i ändamålet skulle icke till- 
vagabringa annat än macbinartade regeringar, hvil- 
J«as fjädrar man oupphörligt måste uppdraga, och 
som skulle stad,na, så "snart man lemnade dem åt sig 
sjelfva. Man gaf fester i Paris med Grekiska drag- 
ter och antika vagnar; men i hjertat varingen ting 
grunda dt, och sedeförderfvet ensamt gjorde fram
steg från alla sidor ; ty den allmänna opinionen 
lofvade hvarken belöning eller säkerhet ät någon.

En revolution hade inträffat i det inre af di- 
rectormm, likasom i det inre af en serail, utan 
att nationen tog den minsta del deruti. De nya 
valen hade fallit på så dåliga menniskor, att Frank
rike, helt och hållet uttröttadt af dem, påkallade 
hög ljud t en militärisk chef; ty de önskade,ic
ke mer, hvarken Jacobinerha, hvilkas hugkomst 
injagade skräck och fasa, icke heller en contrare
volution, soin emigranternas förmätenhet gjord» 
fruktansvärd.

De arlvocater, som för år 1799 blifvit kallade till 
directörer, utvecklade der endast deh löjliga sidan af 
myndigheten, utan de tälenter och dygder, som 
gora den nyttig och aktningsvärd : den lätthet, med 
hvilken en director från aftonen till följande dagen 

P-i en gang hade antagit anseende af hofman, var i 
sielfva verket en besynnerlig sak; denna roll måste 
icke vara serdeles svär. Gohier, Moulins, Gud ves
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hvilka, de mest okända menoiskor på jorden, badd 
blifvit utnämnda till directorer, och dagen deref- 
ter sysselsatte de sig icke med något annat än »ig 
sjelfva : de talade om sin belsa, om sina familjan- 
gelägenheter, likasom hade de blifvit dyrbara för 
hela verlden. .De blefvo bibehållna i denna villfa
relse genom smickrare, »f den bättre eller sämre 
tonen, nlensom alltid gjorde siji tjenst som hof- 
män, i det de visade sin furste en rörande ömhet 
om allt bvad som kunde angS honom, i afsigt att 
af honom erhålla en liten audience för någon 
enskild ansökning. De bland dessa menniskor, 
som hade förebråelser att göra sig for skräck
regeringen, bibehöll o alltid i detta afseende en 
märklig oro. Yttrade ni ett ord, som kunde hafva 
något afseende på den hugkomst, hvaraf de oro
ades, voro de genast färdige att berätta hela sin 
historia ända tifl minsta omständigheter, och lem- 
nade allt, för att hela timmar tala med er derom. 
Återgick ni till det ämne, hvarom ni ville tala 
ined dem, hörde de det icke mer. Hvar och en 

r menniska, som begått något politiskt brott, är un
der hela sin lefnad bunden dervid, antingen för 
att urskulda det, eller att genom sin magt tvin
ga menniskorna till glömska.

Nationen, trött med denna revolutîon'âra caste, 
hade kommit till den period af de politiska kri
serna, da den tror sig finna lugn under en endas 
välde. På detta sätt styrde Cromwell England, 
genom det han erbjöd skydd af sin despotism åt de 
menniskor, som genom revolutionen blifvit förför
delade. Man kan( i vissa afseenden icke neka
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%ssarne och Österrikarne hade vunnit stora 
segrar i Italien j partierna mångdubblades oändligt 
J det inre af landet, och man hörde i regeringen 
» etta slags brakande, som föregår byggnadens fall.

3n SnsKade 1 b.örian, ätt general Joubert skulle 
saLta sig i spetsen för staten; han ville beldre 
'•» va befäl öfver tropparna och ädelmodigt låta 

sig af fienden, emedan han icke ville öfver- 
efva Franska arméernas motgångar. Allas önsknin. 

gar skulle baffra utnämnt Moreau till den första 
af republikens styresmän, och visserligen gjorde 
hans dygder honom värdig detta kall; lnen ka„
banda hande han sig icke egä nog politisk skick
lighet för en ssdari sakernas ställning, och han'vil. 
le beldre utsätta sig för farorna, än Staga sig sta-" 
tens angelägenheter. Ibland de öfriga Franska ge- 
n eral erna kände man nästan ingen, som skulle "va
rit skicklig för den civila banan. En enda gene
ral, Bernadotte, förenade, såsom han sedan har vi- 
sac> alla egenskaper af en statsman och en stor 
hrigare. Men det republicanska partiet var det 
enda, som då skulle hafva bistått honom, och det
ta parti gillade lika så litet republikens usurpe- 
rande, som rojalisterna gillade thronens. Berna
dotte inskränkte sig således, såsom vi i följande 
capuel skola visa, till att äter iståndsätta armeer- 
"a, under det han var krigsminister. Inga betänk- 

reter, af hyad slag de än kunnat vara, hindra-
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dégénérai Bonaparte: också skola vi snart se, hu
ru ban gjort sig till herre öfver Frankrikes öde, 

och på hvad sätt han har styrt det.

A^OOOO O OOOO <+**0
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’Nyheter från Ägypten g Ëonàpaïlès atefk omst*

ngenting kunde vara mer öfverraskande för i.ri.» 
bildningskraften än kriget i Aegypten; och, ehu
ru det stora sjöslaget, Nelson vann vid Abukir» 
tillintetgjort alla möjliga fördelar deraf, kunde 
likväl bref, daterade i Kairo, ordres utfärdade från 
Alexandria att verkställas på Thebes ruiner, i gran- 
skapet a£ Aethiopien, ej annat än förhöja en inans an» 
seende, som man icke mera säg, men som på afstånd 
visade sig i hela prakten af ett ovanligt underverk, 
Wan började sina proclamationer med t Bonaparté 

Mad, Staël. U Del« .
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general en chef och ledamot af national institutet ; 
man» drog deraf den slutsats, att han var vän af 
upplysningen, och beskyddade vitterbeten; men 
den säkerhet han i detta afseende lemnade, var ej 
mera tillförlitlig än hans bekännelse af den Mu
hammedanska läran, åtföljd af concordatet med Paf» 
ven. Han började redan insvepa sig i detta my
stiska sken, livarmed han så länge förvillat Europa, i 
den fulla öfvertygelse, att iifvets hela konst ej be
står i annat än egoismens beräkningar. Bona
parte är ej blott en menniska, ban är ett system ; 
och, vore det han, som hade rätt, så skulle men- 
niskoslägtet i samma ögonblick upphöra att vara, 
hvad skaparen derated åsyftat. Man bör derföre 
betrakta honom såsom ett stort problem, hvars 
upplösning är af vigt för tanken i alla tider.

Oakiadt Bonaparte bragte allt till beräkning, 
kände han dock för väl det ofrivilliga i menni- 
skonaturen, för att icke inse nödvändigheten af att 
verka på inbildningen ; och hans dubbla skicklig
het bestod i konsten att förblända mängden och 
förleda enskilda personer genom lockande utsigter 
för deras egennytta.

Hans samtal med Mufti i Cheops’s pyramid 
måste hänföra Parisboerna, ty deli förenade tvän- 
ne saker, hvaraf dessa menniskor alltid fängslas; 
ett visst slagä höghet och jäckeri på en gång. 
Fransmännen se gerna, att de blifva upprörda el
ler skakade, då de strax derpå kunna le deråtj 
charlataneriet behagar dem, och de göra gerna sitt 
till att blifva bedragna, blott det tillika är dem 
tillåtet, att bäst som de hafva allt utseende af att va-
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fa narradë, gênom några tjvicka infällen likväl b®s 
Visa* att de icke äro det.

Bonaparte nyttjade i' Pyramiden dgt Oriental!, 
ska talesättet : "Jrad vare Allah ! sade lian, det gif. 
i,eS tnSen verklig gud utom Gud, och Muhammed äf 
hans p) ophét. Det brocl, den Vråhgsmte röfvat, för
vandlar sig till stoft i hans mun.'1 — "Du talar 
sade Mufti, som den lärdaste' uf Mullahs" — "Jal 
han nedkalla från himnielen en eldVagn, fortfor Bo
naparte, och ställa hans lopp mot jorden."   ”Dii
nr. den största härförare, svarade Mufti, hvars arm 
hfvit vapnad med Muhammeds kraft." I alla fall 

Inndrade ej Muhammed, att ju Sir Sidney Smith 
val St. Jean d’Acre genom sin lysande ta hefr 
Satte en grans för Bonapartes segrar.

Då Napoleon, Sr i8o5, _ tlef utnämnd till Kon- 
ung af Italien, sade han till general Berliner, i 
ett af dessa ögonblick, dg hän talade i allt, för 
ätt profva sina ideer på andra. "Om ej Sidney 
Smith varit, hadé jäg gjort min tycka vid St. Jean 
d'Acre- jag ville lefnna Aegypten, passera Constat,ti. 
nopel och taga Europa i ryggen, för att komma till 
laris. Denna förlust syntes likväl då temligeri 
godtgjord. Huru det nu må förhålla sig med de^ä 
felslagna Uträkningar, gigantiska 'såsom da företag, 
hvilka följde derpå, fann likväl Bonaparte utvä»ar» 
ätt åt sina motgångar i Aegypten • gifva utseendl 
af lika många segrar$ och, ehuru hela företaget 
ej häde någon annan påföljd än flottans ruin och 
förstöiingen af en bland våra skönaste atineer, 
•silade man honom likväl Österlandets hesegrafe,



Sedan Bonaparte med skicklighet vetat gîfva 
Fransmännens enthusiasm en uteslutande rigtnïng 
till krigsäran, var deras egenkärlek fäs,tad vid hans 
nederlag ej minre än vid hans segrar. Han intog 
efter hand i allas hufvuden den plats revolutionen 
förut innehade, och bemägtigade sig för sitt namn 
ensamt all# den nationalkänsla, som upphöjt Frank» 
rike i utländningens ögon.

Tvänne ar hans bröder, Lucien och Joseph, 
hade säte och stämma i femhundrarådet, och bäg
ge egde hvar på sitt sätt nog snille och talenter 
att vara generalen till utmärkt nytta. De hade för 
hans räkning ett vaksamt öga på sakernas tillstånd, 
och när ögonblicket var inne, rådde de honom att ' 
Itomma tillbaka till Frankrike. Armeerna voro 
då slagna uti Italien och till största delen genom 
fel i förvaltningen nära sin upplösning. Jacobiner. 
na började att visa sig ; directorium var utan an
seende och styrka. Bonaparte emottog alla dessa 
nyheter i Aegypten, och, sedan han stängt in sig 
några timmar att taga dem i närmare öfvervägande, 
beslöt lian att resa. Denna hastiga och säkra 
blick i omständigheternas natur är just det som cha- 
rakteriserar honom, och aldrig har tillfället erbju
dit sig honom förgäfves. Man bar ofta uppre- 1 
pat, att han lemriade sin armee i sticket, när han 
på detta sätt aQägsnade sig. Utan tvifvel gifves 
det en ädel och oegennyttig sinnesstorhet, som ej 
skulle tillåtit en härförare att på detta sätt skilja 
sig från dem, som följt honom, och som han nu 
efterlernnade åt sitt öde. Men general Bonaparte 
vågade sSjmyck*t, då han begaf sig öfver halves.
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Revolutionen den iß Br'wnaire,

ii tien tid, som förflutit, sedan Bonaparte.« brô- 
,ei 3?'<lfvit Uli Aegypten, för att kalla honom till- 

wads sakerna i iîas.fe fått ett förändradt ut*e„
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som var betänkt med Engelska skepp 5 den plan 
*0.11 kallade honom till Frankrike, var i sig sje]f
SÄ kierf’ att det vore orimligt, om man ville be- 
.trakta som feghet hans afresa från Aegypten. Man

10r e> aotasla en varelse af detta slag med vanli. 
’ga beskyllningar : hvar och en mennisks, som baft 
*“ stor verkan Pâ andra me unis k or, bör i grunden 
kannas, for att kunna med nägon rättvisa bedömas 

En förebråelse af mycket mera vigt är den
•™r*» lri,t t* •" L
Ta. Bonaparte under, detta fäittlg ädagalade. S3 
O ta _han funnit »3goo fördel i grymheten, bar ban
•i ,S,g de"’ ut9n att ban derföre af naturen 
är blodtörstig. Han har ej mera lust till blods- 
tUgmcuse am en förnuftig moriska att förstöra 
r nmogar, när det icke är af noden ; men hvad han 
qnser vara af nöden, det är hans äregirighet, och 
par denna äregirighet var i fara att förlora nä-ot’ 
tvekade ban icke ett ögonblick att uppoffra andrg 
for sig - och b vad vi kalla samvete, bar aldri^ fö. 
tofallit honom annorlunda än som ett poeüskj
îiauni p» sjelfbedtägenet.
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ende. General Bernadotte, kallad till krigsministè- 
ren, hade på några månader åter satt armeerna * 
stånd. Denna generals utomordentliga verksamhet 
hade afbjelpt alla de olägenheter, vårdslösheten för
orsakat. En dag, då han höll revue öfver det unga 
manskap från Paris, som skulle gå i fält, sade han: 
Barn, det gifves säkert iland.er stora generaler. Des
sa enkla ord uppeldade sinnena, erinrande om en af 
de största fördelar«) i Fria författningar ; den täf- 
lan, de väcka hos alla klasser.

Engelsmännen hado gjort en landstigning i 
Holland, men blitvit tiilbakaslagne. Ryssarne ha
de i Schweiz hlifvit slagne af Massena ; de Fran
ska armeerna hade uti Italien åter börjat gå an
fallsvis till väga. Således, när general Bonaparte 
kom tillhaka, stodo Schweiz, Holland och Piemont 
ännu under Frankrikes lydnad $ Rhengränsen, eröt- 
rad af republiken, gjordes ej henne tvistig, och 
Frankrikes magt stod i jemvigt med de öfriga 
Europeiska staternas. Kunde man väl då falla på 
den tanken, att af alla de beslut, ödet lemnade 
Frankrike att taga, det som borde medföra dess 
eröfring och underkufvande, just var att välja till 
sin högsta styresman den skickligaste af sina ge
neraler? Tyranniet tillintetgjorde äfven den militä- 
rkka styrkan, åt h,vilken det eljest uppoffrat allt.

Det var således icke Frankrikes yttre mot
gångar, som år 1799 gjorde Bonaparte efterläng
tad; inen den fruktan, som Jacohinerna injagade, 
tjente honom till ett mägtigt stöd. De hade icke 
mer några hjelpm.edel, och när de åter visade sig, 
liknade ds ett spöke hvarefter man ej ser andra
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Spår än den upprörda askan; men detta var neg, 
att åter upptända det hat de ingåfvo, och natio
nen kastade sig i Eonapartes armar, flyende en 
drömbild.

Presidenten i directsrium sade, den to Augusti, 
samma år som Bonaparte lät utnämna sig till consul; 
Konungaväldet skall aldrig mer uppresa, sitt hufvud; 
man skall ej mer se dessa menniskor, som föregåfvo 
sig vara sända af himmelen, för att med så myc
ket större säkerhet underkufva jorden, och som i 
Frankrike ej såga annat än ett arf, i Fransmän
nen ej annat än sina ‘undersåter, och. i lagarna ej 
annat än uttrycket af deras godtycke. Hvad man 
aldrig mer bordt se, fick man likväl se alltför snartj 
och hvad Frankrike önskade, då det, kollade 
Bonaparte, lugnet och freden, var just det hans 
Charakter afskydde, såsom ett element, livari han 
ej kunde andas,

När Cæsar störtade Romerska republiken, ha
be han att kämpa mot Pompeius och sin tids mest 
lysande patricien Cicero och dato arbetade mot 
honom: allt var storhet i det motstånd, som möt
te hans egen. General Bonaparte mötte ej andra 
motståndare än sådana, hvilkas namn ej, ens förtje- 
na nämnas. Om sjelfva 'directorium egt sin ford- 
na styrka, skulle det hafva sagt såsom Rewbell, 
då man .ville göra honom uppmärksam på att Bo
naparte kunde begära sitt afsked: Väl an! så f& 
vi låta det bli demid; republiken skall aldrig sak
na generaler för sina armeer. I sanning, hvad som 
gjort Franska republikens armeer än da till den 
^ager» fruktansvärda, var just det, att man, för att
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se dem väl anförda, ej beböfcle öfverlemna sitt 
förtroende uteslutande åt någon. Friheten utveck
lar hos en stor nation alla de talenter, som sa
kernas ställning påkallar.

Precist pä dagen*, den iQ Brumaire, återkom 
jag från Schweiz till Paris, och, då, jag hytte om 
hästar några mil frän Paris, sade man mig, att di- 
rectörn Barras nyligen rest derigenom, hegifvando 
sig tillbaka till sitt landställe Grosbois, och It,- 
följd af gensd’armer. Postîîlonerna berättade da
gens nyheter; oeh detta populära sätt att blifva 
underrättad derom gaf dem ännu mera Kfiiobet. 
I3et var första gången, sedan revolutionens början, 
som man hörde ett tillnamn i allas mun. Hittills 
hade man alltid sagts dep Constituerande Försam
lingen, folket, conventet har gjort det och det,; 
nu talade man blott om denna man, som skulle 
sätta sig i allas ställe, och göra menniskoslägtet 
anonymt, i det han underlade sig ensam all rykt
barhet, och hindrade hvar och en annan au dera-f 
dela med honom.

Samma afton, som jag kom till Paris, fick jag 
veta, att general Bonaparte under de fem veckor, 
som han efter sin återkomst tlllbragt i Paris, hade 
förberecit sinnena till den revolution, som var pä 
vägen att utbrista. Alla partier hade erbjudit sig 
It honom, och alla gaf han förhoppningar. Till 
Jacohinérira hade han sagt, att han skulle skydda 
dem för den gamla dynastiens återkomsr; rojalister- 
na tvärtom lemnades i den smickrande förhoppnin
gen, att han skulle återföra ’Bourbonerna p3 tbro- 
J>en; han hade Jå.tit säga Sieyes, det han ville sät-



ta honom i tillstånd att hunna framlägga den con
stitution, han nu i tio Sr lihasom i en molnstod 
hållit undan för allmänhetens ögon; i synnerhet 
hade han fängslat publiken, som aldrig är af ni
got parti, genom allmänna försäkringar om ord
ningens och lugnets vidmagthållande. Man nämn
de för honom en qvinna, som directoiiuin låtit 
fråntaga några papper; han skrek öfver den dum
ma grymheten att. plåga fruntimmerna, han som 
dömt sä många, af en blött nyck, till landsflykt 
utan ända; han talade ej om annat än fred, han 
som infört ett evigt krig. Med ett ord, han la
de i sitt sätt att visa sig ett halt shrymteri, som 
gjorde en förhatlig contrast mot den våldsamhet, 
snan visste honom hysa. Men, efter 10 års stor
mar, hade ideernas enthusiasm hos revolutionens 
menniskor leninat rum åt förhoppningar och far
hågor, som personligen rörde dem sjelfva. Efter 
en viss tid framtränga ideerna 1 nyo; men det 
slägte, som deltagit i stora borgliga oredor, är nä
stan aldrig det, som stadfäster frihetens lagar; det 
har befläcM sig för mycket, att kunna fullända 
ett så stort ver k.

Ifrån den iß Fructidor bar revolutionen ej va
rit annat än en beständig omvexling af menniskor, 
som gått under, einedan de föredragit sin person
liga fördel framför sina pligter; de gåfvo åtminsto
ne pa,detta sätt en vigtig lexa ät sina efterträ
dare.

Bonaparte mötte inga binder, för ntt komma 
till magten. Moreau hade ej någon tilltagsenhet 
1 civila angelägenheter. General Bernadotte an-
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fi fll ! ined 1 i fl 1 g enträgerihet, bos direçtorium att 
blifva återkallad till krigsministèren. Hans full« 
jr.agt var skrifven, men mod fattades direçtorium 
att sätta sina namn derunder. Nästan kela militä
ren förenade sig derfore med Bonaparte; ty då de 
ännu en gäng blandade sig i statens inre angelä
genheter, hade de beslutat att sätta en af de sina 
i spetsen derför, sålunda försäkrande sig om ds 
belöningar, de ville erhålla.

En artikel i, Constitutionen, som tillät de gam, 
las råd att firlägga den lagstiftande corpsen till 
någon annan stad än Faris, var det medel man 
begagnade att störta direçtorium.

De gamlas råd befallde, den iß Brumaire, att 
lagstiftande corpsen och femhundra-rådet följande 
dagen skulle flyttas till St. Cl,ond, emedan, man 
der lättara kunde sätta den militäriska styrkan i 
verksamhet. Den ißde om aftonen, var hela sta
den i rörelse under, väntan på den stora dag, 
som instundade; och utan tvifvel önskade da stör
re delen af ståndspersonerna, af' fruktan för Jaco- 
binernas återupplif vande, att general Bonaparte 
vunne segern. Min känsla, jag bekänner det, var 
ganska obestämd. Då striden en gång var börjad, 
kunde en ögonblicklig seger å Jacobinernas sida, 
medföra blodiga uppträden; men jag erfor likväl, 
vid föreställningen om Bonapartes seger, en smär
ta, som jag skulle kunna kalla proplietisk,

En af mina vänner, närvarande vid sessionen 
i St. Cloud, skickade mig kvar timma courirer; 
en gång underrättade han mig, att Jacobinerna se
grade, ocb jag beredde mig att å nyo lemna Bss»
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ïî»J e,;t ögonblick derefter fick jag veta, att gen««» 
î’a! Bonaparte hade segrat, sedan soldaterna siting, 
rat nationalrepresentationen; och jag begret, éj 
flirteten, den fanns aldrig i Frankrike, men hoppet 
0!t> den frihet, utan hviiken för detta land 
ej fnmes annat .än vanheder och olycka. Jag för- 
rnärkte hos mig i detta ögonblick'en svårighet att 
andas, hviiken, jag tror, sedan blifvit en sjukdom 
hos alla, som lefvat under Bönapartes spira.

Man har talat olika om det sätt, hvarpå denna 
revolution af den 18 Brumaire utfördes. Hvad 
som framför allt Sr af vigt, är att vid detta tillfäl
le apmärka de Charakteristik,« drageri hos den 
menniska, som i nära femton år varit herre/ öfver 
fasta landet af Europa. Han begaf sig inför skran- 
Iset i de gamlas rädsamling pch ville hänföra dem 
med ett eldigt och ädelt tal; men han förstår e| 
att uttrycka sig i ett högre språk; det är blott i 
den förtroliga sällskapstonen, söm hans bitande 
och skarpa snille visar sig med fördel; dessutom, 
emedan han saknar all verklig enthusiasm, i hvad 
Väg som hel ds t, eget han ingen vältalighet i an
nat än att förolämpa, och ingenting var (ör lionom 
svårare an att, dä han talade pä stående fot, bin
da sig till det slags aktning, man är skyldig en 
församling, som man vill öfvertyga. Hari bjöd till 
att säga de gamlas råd.* "Jag är krigets och lyckans 
Gud-, följen mig!" Men han nyttjade dessa ståtliga 
ord icke utan förvirring, p utbyte mot dem lian 
skulle haft lust att sätta i dera.? ställe: "J äten ai» 
le uslingar, och jag skall låta skjuta ned er, otn J 
ej fy de
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Det» »9 Brumaire from han in i Fenihunrlrarå» 
det, med armarna i hors och1 med en ganska dy« 
ster uppsyn, åtföljd af tvänne stora grenadierer, 
som skyddade bans lilla figure. De af represen» 
tanferne, som hade namn af Jacobiner, utbrustö i 
ett frufrtansvärdt anskri, när da sågo honom in» 
fromma i salen; till hans stora lycka, var hans 
foror Lucien då president^ denne ringde förgäfves i 
sin handklocka, för att återställa ordningen; frän 
alla håll skallade utropen: förrqdare, väidsinkräkta- 
re! och en af representanterna, hans landsman, 
Corsicanen Arena, närmade sig till denna general 
och fattade honom med eftertryck i kragen. Man 
har trott, men utan grund, att han Hade en dolk, 
för. att mörda honom. Irans åtbörd förskräckte i- 
mellertid Bonaparte, som sade till sina grenadierer, 
i det han yit sitt hufvud falla pä den enas axel: 
’’Skaffa mig härifrån". Grenadiererna ttfgO hononi 
midt ur denna krets af deputerade, som stodo om
kring honom, och buro honom utur salen i fria 
luften; och, sedan han kom ut, återfick han sin 
sans. Han steg i samma ögonblick till häst, och 
genomlöpande sina grenadierers leder, förmådde 
han dem snart till det han ville, att de skulle 
göra.

Vid detta tillfälle, soro vid många andra, har 
nian anmärkt, att Bonaparte kunde råka î förvir
ring, når någon annan fara än krigets påkom, och 
några menniskor hafva deraf, ganska löjligt, slutat, 
ett h-an vore utan mod. Thy värr, kan man visst 
icke draga hans mod i tvifvel; men som han icke 
är något, icke en gå«g tapper, pä ett ädelt sätt,
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följer deraf, att han aldrig blottställer sig, annor
lunda än när detta kan vara fördelaktigt. Han 
skulle vara ganska ledsen att blifva dödad, eme
dan det är en motgång, och ban i allt viil hafva 
fycka; han skulle äfven vara derenvot af det skal, 
att döden misshagar lians inbildning} men ban 
tvekar ej att våga sitt lif, då, efter hans sätt att 
se, spelet, om man så får uttrycka sig, ar v liait 
insatsen. 1 '

Sedan general Bonaparte gitt ut hr femhtui- 
drarådets sal, begäide de representanter, som voro 
mot, honom, med stormande häftighet, att han skul
le försättas utom lagen, och det var d.l, som hans 
bror Lucien, församlingens president, gjorde hon
om en utmärkt tjenst, i det han, oaktadt alla på
ståenden derom, nekade att framställa denna pro
position till omröstning. Om lian gifvit sitt sam- 
tycke dertill, bade decretet gått igenom, och in
gen kan veta, hvad intryck ett sådant beslut kun
de haft pä soldaterna, de hade nu i tio, år alltid öf- 
vergif vit dem afsina generaler, sorn lagstiftande mag- 
ten proscriherat; och, ehuru nationalrepresentatio
nen förlorat sin charakter af laglighet genom hän
delserna den ig Fructidor, verkar dock ofta likhe
ten i namn mer än sjelfva saken. General Bona- 
naparte skyndade sig att skiska den beväpnade styr» 
ban för att sätta Lucien i säkerhet utom salen; och 
sedari han kommit ut, gingo grenadiezerne in i oran
geriet, der representanterne voro församlade, och ja
gade dem, marche framåt, från den ena ändan af sa- 
^en till den andra, som der icke funnits en enda 
suenniska, Representanterna, trängda tillbaka mot
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öniren, voro tvungne att fly genom fönstret i Shs 
Clouds trädgård, i sina rådsdragter. Man hadö 
väl redan i Frankrike proscfiberat folkets repre* 
sentanter* men det var första gången sedan revo* 
lutionens början, som. man blottställde det civila 
ståndet för åtiöje i närvaro af det tnilitä fiska, och 
Bonaparte, som ville grunda sin magt på cotpsers 
så Väl som enskilda personers förnedring, fägnade 
sig åt att från första stund .hafva vetat göra folk* 
representanternas anseende till intet. Från det ö- 
gonblick nationalrepresentationens moraliska styr
ka var förstörd, utgjorde en lagstiftande Corps, 
hvilken den beldst var, i HiilitärenS Ögon ej annat 
än en förening äf femluindra meriftiskor, mycket 
minre starka ööh minre skiökliga än en bataillon 
af Samma antal, och de bafva sedan alltid varit 

/ färdiga, då deras anförare befallde det, att åter 
Ställa till rätta ölikheten i tankesätt likasom man 
rättar förseelser mot disciplinen.

Inför de femhundrades comitéer boll general Bona
parte.! närvaro af officetatne som tillhörde hans suite 
och några vänner hland directörerna, ett tal, soin 
sedan blef tryckt i den tidens dagblad Detta tal 
erbjuder en besynnerlig jeffiförelse, som historien 
ej hör förbigå. Hvad haj-va de gjort, sade han, 
då han talade om directörerna, af detta Frankrike, 
$om jag lemnade derri så lysande? Jag hade leinrlat 
dein freden, och jag fann i dess ställe kriget; jag 
hade lemnat dem segrar, och jag fann i deras ställe 
nederlag. Slutligen, hvad hafva de gjort af dessa 
hundra tusen Fransmän, som jag alla kände, mind 
Sapcnbräder, och som nu äro dSda? Sedan i hast



slutande sitt tal med en lugnare ton, tilläde lian:
Detta sakernas tillstånd kan ej långe fortfara; det 
skulle inom trenne år ådraga osS despotismen. Bona
parte åtog sig .sjelf att påskynda uppfyllandet af 
denna sin förutsägelse.

Men skulle det ej vara en vigtig lexa för 
fflenniskoslägtet, om dessa ftirectörer» menniskor, 
föga utmärkte genom sina krigsbragder, upp.st.ego ur 
»ina grafvar och fordrade af Napoleon rakning för 
rikets gränsor mot Hben och Alperna, eröfrade 
af republiken; räkning för de .tvänne gånger faris 
af utländningar varit intaget; räkning för de tren
ne millioner Fransmän, som från Cadix tili Mosk. 
va blifvit krigets offer; räkning, framför allt, för 
detta, deltagande, som nationerna kände för fribe
tens sak i Frankrike, men som nu förvandlat sig 
till en inrotad afsky. Visserligen voro ej directö- 
rerna derföre mer att berömma; med man borde 
deraf draga den slutsats, att en upplyst nation i 
våra- dagar aldrig kan göra någonting värre än ka
sta sig i händerna pâ en enda menniska. Allmän
heten har nu mer förstånd än någon enskild 
menniska, och författningarne förlika tänkesätten 
med mycket mer framgång än omständigheterna. 
Om Phans k a nationen, i stället att välja denna 
främling, som för sin egen räkning beskattat hen
ne, och alltför härd t beskattat henne; om Frao. 
ska nationen, säger jag, som di, oaktadt alla sina 
fel, var $1 vördnadsbjudande, hade constituent sig 
sjelf och gifvit akt på de lärdomar,, som tio års 
ei< arenhet gifvit henne, skulle hon än i denna dag 
'ärit yerldens Jjns.
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Tredje C a p i t e e f.

På hvad sätt den Consulura Constitutionen 

inrättades.

“■'B il :

^en kraftigaste besvärj ning Bonaparte nyttjades 

för att grundlägga sin roagt, var, såsom vi redan 
sagt, den förskräckelse, som blotta namnet Japobi- 
nismingaf, ehuru alla menniskor, som kuOnä tänkas 
allt for väl veta, att detta plågoris aldrig mer kan 
uppkomma i Frankrike. Man ger sig gerna utseen
de af att frukta de slagna partierna, för att derige» 
nom erhälla en förevändning till stränga mått och 
steg i allmänhet. Alla de, som villja gyrina despotis
mens införande, påminna med häftighet om de 
missgerningar, som af demagogerna blifvit begång
na. Detta ar en ganska lätt taktikj också förla
made Bonaparte allt slag» motstånd mot sin villja 
med dessa ord: vill ni, att jag skall lemna er It 
Jacohinerna? och Frankrike gaf då efter för honom, 
utan att kraftfulla män vågade svara: vi skola veta 
att Sfvervinna Jacohinerna och äfven er. Man till 
och med icke heller då älskade honom, men .man 
gaf honom företrädet. Han har nästan alltid ställt 
sig i hredd med någon annan farhåga, för att göra 
sin roagt antaglig såsom ett minre ondt.

En comité, sammansatt af femtio medlemmar 
a£ femhundrarådet och de gamlas' råd uppdrogs 
att, gemensamt med Bonaparte, uppgöra den con
stitution, som man ville utrdpa. Någre af dessa lö- 
damöter, som dagenjörut hoppat genom fejistreb

för
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lör att komma undan bajonetterna, afhandlude på 
£ullt allvar de abstracts frågor, som rörde de nya 
lagarna, likasom hade man kunnat inbilla , sig, 
.att deras . magt ähnu eg'de något anseende. Den- 
ina köld hade kunnat vara vacker, om den va- 
;förenad med energiè; men. man inlät sig î ab- 
Sttacta undersökningar, endast för att grundlägga 
tyranniet, såsom man, i Cromwells tid sökte tipu 
sprak ur Bibeln, att bana väg för den oinskränk
ta rr.agten.

Bonaparte bit dessa menniskor, vana vid ta!a- 
restolens koMstofningar, i onyttiga ord förspilla 
den lilla character de ännu hade i behåll 5 mfen, 
här de genom sin théorie komm o praktiken' för 
hära, afkortade han alla svårigheter med. den ho
telsen, att icke vidare blanda sig i deras sak, deE 
Vill saga, att med styrkan upplösa deras betänkligbe
ter. Han Fann sig temligen väl i! dessa vidlyftiga 
undersökningar, emedan han är mycket road «Ï att 
sjelf tala. Hans fömäUmngskonst i politiken be
står ej i tystnaden ; han förvirrar lieldre sinnena 
»ned en hvirfvel af mångordighet' hvangenom. 
han kan förmå sina åhörare att ömsom tro på d® 
tuest motsatta saker. I sjeïfva verket bedrar ma,nr 
ofta bättre, genorn det man talar, än att man tiger. 
3Det 'miusta tecken kan förråda de tigande; men 

när man har den oförskämdheten att rent af );u- 
ga> eger.man flera utvägar att leda öfvertygelsem 
Vilse. Bonaparte hade således fördrag med klyf
tigheterna hos en comité, som beredde grundlägg, 
»ingen af en samfundsinrättning pä samma sätt

Mad> Stajil. U Del, Ij .
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som man skrifv-er en bok. Då var ej någon fråga 
om gamla corpser, soni man borde sköna, om pri* 
vilegier, som borde bevaras, eller gamla bruk, som 
man borde hålla i aktning 5 revolutionen hade till 
den grad plundrat Frankrike på alla minnen af det 
förflutna, att ingen häfd mer låg i vägen för en 
fri och oberoende sammansättning af den nya Con
stitutionen.

Till all lycka för Bonaparte, var det vid en 
sådan afhandling icke en gång af nöden att ega 
någon djup lärdom; det gjorde redan tillfyllest att 
kunna strida mot blotta förnuftsslut; ett slags va
pen, hvarmed han lekte efter behag, och hvaremot 
han satte, när det så passade hoaom, en slutkomst, 
derallt Var obegripligt, utom hans vill ja. Några men- 
niskor hafva trott, att Bonaparte egde djupa insig- 
ter i alla ämnen, emedan han i detta som alla an
dra mål gjort brùk af sitt charlatanen. Men som 
han foga last i sina dar,..vet han ej mer än hvad 
han inhemtat genom umgänge. Händelsen kan gö
ra, att han lemnar er i ett ämne en ganska om
ständlig, till och med lärd beskrifning, om han 
träffat någon gårdagen, som underrättat honom der- 
om ; men i nästa ögonblick gör man den upptäck- 
ten, att han icke känner, hvad alla med uppfo
stran vetat från sina barnaår. Utan tvifvel fordras 
det ett visst hufvud, en viss skicklighet att på så
dant sätt kunna beslöja sin okunnighet; men t 
alla fall är det endast menniskor, hvilka genom 
grundliga och sammanhängande studier bemägtigat 
»ig sitt ämne, som kunna hafva sanna åsigtar i'frå-
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gan -om Organisationen äf 'en stats grtu; iiâgàr. gftl 
drageriets gatnia lära bar lyckat* Bunaparte, merk 
blott derforé, att dén understöddes af krigsärans 
Randande trollmagt. Utan denna blycksfullä för
bindelse äf trolöshet och segrar skulle det ej gif. 
Vas lrier än ett »ätt att dörhä' om en sådan man.

Man betältade oss alla aftnar Bonaparte« 'ses 
emner med sin comité, och dessa nyhetefc hade 
umnat roa oss, öm de ej väckt en liHig bro öfver 

Frankrikes Öde. Hofmanbsandahs tralaktighet bör- 

la e att utveckla sig hos menniskor, som Sdaaa- 
ag?,t den mest revolutionära straffaët i Charakteren

“t Vi!da Jaco,)h)er ^sle fedan. öfver sina rollet 
som bafoner och gr.fvar, bvilka fär framtiden vo- 

dem bestämda, Öch allt tillkännagaf, ät, d è 
personliga intresse Var den VeH.liga ^ go(ft 
efter behag skulle antaga de mes-: olika skepnader.

Under det dessa rådplägningar äft.Mia plätödtH 
snötte jag en eonventsledamöt, söm jag icke vill 
nämna, ty h vårföre utsätta hans namn^är talans 
hkbet gör det Öfvefflödigt? Jag, tillkännagaf föc 
honom mm, öro; öfVer frihetens sak. • »Ack, min 
fru,i Vl hafva nu kommit på den punct, då det ej

«er äf att tänka på räddandet af revolutionen* 
ig t u n ds atser, men endast af persönef, söm .utfört 
den.” ■ Likväl var denna tanka ej Frahhfike*.

Man föreställde sig, att Sieyes skulle framläg
ga alldeles färdig derina ryktbara constitution* 
u.. arom man nu i tio ar falat såsöuUöm förbundets 
arçn, deft der skiille förena alla partier; men af eft 

Ksynneriig underlighet ha da han ingenting skriirV,
1 dofta ämne. Snillets öfverlägsenhet hos Sieÿilt



skulle ej kunna öfvervinna hans mïsantbropiska Cha
rakter; ménniskoslägtét misshagar honom, ocb han 
förstår ej att underhandla dermed; man-skulle kun
na säga, att han ville hafva att göra med någon
ting annat än menniskor, och att han uppgifver 
allt, emedan han ej kan finna på jorden ett släg» 
te, mfer i hans tycke. Bonaparte, som icke förlo- 
jade sin tid, hvarken med begrundandet af abstra- 
cta ideer eller med lynnets hopplöshet, märkte 
ganska snart, hvarutinnan Sieyes’ system kundfe 
vara honom till nytta. Det låg deri, att liaü med 
mycken konst tillintetgjorde folkvalen: Sieyes satte 
i dess ställe förteckningar på sökande, af hvilka 
senaten b@rd.e utvälja medlemmarne i lagstiftande 
corpsen Och tribunatetj ty man insatte, jag vet ej 

, hvarföre, trenne corpser i denna .constitution, ja 
till och med fyra, om man derunder inbegriper 
statsrådet, som Bonaparte sedan så väl förstått att 
begagna. När valet af (deputeiade icke direct ut
går från folket, linrjes ej mer någon representativ 
r.egeringsform; ärftliga författningar kunna siå vid 
sidan af dessa val, men det är i dem som friheten 
består. Också var det en högst angelägen sak för 
Bonaparte att förlama folkvalen, ty han visste allt
för väl, att de ej stå tillsammans med despotismen, 

I denna constitution borde tribunatet, samman
satt af hundra personer, tala, och den lagstiftande 
corpsen, samihansatt af tvåhundradefemtio, tiga; 
men man begrep ej, hvarföre man gaf den ena én 
rättighet, spm man förnekade den andra, Tribu1- 
natet och lagstiftande corpsen voro icke nog talri
ka, i förhållande till Frankrikes befolkning, och



fgflJggMI'

ïieîa den politiska , vigten borde concentrera sig 
lux den cqnaerveramle Renaten, som i sig förenade 
alla magter, utom en enda, den som uppkommer 
af en oberoende förmögenhet. Senatorerna lefde 
Hott på den sold da erhöllo af den verkställan- 

agten. Senaten var i sjelfva verket ej an-, 
»af, än en slöja för tyranniet, hvilken åt en endas 
befallningar gaf utseende att bafva först genom
gått fleras granskning.

Når Bonaparte såg sig icke bafva att göra med 
annat an betalda roenniskor, delade i trenne cor- 
pser, och utnärrinda den ena af den andra, trodde 
ban sig säker att • hinna - sitt mål. Det vackra 
namnet tribun innebar pensioner för fem Sr; det 
»torn namnet senator utmärkt© ett canonical på 
lifstid, och han insåg ganska lätt, att den ena skul
le .eftersträfv» att förvärfva, hvad den andra önska
de bihéhåjla. Bonaparte lät sin egen vill ja féflufn- 
nas sig i o.iika toner, än på senatens visa språk, 
än af tribunernas anbefällda rop, än genorn lagstif
tande corpsens förbehållsamma betänkligheter; och 
denna tresfäinniga chor skulle gälla för na ' 
r®st, ehuru en och samma man var hela 
capellmästare.

Sieyes’ verk har säkert blifvit fffrderfvadt af 
Bonaparte. Hans långsynthet, lik rofFögelns, hjelp- 
te honom att upptäcka och förekomma, i den före
slagna statsförfattningen, allt, som en dag kunde 
medföra något motstånd; men Sieyes hade gjort all 
frihet, om intet, då han utbytte folkvalen mot 
bvilken annan inrättning som' heldst,



Bonaparte sjelf hade kan bända ej varit nog 
«dark, att då kunna åstadkomma en sådan förändring 
i allmänt antagna grundsatser; philosopher» måste i 
detta afseende understöd ia inkräktarens planer., 
"Visst icke, som hade Sieyes velat införa tyranni-, 
eti Frankrike; man hör göra honom den rättvisa, att, 
han aldrig deltagit den, och dessutom kan en inan, 
af så mycket snille aldrig älska en endas, magt, så 
framt ej denna enda är han sjeit. Men, genom sin 
roelaphysik invecklade han den enklaste fråga, 
den om valen; och det är i skydd af denna moln-,, 
ftod, som Bonaparte ustrafFadt' införde en despto. 
tisk regering.
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F J E H D; E C A n r t t, E x.

Om tillvexten i Bonapaiftes. oinskränkta magu»,

iVjLan kan aldrig med fqr mycken, uppmärksam^, 

het gifva akt på de första symptomerna till tyran-.-, 
niét; ty när det vest till en viss höjd, är det ej 
mer tid att hämma det.. En enda menniska fäng
slar en mängd enskilda personers vill ja, som hvar 
för sig skulle önska att vara fria, men som. likväl; 
underkasta sig lydnaden, emedan den ene fruktar 
den andra och icke vågar att öppet meddela, hon
om sin tanka- Oi ta är en föga talrik minoritet, 

^tillräcklig,, att trotsa den ena delen af majoriteten 
efter den andra, när denna ej känner sig sjelf.
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Oaluadt olikheten i tider och ställen, finnas 

Hfiyäl vissa paralleler i alla nationers historia, som 
rakat i träldom. Det är nästan alltid .efter länga 
inhemska oroligheter, som tyranniet uppkommer, 
emedan det åt de redan utmattade och fruktande 

'■partierna erbjudet hoppet att deri finna ett skydd, 
Bonaparte har med skäl sagt om sig sjelf, det-han 
förträffligt visste att föreställa magiens verktyg. I 
sanning, som han icke är fängslad af någon idee, 
eller besvärad af några betänkligheter, uppträder 
han pa omständigheternas fält en ej minre vig än 
kraftfull kämpe, och första ögonkastet lär honom, 
bVad som hos lrvarje ruenniska eller en större för- 
ening deraf kan gagna hans personliga planer. 
Hans anläggning att komma till herraväldet öfrer 
Frankrike grundade sig pl trenne hufvudsakliga 
grundpelare; att förnöja menniskornas egennytta 
på bekostnad’ af deras dygd, förvända opinio
nen -genom sophismer, och gifva nationen, i stäl
let för friheten, kriget att tänka på. Vi skola se' 
honom följa dessa åtskilliga vägar med en sällsynt 
skicklighet. Fransmännen hafva, thy värr, alltför 
mycket lindrat hans besvärj icke dess minre är det 
hans olyckliga genie, som framför allt hör komma 
i betraktande; ty, då egenmägtiga regeringar i al
la tider hindrat denna nation att fatta bestämda 
grundsatser i något ämné, hax Bonaparte satt dess 
passioner i rörelse utan att hafva något motstånd 
af stadgade tänkesätt att öfvervinna. Han kunde 
från denna stund upphöja Frankrike till anse- 
®nde och ära, och på samma gång genom aktnings
värda inrättningar stadga sitt eget välde; men ett
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afgjôrdt förakt för hala menniskfoslägtet bar furi. 
härjat haés själ, och hati trodde, att det icke gafs 
uågou grundlighet i annat än det endt är.

Vi ha.fva redan sen, att general Bonaparte lät 
proclamera en constitution, i bvilken det icke fanns,

' xiâgon garantie, Än mer, han hade den största 
omsorg att lata de lagar blifva beståndande, som 
■under revolutionen utgifvits, för att kunna ef
ter behag välja det vapen, som bast passade hon
om, i denna afskyvärda ruatkammare, De utomor
dentliga comitéerna, deportationerna, landsförvis- 
»ingarne, trÿçkfrihetstvànget, dessa utvägar, til.î 
all olycka vidtagna i frihetens namn, voro. ganska 
passande för tyranniet. Förderas användande fö
rebar han än statens intresse, än tidernas tvingande 
aiödyän.dighet, iin sina fienders verksamhet, än lugnets, 
bibehållande. Sådant är det artilleri af phraser,, sorp, 
grundlägger den oinskränkta magten; ty. omstä.ndig-.', 
Jreternataga aldrig något slut, och ju mer man genom 
olag-liga utvägar vill tvinga, dess flera missnöjda' till
skapar man, eom göra nya, olaglig he ter än ytterligare, 
af nöden. Det är alltid till morgondagen, man upp
skjuter lagens införande, ocli man fördjupar sig î 
en olycklig kretsgång, som man ej kan komma 
rfrån; den allmänna ' samfunds and a, som man 
vantar-på, för att lemria tum åt friheten, kan ej 
•uppkomma af annat än sjelfva denna frihet,

Constitutionen gaf Bonaparte tvänne embets» 
broder; han valde, med en sällsynt skarpgjjmjgfmk 
till medoönsulex tvänne menniskor, sona blott 
fjente till slöja öfver hans despptiska enhet; den. 
tna, Cambacérès, en lagfaren man af storå lasst*«
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ter, men som i Conventet lärt 
ordning gîfva vika för skräckregeri ^ 
andra Lebrun, en man af ett ganska odladt snille 
och ett högst artigt umgängssätt, men som bildat 

under cancellern jViaupuu, under denna mini- 
ter, son? i stället för Frénluikes parlatnenter insatt 

Ott af honom sjelf ntnämndt, emedan han ej fann 
dåvarande monarchie nog egenmägtig? såsom hon 

. förut var. Cambacérès var Bonapartes tolk hos re- 
volutionisterna, och Ijebrun hos royalislerna; den 
ena och den andra öfversatte samma text pä tvänne 
Olika språk, Tvänne skickliga ministrar hadé ock- 
aå en hvar sig uppdraget att passa det gamla och 
nya regeringssättet till ett tredje, Den första, en 
magnat, invecklad i revolutionen, sade till roÿalister* 
na, hurusom det borde tillfredsställa dem att åter
finna monarçhisk» inrättningar, då de uppgåfvo 
allt lropp om den gamla dynastien. Den andra, 
en man från de olyckliga tiderna, men icke dess 
minre färdig att bidraga till bofvens återupprät
tande, predikade för republiçanerna om nödvän* 
digbeten att öfvergifva sina politiska tänkesätt, 
blott de kunde bibehålla sina platser. Ibland des
sa riddare af omständigheterna visste Bonaparte 
såsom ensam herre alt tillskapa ännu flera omstän
digheter, och de andra sty.rde efter den vind, som 
detta stormarnes genie hade låtit komma i de* 
Tas segel.

Förste Consulns politiska annee var samman
satt'af öfyerlöpare från de bägge partierna. Boyn. 
listerna uppoffrade honom sin trohet mot Bour- 
Wuerua, och patrioterne sin tillgifvenhet för fri-
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ieten; således kunde intet: oberoende tänkesätt vi
sa sig under hans regering, ty han ursäktade myc
ket heldre en egoistisk uträkning än ett o'egen- 
nyttigt tänkesätt. Det var från den elaka sidan 
@f menniskohjertät, son» han trodde sig blifva herre 
deröfver.

Bonaparte valde Tuillerierna till sin bonings* 
plats, och valet af denna vistelseort var ett par. 
tistreck. Man hade der sßtt Konungen af Frank
rike; dé moriarchiska plägsederna voro der närva
rande. för allas inbildning, och det var, så till så
gandes, tillfyllest, att låtä uppföra murante, för att 
genast hafva allt i sitt skick. Mot sista dagar, 
ne af förflutna århundrade, såg man Förste Con
sul» göra sitt inträde i det1 palats, som var upp. 
bygdt af Ko.nungarne; och, ehuru Bonaparte ännu 
var långt ifrån den prakt, han , sedermera utveck
lat, såg man likväl redan hos alla, som omgäfvö 
honom, en bestäUsamhet, att på Österländskt sätt 
agera hofmän, hvillfen borde öfvertyga Honom, att 
jordens heberrskande vär en ganska lätt sak. När 
hans vagn kom» till Tuilleriernas slott, öppnade 
hans hetjenter vagnsdörren och kastade ner fotste
gen med en häftighet, son» tycktes förklara, att 
sjelfya naturtingen voro. oförskämda, som ett ögon
blick kunde uppehålla deras herres gäng. Han 
sielf hvarken säg eller tackade någon, likasom han 
fruktat, att nian kunde tro honom tillgänglig för 
de hedersbetygelser, han fordrade. Dä han steg 
uppför trappan m»dt ibland folkhopen, som trängrt 
de sig omkring honom, stadnade hans ögon hvarken 
V:! »ägot föremål eller på någon menniska serskildt^



i hans. uppsyn var någonting sväfvande oeb ob«, 
hymradt,. och hans blickar ulfcryckte ei annat än 
hvad som aliticl passar1 honom att visa, iikgilltighet 
för ödet, och förakt för menniskortta,

Hvad som på ett utmärkt sålt befordrade Bo- 
Papartes rnagt, yar att han ej hade någon att sko
pa utom mängden. Alla individuella storheter ha
de bJifvic tillintetgjorda genom tia års orolighe
ter, och ingenting verkar på ett folk så jnyckfefc 
«om militärisk magt; det fordras mycken styrka i 
förståndet att kulva denna böjelse, i stället att draga 
fördel dera.f, Ingen meiïniska i Frankrike kiinde an
se sin belägenhet tryggad; menniskor af alla klas
ser, ruinerade eller riktade, bannlysta eller be, 
lönt a, befunno. sig alla ,lika, hvar för sig, i mag- 
tens händer. Millioner Fransmän voro uppförda 
på emigrantlistorna; andra millioner hade köpt na, 
tionalgodsen; millioner hade blifvit proscriherade, 
j egenskap af prester eller adelsmän; andra fruk
tade att LlilVa det för sing bedrifter under revo
lutionen. Bonaparte, som alltid gick mellan tvän. 
pe motsatta intressen, aktade sig att sätta en gräns 
för dessa farhågor, genom stadgade lagar, som 
kunnat underrätta en hvar om dess rättigheter. 
Han 1 återgaf den eller den sina gods, den eller den 
fråntog han dem för alltid, Ett förordnande om 
«kogarnes återställande försatte den ena i elände 5 
den andra fick. långt öfver hvad han någonsin, egt. 
Han återgaf stundom faderns goda till sonen, den 
äldsta broderns till den yngre, allt efter som ban 
var mer eller minfe nöjd med deras tillgifvenbet 
för hans person. Det fanns ej någon Fransman,, I
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som icke hade något att begära af regeringen, oc.h 
detta något: var sielfva .lifvet; ty då bestod nåden 
icbe i det flyktiga nöje, den kan skänka, men i flop
pet att återse sitt fädernesland, och åtminstone å- 
terfå en del af hvad man egt. Den Förste Consuln 
hade förbehållit sig magten att, under livad föres 
gifvande som heldst, kynna råda öfver allas och 
hvarje enskild menuiskas öde.. Detta oerhörda 
tillstånd af beroende ursäktar nationen i manga 
hänseenden. Kan man i sjelfva verket fordra ea 
allmän enthusiasm, som sträcker sig till hvart och 
ett epskildt indïviduum? Och fordras det något 
minre än ett stort hjeltesinne att blottställa sig fac 
deti undergång och den bannlysning, som sväfvade 
öfver alla lika, genom tillämpning af det eller det 
decretet? Ett santmånträffände af omständigheter, 
ensamt i sitt slag, lemnade till en enda menniskas 
disposition skräckregeringens lagar och den mili
tär »ska styrkan, tillskapad af den republicans.}« eu- 
tbusiasmen. Hvilkét arf för en skicklig despot!

De bland Fransmännen, som sökte att lägga 
himjer i vägen för Förste Cönsulns beständigt till, 
vexande mägt, borde påkalla friheten, för att med 
fraimgång kämpa mot honom. Men vid detta ord 
ropade aristokraterne och revolutionens fiender på 
Jacobinismen och understödde på .detta sätt ty, 
ranniet, hvarför de sedermera velat anklaga sina 
fiender.

För att ställa' Jacobinerna till freds, soai ännu 
icke alla sliitit sig till detta hof, hvaraf de hade 
svårt att fatta n:1gon mening, utspridde man b.ro> 
ehurer, i hvilka »an sade, det man ej borde fruk.
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ta, att Bonaparte ville likna Caesar, Cromwell eilet 
Monkj utnötta roller, som icke mer passade för det
ta århundrade. Det är likväl ej alldeles afgjordt, 
om icke händelserna i denna verlden förnyas, ehuru 
detta kunde vara författarne till de nya ströskriftef- 

na förbjudet att säga; men hvad som då var af nöden, 
var att gifva' en phrase åt dem, som på äriständigt 
sätt ville varà bedragtfe. Franska fåfängan började 
vid den tiden att slå sig på den diplomatiska kon
sten: nationen, hvilken man i förtroende gaf del af 
hela komediens hemlighat, var smickrad af detta 

förtroende, och fann sig smickrad af den kloka för- , 
behållsamhet, som man af henne fordrade.

Man sätte snart de talrika journalerna i Frank- 
rike under den strängaste, men tillika den bäst 
combineradecensur; ty det var ej frågan om attjör- 
döma till tystnad en nation, som måste smida phraser 
öfver all» ämnen, likasom Romerska folket måste 
se skådespelen på circus. Bonaparte inrättade då 

detta pratsamma' tyrannie, hvaraf han se dann era 

dragit så stor nytta. De periodiska bladen upp- 

repade alla samma sak hvarje dag, utan att det 

var tillåtet att motsäga d.ern. Journalernas frihet 

är i många afseenden olika böckernas. Journaler
na förkunna nyheter, som alla klasser, i samhället 
äro nyfikne att veta, och boktryckerikonstens upp
finning, långt från att vara, sås-om man sagt, frihe
tens sauvegarde, skulle blifva despotismens fruk

tansvärdaste vapen, om journalerna, som äro den 
enda lecturen hos tre fierdedelar af nationen, Vo

re underkastade regeringens uteslutande gransk« 
hing. Ty pa samma sätt som de^reguliera troppar-
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ne aro farligare for folkens frihet än nationalité- 
väringeit, förderfva betalda skriftställare den all- 
mänba opinionen 
derfvas, ö,m nian blott 
sig åt hvarandra, och man således bildade sitt 
omdöme efter glina facta. Men, då begäret efter 
nybetef ej kan tillfredsställas utan ätt inheiiita ert 
poiuon lögner; då ingen händelse berättas, utart 
att vara åtföljd äf en sophism; då hvar och ens 
anseende beror af en smädeise, utspridd i fidnin- 
game, som på alla håll mångdubblas, utan ätt inari 
lemnar någon vagen oppen a;t försvära sig- då tän
kesätten öfver hvarje omständighet, ofvér hvart 
och ett arbete, Öfver hvar bob en person, aro un
derkastade journalisternas lösen, likasom soldater
nas rörelser liniecheferna; det är di, som boktryc- 
kerikonsten blir hvad man sagt om canonen; Kon- 
ungarnes sista skäL

Bonaparte, söm hade ätt befalla Öfver en mil
lion beväpnadé inèhnîskor, lade ei detföie hiinré 
vigt på konsten att genom lidningarne leda det 
allmänna tänkesättet ; han dicterade ofta sjdf 
till journalerna hela articlar, som man künde kän- 
na igen på de häftiga slörtningarne i stilen; man 
*ag, att han, i hvad som skrefs, gerna hade velat 
sätta svärdshugg i stället för ord. Han har Î 
•hela sitt väsende ett djup af pöbeiaktighét, sorti 
ej en g:,ng det gigantiska i bans äregirighet skul. 
Je kunna fördölja. Icke som skulle han ej på ut
satt dag ganska väl förstå att mad mycken anstän- 
dighet Visa sig; men lian befinner sig ej väl i an. 
trnt än förakt för andra, och så snart han kan öf.
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Verlemna sîg deråt, är han i sitt fria och naturlï. 
ga skick. I alla fa]] Var det ej blott af smak som 
han, i sina noter till Moniteuren, satte revolutio. 
nens egoism i verksamhet, för att - understödja sin 
magt. Det var sig ensamt han tillät att vara Ja
cobin i Frankrike. Men, då ban i sina bulletiner 
mförde grofva stnädelser mot de mest aktningsvär
da personer, trodde han sig pä det sättet fängsla 
folket och soldaterna, närmande sig till deras 
epräk och passioner under sjelfva den purput, i 
hvilken han var höljd.

Man kan aldrig komma till en stor mijigt. utan 
att begagna sitt tidhvarfs anda; också ^studerade 
Bonaparte mycket väl dess rigtning. Ibland ader- 
tonde seclets öfverlägsna män i Frankrike var en 
stolt enthusiasm radande för de grundsatser, som 
ligga til! grund för menniskoslägteu lycka och vär- 
dighet; .men i skydd af denna störa ek vexte giftiga 
Örter, egoismen och ironien ; och Bonaparte visate 
att med skicklighet begagna sig af dessa olyckli
ga böjelser. Han vände alla vackra saker till åt- 
löje, undantagande styrkan; och den bufvudre- 
gel, som under hans regering var gällande, lyddes 
skam öjver de lesegrade ! Också 'skulle man ej 
vara frestad att säga anhängarne af hans lära mer 
än en enda ohöflighet : Ock likväl har det ej tve
kats er! Ty hvarje , förebråelse, som stoda i sam- 
wanhang med ett moraliskt tänkesätt, skulle föga 
besvära dem. '

Det var likväl högst nödigt att gifva en lifs- 
FUncip St detta system a£ grundsatslösbet och 
^aUt åtlöje, hvarpl den civila styrelsen grundade



sig. Dessa negativa magter voro ej i stånd ätfi 
sätta statens krafter i en framskridande rörelses 
utan tiUbjelp af den militäriska lyckans förtskyn- 
dande väckelser. Ordningen i förvaltningen och fi- 
nancerna, Städernas försköning, canaletnas och dö, 
stora vägarnes anläggande, med ett Ord allt hvad 
man kunnat berömma i den inre stÿrelsen( had«?, 
till ensam grundläggning de penningar, som mari 
erhållit genom contributionér, upptagna hos utland* 
iiingen. Dét fordrades i sanning ej minre än bel 
fasta landets inkomster, att då förskaffa, Frankrike 
sådana fördelar, och, långe från att de voto grun< 
dade på varaktiga inrättningar, hvilade hela den 
skenbara storheten af denna koloss blott på en fou 

:ällning af lera.

Femte G a p j t r, é t.

Borde England göra fred( med Bonaparte vid 
hans tillträde till Consulatet?

h general Bonaparte bief utnämnd till Consul, 

väntade man, att han skulle göra fred. Nationen 
var tröttad af sin langa kamp, och säker att,' med 
Rhen och Alperna till gränsmärken, kunna bevara 
sitt oberoende, önskade den intet annat än frçd 
och lugn; den vände sig säkert till orätt mån, för 
att vinna sin önskan. Imellertid gjorde Förste Gon- 
suln vissa steg, för att närma sig till England*

och
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Sea dåvarande ministère vägrade bans anbud» Kan, 
bända, bada det ej rätt deri ; ty tvänne år deref- 
ter, när Bonaparte redan tryggat sin magt genort. 
segern vid Marengo, sig Engelska regeringen sig * 
nödvändighet att underteckna tractateri i Amiens» 
som i alla äfsöenden var ofördelaktigare än den man 
kunnat erhålla i ett ögonblick, då Bonaparte ön
skade en ny framgång, freden med England. Inre!, 
jeri id delar jag icke några personers tankar, som 
påstå, att, om Ëfigeîska ministère» di gått in pS 
Frankrikes förslag, hade Bonaparte från detta ögon
blick antagit ett fredligt systern. ingenting var 
mer stridande mot hans natur ocb lians intresse» 
Han kan ej lefva, utan att vara i beständig skak- 
foing 5 och om någon ting kan tala för honom host 
dem, som närmare öfverväga menskliga naturen* 
lott, så är det, att han ej kan andas fritt utan ais 
vara oingifven af en vulcanisk atmospher > hän* 
ögen fördel tillstyrkte äfven kriget.

Hvär och en mertniskä, sorn feKfvit énrlå sïÿv 

tesmanneh i ett stort land på annat sätt än genom 
fflrfsrättigheten, kan svårligen bibehålla sig- i der,na 
värdighet, om. han ej ger nationen frihet eilen 
krigsära,- um han icke är en Washington eller er- 
©frarCi Men »ort svårligen någon kundo likna 
Washington minre än Bonaparte, kunde han icka 
införa och bibehålla en oinskränkt magt, utan att 
förvirra det allmänna omdömet, utan att bvarje> 
tredje månad öppna Fransmännen en tay utsigt, fS'i 
att gen öm tätt omvexlandö stora händelser ersätta

111 !

S'Iml, Staël* H Del, *4, »



—i 210 —

bristen pi denna aktningsvärda, men lugna täflan# 
soin ftia folkslag äro kallade att åtnjuta.

En anekdot kan tjena till bevis, huru Bonapar
te anhängare, redan från de första dagarne af hans 
tillträde till consulate^ „nogsamt visste, på hviiket 
träiaktigt sätt man borde ställa sig, för att beha
ga honom. Ibland des skäl, Lord Grenville upp
ställt, att icke göra fred med Bonaparte, var det 
afven ett, att, som förste Consulns regering endast 
berodde på hans person, kunde man icke bygga 
någon varaktig fred på en menniskas Iifstid. Dessa 
ord uppbragte Förste Konsuln; han kunde ej tå
la, att man satte hans död i fråga. I sanning, när 
man ej mer möter något motstånd bos mennfskor- 
M- _förtSrnas n,an ötver naturen, som ensam är o- 
bojhg; för oss andra är.döden lättare; våra fien
der, ofta äfven våra vänner, bereda oss derpå. 
Den man, som fått sig uppdraget att i Moniteu
ren vederlägga Lord Grenvilles svar, nyttjade des- 
sa uttryck: livad Bonapartes lif eller död an *Sr 
aro dessa saker, Mylord, öfuer tn legrepp^ ^J
da kallade Roms folk Eejsarne Eders Evighet. För
underliga lott, att menriiskoslägtet genom passio
nerna tyckes dömdt att återkomma i samma be
ständiga kretsgång, då det likväl rycker allt längre 
och längre fram på ideernas bana ! Tractaten i 
Amiens afslutades, då Bonapartes framsteg uti Ita- 
lien gjorde honom till herre öfver fasta landet' 
villkoren deri voro mycket ofördelaktiga för En
gelsmännen, och., under den tid af ett är, som Aeit. 
na tractat egde bestånd, tillät sig Bonaparte sä 
iruktansvärda ingrepp, att, nast det felet att un-



derteckna den, det att icke bryta den skulle varit 
det mest oförlåtliga. "Vid denna tid, år ißog, be
fann sig, till stor olycka för frihetsandan i Eng
land, och följaktligen äfven för fasta landet, b vars 
ledstjerna den är, oppositionspartiet, med I'ox i 
spetsen, på en alldeles orätt väg i anseende till 
lonaparte; och från denna stund har delta parti, 
eljest sä aktningsvärdt, förlorat det välde öfver na
tionen, som det varit önskligt, att det i andra af- 
seenden kurmat bibéhalla. Det var redan allt fot 
mycket, att bafva försvarat Franska revolutionen 
under skräckregeringen ; men hvilket fel, om det 
är möjligt, ännu farligare, att betrakta Bonaparte så
som en anhängare af denna revolutions grundsatser, 
hviika ingen bättre än ban kunde förstå att utrota! 
Sheridan, som genom sin upplysning och sina ta- 
ienter var en man att kunna göra Englands och 
sin egen ära, visade i det vackra tal, han höll 
nied anledning af freden i Amiens, oppositionspar
tiet med mycken tydlighet den roll det borde 
spela.

”Bonapartes belägenhet och organisationen af 
lians magt, säger Sheridan, äro sadäne, att han 
mäste fastställa ett fruktansvärde bytesvillkor med 
sina undersäter; han måste lofva att göra dem till 
herrar öfver verlden, på det de måtte samtycka att 
vara hans slafvar ; och, om hans syftemål är af 
denna beskaffenhet, mot hvilhen magt skall han 
vända sina oroliga blickar, om ej mot Storbrittan- 
nien ? Någre bafva påstStt, att han icke ville un
derhålla med oss någon annan täflan än den i han
deln ; lycklig denna wenniska, om förvaltningens

11
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grundsatser hade hos honom utvecklat sig till nîl* 
got system ! Men, hv.em skulle hunna tro det ? 
Han följer den gamla methoden af öfverdrifna på
lagor och förbud. I alla fall skulle han visst på 

kortaste vägen vi 1 ]ja bringa oss i förderfvet; kan 
hända, föreställer han sig, att, när han en gäng 
underkufvat detta land, han sedan skulle kunna 
efverSytta til! sig vår handel, våra capitaler och 
vår credit, såsom han till Paris låtit fora Italiens 
taflor och statuer. Men hans ärelystna förhopp
ningar skulle snart vara bedragna ; denna credit 
skulle försvinna under enväldets klor; dessa ca
pitaler skulle sjunka i jorden, om de lågo hopade 
för en despots fötter, och dessa handelsföretag 
»kulle utföras ptan kraft, under en egenmägtig 
regering* ögon. Om han i sin plånbok uppskrifvit 
anmärkningar i brädden, rörande hvad han tänker 
göra med de åtskilliga länder, ban underkufvat, 
eller som han vill underkufva, så är hela texten 
ensamt egnad ät hans planer till vårt lands förstö
rande. Detta är hans tanka, när han vaknar; det
ta hans bön, till hvilkeri gudom han heldst vänder 
sig, Jupiter eller Muhammed, krigets gud eller 
förnuftets gudinna. En vigtig lexa bör imellerfid 
hemtas af Bonapartes förmätenhet t han kallar si* 
det verktyg, Försynen valt att åt Schweiz återgif- 
va dess lycka, åt Italien dess fordna storhet och 
vigt ; och vi, vi böra äfven betrakta honom såsom 
ett verktyg, hvilket Försynen valt, för att, om del
ar möjligt, ännu närmare fästa oss vid vår consti
tution, för att lära oss ännu bättre känna värdet a£ 
ien frihet, den försäkrar åt oss, för att tillintetgä»
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ra alla skiljaktigbeter i tänkesätten, vid {"tankan a? 
detta allas gemensamma intresse; ändtligen, för 
att aldrig glömma, det hvar och en menniska, 
som kommer från Frankrike och landstiger i Eng
land, tror sig bafva sluppit ur ett fängelse, för 
att andas frihetens och oberoendets vederkvickan
de luft”.

Friheten skulle för närvarande segra i allmän
na opinionen, blott alla de, som förenat sig i den
na ädla förhoppning, rätt insett, från sjelfva bör
jan af Bonapartes regering, att den föiste af con
tra revolutionis ter,na och den enda fruktansvärda dl 
för tiden var den, som bemantlade sig med na
tional färgorna, för att ostraffad t kunna åter införa 
allt hvad çom en gång flytt för dem.

De faror, med hvilka Förste Consulns äregirig
het hotade'. England, äro med äfven så mycken 
sanning soin styrka utmärkta i det tal, vi nyss 
anfört. Engelska mimstèren är således mer än 
tillräckligt rättfärdigade att bafva börjat kriget å 
nyo; mén ehuru den sedermera kunnat mer eller' 
minre understödje Bonapartes personliga . fiender, 
har den likväl aldrig tillåtit sig att lemna sitt bi
fall till ett våld på hans lif; en sådan tanka kar» 
ej uppkomma hos de högsta styresmännen i Christ- 
na samhällen. Bopaparte var i stor fara genom 
helvetes machinen, ett lönnmord, det mest' oförlåt, 
liga af alla, emedan det på samma gång hotad® att 
beröfva flere andra menniskor lifvet. Men Engel
ska ministèren hade ingen del i denna conspira- 
tion; man har anledning att tro, det Chouanerne^ 
ast vill säga, Jacobinerne af aristokratiska, partiet,

1
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fora de etula brottsliga. Vid detta tillfälla depots 
ferada roan likväl liurulra trettiç revolutionister, 
e'iuni de icke tagit någon del i helvetes inaehi-, 
B,en. Men det tycktes vara helt enkelt att bega* 
gna denna oreda, för alt befria sig fråp alia dem, 
«fin» «nan ville landsföryisa. ptt besynnesligt sätt,, 
nian inäste bekänna det, att behandla roennisko- 
slägtet! Här var fråga om förhatliga menniskor, 
utropar man. Detta kap väl vara, rnerr hör det 
fill saken? Skall man då i Frapluike aldrig - 1 ärat 
ett inför lagen intet afseende gäller pä personen? 
Hona.partes agenter bade uppställt det; underliga 
grundsatsen atf på en gäng slå de bägge partier«*, 
pär ett af dem hade orätt* de kallade detta opay, 
tisldhefc. Ungefär bring denna fid föreslog- en 
man, hVÎ1 ken vi måste föYshaoa från dess, na.nin, atfe 
bränna lefvande hvar och en, so,m blefye e.r tappa $ 
titt hafya stämplat mot Förste Cop.sulns lif. Ettj 
förslag bin gry mina streif tyçktes böra tillhöra an
dra århundraden; men smickret inskränker sig e| 
$Utid till platthet och oförstånd;lågheten 'ftimntU 
l^r sig ganska latf fill yüdhet,

S, JETTE CA. PIT LE T,

On Concordatets invigning i NotreDame-,

XT t
T id Bonapartes tillträde till regeringen, efter? 

»träfvade de pppiigtigaste anhängarne ,af kathbli. 
eismen, sedan de en sä lång tid varit offer för den 
politiska iiupiisitioneo, ingen ting mer än 'en fuli-



komlig religionsfrihet. Nationens allmänna önskan 
inskränkte sig derhän, aft all förföljelse hädanef
ter måtte upphöra i anseende till presterna, och 
att mail icke mer fordrade af dem något slags ed; 
med ett ord, ätt. den styrande magten icke på .nå
got sätt ville blanda sig i en menniskas religiösa tän
kesätt. , Således skulje. den consulariska regeringen 
häfva tillfredsställt opinionen, då den i Frankrike 
bibehållit en ovillkorlig tolerance, sådan den exi
sterar i America, bos ett folk, hvars allvarliga 
gudsfruktan och stränga seder, ett bevis derpå, ic
ke skulle kunna sättas i tvifvelsmål. IVIen Förste 
Consuln sysselsatte sig ei med dessa heliga tankar; 
han visste, att om presterskapet återfick en poli
tisk tillvarelse, dess inflytande ej kunde annat än 
gynna despotismens intressen, och hvad han ville, 
var att bereda sig vägen till thronen.

Oan beliöfde ett presterskåp, likasom kammar
herrar, titlar, decorationer, med ett ord, likasom 
alla öfriga den oinskränkta magtens gamla utanverk; 
och han ensam var i stånd att kunna återstä|la 
dem. Man bar'beklagat sig öfver de gamla fÖr- 
fattningarnes återupplifvande ; men man borde 
ej glömma, att Bonaparte är verkliga orsaken der- 
till. Det är han, som åter infört ett presterskåp^ 
alt låta det arbeta för sina planer. Revolutioni- 
sterna, som annu voro fru!ttansvaida för fjorton 
år sedan, skulle aldrig hafva fördragit, att män a- 
tergifvit presterna en politisk tillvarelse, så framt 
ej en man, hvilken de ansägo i vissa aFseenden 
såsom en af de sina, hade, då han visade dem 
üoncordatet med Fåfven, försäkrat dem, att det

«
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var en ganska djupt uttänkt anstalt, som framlös? 
^iiit borde bidraga till vidmagtbailahde af de nya 
nrättnirjgarne. Med, några undantag, äro révolu» 

tionisterna i allmänhet mer våldsamma än listiga» 
och iust derföre smickrar man dem, när man be« 
handlar dem som t änkande och q vicka hufvuden»

Bonaparte är visst icke gudfruktig, och det. 
slags vidskepelse, hvaraf man velat upptäcka några 
<spår i hans charakter, härrör blott af hans sjelf» 
dyrkan. Han tror på srn lycka, och denna känsla 
har uppenbarat sig faos honom, på åtskilligt sätts, 
inen, ifrån Muhanimedanismen till fädernas religi
on i ötknen, ifrån åkerlageh till etiquetten viå 
Ludvig XIVss fa of är hans begrepp färdigt att fat-, 
ta oçh faans charakter aLt verkställa, hvad omstän
digheterna befalla. Med ett ord, som han bar en 
naturlig böjelse för despotismen, behagar honom 
allt livad som, gynnar den, och han skulle mer ä» 
någon faafva älskat II rankrikes gamla regeringssätt, 
om han, kunnat äfvertyga verlden, att han i rät, 
lime härstammat frän Ludvig, den. Helige.

Han har ofta yttrat sin saknad, att icke regera, 
bfver ett land, (1er monarchen på samma gåhg Hz 
fcyrkans och statens. högsTé styresman, såsom i Eng«, 
land och Ryssland; men som han ännu fann pre- 
sters kap et i Frankrike ega , mycken tillgifvenhet 
iör hoivet i Rom , ville han underhandla med det 
samma. En dag försäkrade han prelaterna, att ef
ter hans tanka, d’et ej gafs någon, religio,, mer ga 
den katholska, som. verkligen grundade sig pä da 
gamla traditionerna; och, såsom vanligt, visade lan 

i iianef. någon Ifedoai, «oui han gårdagen inlienk»



ta t j efteråt, närhan befann sig bland philosophe™», 
sade han till Cabanis: Vet ni, hvad concordats ät-, 
som jag nyligen undented nat ? Idet är religionens 
kokoppor ; inom femtic &i‘ skall det ej jinncis met nä* 
gon religion i Frankrike. Det var h varken religi
onen eller philosophien, som iågo honom om 
lijertat vid införandet af ett presterskap, helt ccb 
hållet undergifvet hans vill ja j men som han hört 
talas om föreningen mellan altaret och thronen, 
började han med att äter uppresa det förra. Ock
så höll han, när han firade concordatets invigning, 
si till sägande, en repetition i fuli drägt till sin 
kröning.

Han påbjöd, >i April mlnad xß02, en stor cere
monie i Notre-Dame. Hann infann sig der i all 
Konglig prakt, och utnämnde till talare vid detta 
högtidliga tillfälle, hvilken? Ärchebiskopen af Aix, 
$en samme, som hållit kröningspredikan i Reims’s 
kathedral kyrka, samma dag som Ludvig XVI Lief 
krönt. Tvänne bevekelsegrunder förmådde.honom 

' till detta val; det listiga hoppet att, ju mer ban 
härmade moharchien, han dess lättare skulle upp
väcka omtankan att utnämna en chef för den sam
ma; och den trolösa afsiftten, att beröfva Ärchebi
skopen af Aix dess anseende, för att göra honom 
helt och hållet beroende af sig, och lemna de öfri- 
ga ett bevis på sin mag t. Han har alltid velat,
när så lät sig göra, att en man, redan känd 1 döt 
allmänna, blef någonting nog tadelvärdt, då han 
ijfverlernna(le sig åt honom, för att hafva förlorat 
all aktning hos bvarje annat parti Sn hans. , Att 
bränna upp sina fartyg, var att uppoffra åt kosor®
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®ïtt anseende; ban ville göra af menn,isborna etfc 
snynt, som ej hade något värde utan dess herres 
stämpel. Följden har bevisat, att detta mynt kun* 
de bomma i omlopp med en annans bröstbild.

Dagen för concordatets invigning, begaf sig Bo
naparte fill kyrkan i Notre-Dame, uti Konungens 
gamla vagnar, med samma kuskar, samma löpare 
vid sidan af vangsdörreo; ban ]ät upprepa för sig 
hela bofvets etiquette til! den minsta omständig
het; ocb, oak tack lian nu var Förste Consuln i en 
repqblik, tillegnade ban sig likväl Hela denna ståt, 
som tillhört de gamla Ko nun ga me. Jag mäste till. 
stä, att ingenting väckt hos mig mer förtrytelse än 
detta gyckleri. Jag hade stängt in mig på mina 
rum, för att icke vara vittne till detta förhatliga 
uppträde; men jag kunde likväl ej undgå att höra 
de panonskott, som firade Franska folkets träldom, 
ly gafs det nägon ting skamligare, än att hafva 
störtat de gamla Kongliga författningarne, omgif- 
pa åtminstone af ädla minnen, för att åteitaga sam
ma författningar,' under uppkomlingars former, och 
med despotismens bojor? Det var på denna dag, 
inan kunnat ställa till Fransmännen dessa vackra 
ord af Milton till dess landsmän; "Vi 'skoja llifvct 
en Hygd får fria nationer och en lekboll för dem, 
som. icke äro det'.; är detta, skola fremlingarne säga, 
det fi ihetens tempel, tom ling el smännen berömde sig 
tytt hafva uppfört? De hafva, ganska rätt, ej gjort 
der af annat än livad som just fordrades att för all, 
tid bltfva ett atlöje i hela Europas ögon." Åtmin
stone hafva Engelsmännen, jäfvat denna förutsä
gelse.
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Nä? Förste Consuln, ef-ter återkomsten från 
Notre-Dame, befann sig bland sina generaler, 
sade ban till dem; "Jr det ej sant, att i dag 
«Ut syntes återstäldt i den, gqmlat ordningen?" — 

svarade med ädel frimonighet en biand dem, 
”undantagande tvänne millioner Fransman, som fal
lit för friheten, pch som man icke han yppvacka 
igen från de döda.” Andra millioner hafva sedan 
prphpwrnit, nten despotismen,

Man anklagar med bitterhet Fransmännen att 
ya.ra irreliglösa; men en af de förnämsta orsakerna 
till detta olyckliga resultat är den, att do ätskilli, 
ga partierna, upder de sista tjugufem aren, alltid 
yelat begagna religionen för ett politiskt ändamål, 
och ingenting kan miure stämma sinnena till guds
fruktan än religionens användande för hvilken af- 
8;Rt «om hel ds t, utom hennes Ogen, Ju skönare 
känslorna i sig sjeifva äro, dess större Övillia upp-, 
väcka de, när ärelystnaden och skrymteriet taga 
dem i anspråk, Då Bonaparte fclef Kejsare, ut
nämnde han samma Äfohpbiskop af Aix,. om hyil- 
ken yi talat, ti" Ärchebiskop af Tours, och denne 
Uppmanade, i ett af sina sändebref, nationen att. 
erkänna Napoleon som sin lagliga Furste. DS mi
nistern för ekklesiastika ärendena vid denna tid 
en g|ng spits era de med en af mina vänner, visade 
lian honom detta sändebref och tiljade: ”Ser ni» 
han kallar Kejsaren stor, ädelmodig, namnkunmgi 
allt detta är ganska bra; men det är detta ordet 
hgUgi som framför allt var af vigt, förkunnade af 
çn prest”. Under dessa sista tolf åren, räknadi. frnu. 
çoncœrdatet, hafva prester af kiasser aldiig

i .t
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îempat ett enda tillfälle obegagnade att på sitt säte 
berömma Bonaparte, det vill säga, i det de ballat 
bon om Guds utskickade, verktyget för hans hem
liga beslut, Försynens representant på jorden. Sam
ma präster haiVa utan tvifvel sedermera predikat 
en annan lära; men huru kan man begära, att ett 
presterskap, alltid under den högsta magtens lyd- 
nad, i hvars bander denna ock hefiuner sig, skall 
kunna gifva någon förökad styrka åt religionens 
magt öfver inenniskohjertat ?

Deo kateches, som varit antagen i alla försam
lingar under Bonapartes regering, botade med e- 
viga straff hvar och en som icke älskade eller fSr 
svarade Napoléons dynastie. Om ni ej älskar n!' 

poleon och hans familj, sade denna kateches (som, ' 
med undantag af detta ställe, är Bossuets), hvad 
skall då hända er? Svar; Då underkasta vi oss den 
eviga fördömelsen *). 'Borde man då nödvändigt

*) s- 55- Fråga ! Hvilka äro de Chrißtlias skyldighe
ter i af seende pci de Furstar, som regera öfver dem; 
och hvilka äro i synnerhet vära skyldigheter emot 
Napoleon /, var Kejsare ?

- Svar: De Christna äro skyldig« Fnrstarne» 
som regera ötver dem, och vi äro skyldige Napole
on I vår Kejsare i synnerhet, kärlek, vördnad, lyd
nad, trohet, krigstjenst, de skatter oss åläggas till
rikets och thronens bibehållande och försvar..............
Ara och tjena vår Kejsare, är således att ära och tien* 
Gad sjelf.

fra ga; Finnas ej några serskilda bevekelse- 
grunder, som ännu kraftigare böra fästa ess vid Net- 
■poleort i, vår Kejsare?
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tro, att, Bonaparts hade niagt öfver helvetet i an
dra verlden, for det han redan î denna gaf ett 
begrepp derom ? I sanning, nationerna hafva ingeti 
upprigtig gudsfruktan utom i de länder, der kyr
kans läror icke göra nigot afseende på de politiska 
grundsatserna, i de länder, der presterna ej Utöfva 
någon magt i politiskt hänseende, i de länder meå 
ett ord, der man kan älska Gud och Christna re
ligionen af allt sitt bjerta, , utan att förlora oeh, 
framfor allt, utan att erhålla iilgOn jordisk fordel, 
genom ådagaläggandet af sådana tänkesätt,

Svar! Ja! ty det Sr han, som Gud i svära ti
der framkallat att äter upprätta vära fäders heliga 
gudsdyrkan och blifva dess beskyddare. Han har 
genom sin djupa och verksamma vishet äterfört och 
bibehållit don allmänna ordningen; han skyddar sta” 
ten med sin mägtiga arm; han har blifvit Herrans 
smorda, genom den invigning, han erhållit af dan 
helige Påfven, den allmänna kyrkan» högste sty
resman.

Fråga: Hvad bor matt tänka em dem, som 
skulle brista i sina skyldigheter mot var Kejsare ?

Svar: Efter Apostelen Paulus; de sätta sig Upp 
mot den ordning, som är af Gud sjolf instiftad, «eh 
göra sig sak** «ill «vig fordömels»,

,
I
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S ] U X 1) E Gi.MIl Ê T;

Neckers sisïd ürlete Under Èoüdpàrtes consüïdh

Necket hade etfc «âtnfcaî rnéd Bonaparte på liäüS 

resa till Italien öfver St, Bernhard, kött före sla
get vid Marengo i wilder detta sämtäi, söm värädé 
tvänne timmar, gjorde Förste Constiin ett ternligeii 
behagligt intryck på min tar genom det slags föf- 
troende, hvårmed han talade till hoiiorti om sina 
planet för framtiden. Således var det ingen per-; 
sonM-g ovillja, som uppretade Neekër mot Bona
parte, när häii utgaf sin'bök* med titel 5 Ge & b 

sta Asigtëtna j Politik och l’inan ce £1 
(dernières vues de politique et de finances). Mordet 
på Hertigen af Enghietl häde ïndli ej egt rum* 
många hoppades mycket godt af ßönäpartes rege
ring, och Necker var i t va une äfseendeti beroende 
af höWortij både för det' haii Önskade* att jäg ej 
bief landaförvist från Paris, der 'jag gerna vista
des* och för det Isans insättning i skattkammaren 
af tvänne millioner ännu var i regeringens, det 
vill säga, i Bonapartes händer. Men Necker hade 
i sin enslighet gjort sanningen till ett öfvérhetsem- 
bete, hvars förbindelser häü icke af något skäl 
åsidosatte. Hart önskade för Frankrike ordnin
gen och friheten, monarchien och en represantativ 
styrelse , och så ofta nian afvek från denria väg* 
ansåg han det för sin pligt ätt rfnvändä sinä talen» 
ter sorti skriftställare och sina kunskaper sorti 
Statsman fö£ att ätarföra sintieua till det rätta-



Imellertid, som ban då ansåg Bonaparte för ord. 
ningens försvarare, och för den som bevarade Frank
rike frän anarchien, kallade han honom den nöd- 
vciudige mannen, Och återkom på flera ställen i 
sin bok till de största loford Öfver hans talen- 
ter, Men detta beröm gjorde ej tillfyllest för För
ste Consuln. Necket hade vidrört den ömtåligaste 
jpuncten af hans ärelystnad, då han äfhandlade det 
förslag han uppgjort att i Frankrike infora en mo
narchie, att sätta sig.sjelf i spetsen fot henne, och 
orngifva sig tried en adel, som han sjelf stiftat, Bo
naparte ville icke, att man skulle uppdaga dertr.a 
plan, förrän han blifvit verkställd ; ännn minr«6 
tillät han, att inan blottade alla dess brister. Ock
så fingo journalisterne, si snart detta verk utkom- 
mit, befallning att genast anfalla det inecl dert ytter
sta förbittring. Bonaparte utmärkte Naçker som för- 
nämsta upphofsmannen till revolutionen; ty, om hani 
älskade denna revolution, emedan den fört honorai, 
på thronen, hatade han den så mycket mer i egen
skap af déspot ; han häda gerna sett, att verka« 
i detta fall värit utan sin orsak. Dessutom ha
de hans sinnrikhet i halfulla tillställningar ganska 
lyckligt bibragt honom den ingifvelsen, att Neckar, 
som iner än någon led af de olyckor, hvilka traf, 
fat så många aktningsvärda män i Frankrike, skull* 
så mycket met såras i djupet af sitt hjerta, som 
nian, ehuru med den största orättvisa, beskyllde 
honom att hafva förberedt alla dessa olyckor.

, Ingen reclamation till återbekommande af min 
fars insättning fick någonsin komma för, att räkna fran 
hans boks utgifvande år 1802 ; och Förste Consul«
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förklarade, inom kretsen af sitt hof, att han ej riiÄf 
ville låta mig komma tillbaka till Paris, emedan, sade 
han, jag sä illa underrättade min far om tillståndet i 
Frankrike. Med undantag, som jag hoppas, af mint 
tillgifvenhet, behöfde visst icke min far något i 
denna verlden, hvafi jag kunnat värä honom till 
tjenst 5 och när jag kom till Coppet, var hans hand
skrift redan lenrnad till. trycket. Det är intressant, 
att anmärka hvad som i denna bok kunde så lif- 
ligt reta Förste Consulns vrede.

1 första delen af sitt arbete utvecklade Nec- 
her den consulariska cönstitutionen, sådan den dä 
existerade, och han undersökte äfvefl förutsättnin
gen om Konungamagtens införande af Bonaparte* 
sådan man kunde förutse den sammä. Han uppställ
da som grundregel, att det icke gifvés något re
presentativt regeringssätt utan folkets directs val, 
och att ingenting kunde berättiga någon att arvi- 
ka från denna grundsats. Undersökande sederme
ra den aristokratiska författning, sotn tjenar til! 
förmur mellan nationalrepresentationen och den 
verkställande magten, dömde Necker i förväg oms 
den conserverande senaten, såsom den sedermera 
visat sig, som en corps, till hvilken man hänsköé 
allt, och som ej förmådde något, en corps, sotn 
emottog sin sold, den första i hvarje månad, af sam
ma regering, hvilken den skulle anses controllers. 
Senatorerne borde naturligtvis ej vara annat än 
comwentatorer af den consulära villjan. En talrils 
församling förenade sig i ansvarigheten för en en
das handlingar, och en hvar för sig fann det s»

myc.
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teÿçket beqvämare att förnedra sig i skuggan a£ 
det större antalet»

Neckar förutsade sedan tribunatets afsltaffande, 
slsora det under cohsulatet inträffade. ”Tribuner- 
se,” sade han» ”skola besinna sig tvänne gångor, 
innan de göra sig besvärliga» innan de blottställa 
sig för att misshaga en senat» som hvart år måsta 
afgöra deras politiska öde, och låta dem blifva vi4 
sina platser eller ej. Constitutionen, som åt dem 
bibehållande senaten gifver rättighet att hvarjé Se 
tall en femtedel förnya lagstiftande corpsen ock 
tribunätet, förklarar ej» på hvad sätt denna ©pera« 
tion skall verkställas t den säger icke» öm den fem
tedel, som skall lemma plats it den nya femtede
len, bör utgå efter votering eller efter senatens 
•egenmägtiga godtycke» Man kan.ei draga i tvifvel* 
att ju, så snart anciennetetsiätten kan komma s 
fråga» femte delen af äldsta datum blir utmärkt att 
gå ut ur kretsen af fem års hvälfningar, och hvae 
och en af ds öfriga femtedelarna i samma ordning.' 
Men frågan, är ännu ganska vigtig, då man endast 
tillämpar den på medlemmarne af tribunatet ock 
lagstiftande eorpsen, valde alla på en gång vid 
öonslitutionens antagande; ocb om senaten, utati 
att nyttja lottkastning, tillegnar sig den rättig- 
listen att efter eget behag utnämna den femte
del, som hvarje år bör utgå, under fem års tid. 
(bvilket den ock gjorde), skall fi|n detta ögon
blick allmänna tänkesättets frihet vara bunden pl
ett ganska hänbart sätt,’

M«d, Stail. II 334,
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”.Det är i «anning en sällsam orimlighet, ueri 
snagt conserverande senaten erhållit att taga u£ 
från tribunatet hvem den behagar ända till en fem
tedel af hela antalet, och likväl icke sjelf kunna 
handla som bibehållande magt, som constitutionens 
försvarare, utan att först hafva dertill blifvit anmo
dad af tribunatet. Hvilken öfverlägsenhet i ena hän
seendet ! i det andra hvilken undergifvenhet ! In
gen ting tyckes passa till hvart annat eller vara 
gjordt att stå tillsammans.” *)

I denna punct skulle jag våga att vara af olika 
tankar med min far : uti denna osammanhängande 
organisation fanns likväl ett helt; den hade i allt 
för ändamål, att likna friheten, men bereda träldo- 
men. Illa gjorda constitutioner gifva gerna detta 
resultat ; men detta kommer alltid af grundlägga
rens oredliga afsigter; ty hvar ja ärligt sinne vet i 
våra dagar, hvari frihetens naturliga och frivilliga 
krafter bestå.

Öfvergående sedermera till undersökningen om 
den stumma lagstiftande corpsen, om hvilken vi re
dan talat, säger Necker, i anledning af lagarnes fö
reslående : ”.Regeringen bör, genoin en sig ensam 
uteslutande förbehållen rättighet, föreslå alla lagar, 
Engelsmännen skulle anse sig förlorade, såsom fria 
medborgare, om utöfningen af en dylik rättighet vo
re deras parlament betagen, ocji om den vigtigaste, 
den mest medborgljga af alla förmonsrättigheter 
någon gång rycktes ur dess händer. Monarchen 
sjelf deltager ej deri annorlunda än på ett indirect 
sätt och genom bemedliug af öfver- och underbu-

*) Dernières vues de -politique et de finances, pag, 41,
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Sets medlemmar, som på samma gång ärö bans this 
ii istrar.”

”•Represen ta nteriie af en hätronj som från àlîà 
äidor i ett Konungarike eller en répwblik bvârjë år 
förena sig i dess hufvuclstad, öeh faäf ëëssiôherhà 
Upphört, åter besöka sina bostäder, skola hödväti- 
digt ihbemta dyrbara Underrättelser bni de förbät
tringår, Som statens förvaltning kan emottaga; deäs» 
litoin är rättigheten att föreslå lagar fen politisk 
tnagt, rik på sambällsideer af ert aålrhäil hytta, ock 
för att sätta den i titöfnhlg, fördraS fen fotskände 
tankekraft, ett patriotiskt tänkesätt^ då detetnot^ 
för att antaga eller afslå ett lågi det endast kari 
blifva frågan örn ett SUfidt omdömei Detta var eri 
Skyldighet» sont åtag dé fofdhà pärläméutérriä i 
ÎTrankriké ; och, Som de Voro inskränkta endast till 
detta åliggande, künde de aldrig förskaffa sig all
männa begrepp, emedan de aldrig hade tillfälle att 
'döma -öitt Statens angelägenheter änhorltindä äii sitt 
kvar för sig serskildb'*)

Tribunatet var inrättädt, for att ângifva alla 
fegeninägtiga handlingar af hvad slag som holdst t 
Arresteringar, landsförvisningar, Våld på tryekfriha- 
ten. fslecker visar, huru som detta tribunat, bs- 
tognde i sitt val af senaten, men ej af folket, sak* 
hade tillräcklig styrka för en sådän befattninga 
icke dess minte, som börste Cohsulfr ville gifvä 
det fiers tillfallen att .beklaga sig, gjorde han bel* 
dra slut på denna inrättning, si bands« den än var.

HSH

g. |f*



Dess blotta namn var ännu alk för republicans]^ 
för Bonapartes öron.

Det är pä följande sätt Necker sedermera yt
trar sig angående ansvarigheten hos magtens agen
ter : ”Utom oss imellertid anmärka en författning 
af mera väsendtlig påföljd, men i ett alldeles om. 
vändfc förhållande till begreppen om ansvarighet, 
och bestämd att förklara regeringens agenter obe
roende. Den Consulariska Constitutionen säger, alt 
regeringens agenter, andra än ministrarna, ej kunna 
lagligen tilltalas for handlingar, hörande till deras 
befattning, annoflunda än genom ett beslut af stats» 
rådet 5 i denna händelse eger talan mot dem rum 
inför de vanliga domstolarna. Utom oss då först 
anmärka, att, i kraft sf statsrådets beslut, och, i 
kraft af Förste Consulns beslut, äro tvänne saker, 
som betyda det samma; ty statsrådet tager af sig 
sjelr ingenting i öfvervägande ; Consuln, som efter 
eget behag utnämner och afsätter medlemmarne i 
detta råd, inbemtar deras tankar, antingen samfällt, 
eller, ännu oftare, fördelade i vissa sectioner efter 
ämnenas natur och beskaffenhet, och i sista instan, 
sen, är det hans eget beslut, som blir gällande. Men 
vi uppehålla oss ej längre härvid. Huvudsaken i den 
författning, jag nämnt, är befrielsen för regeringens 
agenter från allt slags tillsyn och tilltal å domsto. 
larnes sida, utan regeringens eget samtycke. Sale- 1 
des, om en uppbördsman, en som är tillsatt att för
dela pålagorna, med all oförsynthet begår våld och 
underslef^ är det Förste Consuln, som ensamt af- 
gör, om någon anklagalse mot en sadan person 
Ifan ega rum: Han ensam skall äfvea afgöra, hu-



Jfu vida andra agenter under honom förtjena att 
ställas tili räcta för något missbruk af magten, utan 
åtskilnad, om dessa missbruk röra contributiönen, 
krondagsverkena, undersief af alla slag, militärens 
înqvartering, våldsamma värfningar, bedrifna under 
eonscriptiouens namn. Aldrig har en lagbunden 
regering kunnat bestå med sådana villkor. Jag för
bigår Englands exempel, der dylika politiska för
fattningar skulle betraktas som en fullkomlig upp
lösning af all frihet ; men jag vill blott nämna, 
att, under den gamla Franska monarchien, aldrig 
ett parlament, icke en gång en lägre domstol, 
»bulle hafva begärt Furstens samtycke att med all 
stränghet beifra ett lagbrott, ett tydligt missbruk 
af magten, hos någon publik embetsman ; och en 
»erskild domstol, under namn af cour des aides, var 
vanligen den, som befattade sig med alla fiscaliska 
mål, utan att behofva regeringens serskildta till
stånd att fullgöra sin skyldighet i hela dess vidd.”

”Andtligen, är regeringens agenter ett ganska 
obestämdt uttryck 5 den styrande magten, i sitt o- 
mätliga omfång, kan hafva ordentliga och utom
ordentliga agenter ; en ministers, en prefects, en 
Policelieutenants bref gör tillfyllest att förvandla en 
wienniska till en regeringens agent, och om i ut- 
öfningea af sina befattningar, dessa alla befinna 
sig utom rättvisans åtkomst, s§ framt Fursten ei 
dertill lemnar serskikl tillåtelse, eger regeringen 
till sin disposition menniskor, som en sådan ansvars
frihet skall
dcnil! med äco skyddade för vanära genom sitt di.
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yecta beroende af sielfva regeringen. Hvilka Verb«, 

îyg att välja, for tyranniet {"
Skulle nian icke kiruna säga,' att Neçker, da; 

ban jfips skref dassa ord, förutsäg i hvad Kejsare« 
sedan gjorde af sitt statsråd ? Vi bafva sett döma* 
leembetgts befattningar efter band öfvergl i dejï sty« 
rande magtens händer, utan ansvarighet Oi;h utan 
gränsor; vi bafva äfven sett den inkräkta de lag» 
stiftande rättigheterna ; ooh denna divan bade in
genting att frukta, utom sin herre,

1 Sedan Nee.be? bevisat, att i Frankrike ej fanns
nSgon. republik under Gonsulariska regeringen* drog 
lian deraf lätleligen den slutsats, att Bonaparte eft 
tersträfvade Konungaväldet, och det är vid dett« 
tillfälle, son? ban med en beundransvärd styrka bei 
visar svårigheten'att upprätta en lagbunden monaç-, 
çhie, vdap att ega ett Stöd i redan för bänd varan« 
de magnater, som vanligen oskiljaktigt åtfölja er? 
Furste af gammal ätt. E)en miHtäriska gran kar? 
Visserligen ersätta stora anor; den verkar till och 
Mied Ulligare på inbildnings.kraften äi? fardna min
nen; men som en Konung måste oingifva sig ça.ecl 
personer af högre stånd, är det Pmöiligt att finna 
ett nog tillräckligt anUl medborgare, lysande gen- 
«m sina bedrifter, att en alldeles, ny aristokratie 
skulle kunna bilda ett bröstvärn för den tnagt, 
gom skapade don. Nationerna äro ej Pygmalioner,
som tillbedja sitt. eget verk, och senaten, beståen« 
de af nya menniskor, valda bla»d en mängd likar, 
kände ej tillräcklig styrka hos sig och ingaf ingea 

aktning.
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IbStoen oss böra Necker* egna ord i detta Sai
ne; de tillåta en tillämpning på pairernas kamma
re, sådan man lät Bonaparte i hast extemporera 
den år 1315; de ega framför allt sin tillämpning 
på Napoleons militäriska regering, som likväl ar 
lßoa var långt ifrån att vara inrättad på den fot, vi 
sedermera fått erfara. ”Om derföre, antingen genom 
en politisk revolution, eller genom en hvälfnjng i 
allmänna tänkesättet, ni hade förlorat de productiva 
grundämnena till lysande magnater, anse er då, som 
hade ni på samma gång blifvit förlustig de produ
ctiva grundämnena till en lagbunden ärftlig monar
chie, och vänd edra blickar, om det ock skulle 
kosta er något bemödande, på en annan samhälls, 
ordning.”

”Jag tror ej, att Bonaparte sjelf, med sin ta
lent, med sitt genie, med all sin magt, skulle 
kunna lyckas att nu införa i Frankrike en in
skränkt ärftlig monarchie. Det är en öfvertygelse 
af mycken vigt; se här mina skäl; dome man dä 
derefter".

”Jag vill först anmärka, att denna tanka är 
stridande mot hvad vi hafva hört upprepas efter 
Napoleons val. Se der, sade man, går ej Frankri
ke åter tillbaka till en endas regering; ett steg 
vunnet för monarcbien. Men hvad betyda sådana 
ord? Alldeles intet; ty vi villja ej nu tala om 
ärftlig eller val-, despotisk eller inskränkt monar
chie utan åtskilnad, men endast om den ärftliga 
lagbundna. 'Fy utan tvifvel är en Asiatisk furstes 
regering, den första man ville nämna, vida mer
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»kild från üen Engelska monarcliien än sjelfva äem 
Nordamariçanska republiken.”

”Det gifves ett medel, stridande mot alla re» 
publicanska ideer, stridande mot den lagbundna 
monarchiens grundsatser, men hvaraf man likväl 
kan betjena sig, för att grundlägga ock bibehålla en 
ärftlig regering. Detsamma nämligen, som grund
läde och bibehöll väldet hos de stora familjerna å 
ïdom, Julierna,, Glaudierna,. Flaviérn.a, och som se
dermera bidrog att störta, deras magt. Det bestls 
ä den militäriska styrkan, praetorianerna, Österlan
dets ocb Vesterlandets arineer. Gud bevare Frank» 
ïike från ett sådant öde!”

Hvijken förutsägelse!' Om jag Here gånger ». 
terkommit på den egna förtjenst, Necker hade att 
5 sina politiska skrifter förutsäga händelserna, är 
det för att bevisa, hum en man, som inträngt î 
djupet af läran om statsförfattningar i allmänhet, 
Fan på förhand inse deras följder. Man har i 
Frankrike ofta upprepat, att constitutioner ingen 
fcng betydde, att allt berodde på omständigheter
na. Anhängarne af det egenmägtiga höra tala 
ett sådant språk; men det är en lika sa falsk som, 
elafvisk tanka.

Bonaparte bief i högsta, grad uppbragt, näi 
detta arbete utkom, emedan det på förhand till» 
fiännagaf hans käraste förslager, och som ätiöjeS 
lättast kunde Stkomma. Sphinx af ett nytt slag, 
föll han med raseri öfver den, som tydde hans 
gåtor. Det anseende, som vinnes genom ilen mili. 
täriska äran, kan, det är sant, ersätta allt; men ett 
tüule, gruadadtpî slagfältets lyefcskott,tillfredsställ»
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■de ej Bonapartes ärelystnad, ty han ville befästa 
sin dynastie, ehuru 'nan under sin lifstid ej kunde 
tåla någon annans än sin egen storhet.

Consuln Lebrun skref till Necker ett bref, 
dicteradt af Bonaparte, der de gamla fördomarnes 
kela fSravKtenhet hade förmält sig med den, nya 
despotismens sträfva hårdhet. Man anklagadé Nec
ker der äfven, att h.af.va varit orsaken till tredje 
ståndets fördubblande, aLt alltid hänga fast vid ett 
och samma system för en stats' organisation, m. m. 
Fribetens fiender föra alla .samma språk, ehuru da 
utgå från ganska olika ståndpuncter. , Man rådda 
sedan Necker, att icke mer beffatta sig med politi
ken och öfverlflmna den saken till Förste Consuln, 
ensam i stånd att kunna styra Frankrike: finna de- 
Epöterne ej alltid för många tänkare i de allmänna 
angelägenheterna? Consuln slöt med att förklara, 
dst jag, Neekers dotter, skulle förvisas Paris just 
för dessa sista Asigter i Politik ock Financer, som 

Hiin far utgifvit.
Jag hoppas, att jag sedermera sjelf gjort mig 

förtjent till denna landsflykt för egen räkning; men. 
Bonaparte, som gjorde sig det besväret att lära 
känna folk, för att bättre kunna träffa deras ömtå
liga sida, ville störa förtroligheten i vår husliga 
lefnad, då han framställde min far som orsake* 
till min landsflykt. Denna anmärkning träffade 
min far, som aldrig lemnade oransakad någon an
ledning till förebråelse mot sig sjelf; men, himmelea 
Vare tack! han har haft tillfälle att öfvertyga sig, 
det jag aldrig ®tt ögonblick gifvit akt derp..



En märkvärdig sak i det sista politiska arbetes 
af Necker, kar. hända äiuiu bättre än något af de 
föregående, är att, sedan han i de förra med inyo 
ken styrka stridt mot det tepublicanska systemet i 
Frankrike, han i denna skrift för första gången in« 
låtit sig i undersökning ofri den bästa form, sorn 
kunde gifvas St detta regeringssätt. Â ena sidan 
gjorde den oppoéitionsanda, som redan satte Nec- 
ker i harnesk mot Bonapartes despotism, att ban 
begagnade de enda vapen, som ännu kunde verka 
P§ bonomj å andra sidan, i ett ögonblick, då fa
ran att hänföra sinnena ej mer var att frukta, roa- 
de det den philosophiske statsmannen att i hela 
dess sammanhang afhandla ett högst vigtigt ämne.

Den. märkvärdigaste ideen i denna undersök
ning är den, .att långt ifrån att villja, så vjdt möj
ligt är, närma republiken till monarchiens författ
ning, då man en gång beslutat sig till en republik, 
man tvärt om måste uttömma tida sin styrka i de 
populära grundämnena. Då värdigheten af en så
dan författning icke kan hvila på annat än natio
nens samtycke, miste man söka att under åtskilliga 
former låta den magt framträda, som i detta fall 
hör ersätta alla andra, Denna djupa tanke är 
grundvalen i det förslag till fepublik, favaraf Dec
ker utförligt beskrifver hvarje del, likväl med til« 
lägg, att han ej skulle villja-tillstyrka dess anta. 
gande i ett stort land.

Ändtligen slutar ban sitt sista verk med all
männa betraktelser öfver financerna. De innehål
la tvänne väsendjpiga sanningar: den ena, att con- 
eulariska regeringen befann sig i en mycket bättre
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Fel'àgenhet i detta hänseende än någonsin Konun
gen af Frankrike, emedan, å ena sidan landets ut. 
vidgning ökat statens inkomster, och a den andra 
$knldens reducering förminskat Utgifterna, och dess- 
ii tom pålagorna gåfvo mera, utan att folket derfo- 
re var så tryckt deraf, sedan tionden och feodal- 
rättigheterna upphört. För det andra påstod Nec. 
ker år jßo2, att crediten aldrig skulle kunpa ega 
Festånd utan en fri constitution; visserligen icke, 
sont skulle våra dagars långifvare älska friheten af 
enthusiasm; men beräkningen af deras egen fördel 
underrättar dem, att , man icke kan förlita sig på 
annat än varaktiga inrättningar, och alldeles icke 
på financemipiatrar, som ett hugskott valt, som ett 
Fugshott kan afsätta, och hvilka i sitt çabinett be
slutande bvad som är rätt eller ej, aldrig Upply
sas af allmänna opinionens dagsljus,

X sjelfva verket har Bonaparte upprätthållit si. 
na financer genom afkastningen af ptläpdningens 
çontrihutioper och lokonrsten sina eröfringar; 
men af fri villja skulle han ej kunnat erhålla till 
låns den obetydligaste del af de summor, hap 
genom styrkan bemägtigat sig. Man skulle kunna 
i allmänhet råda de regenter, som villja veta san
ningen, i anseende till allmänhetens tanka om 
deras regering, att heldre tro det sätt, hvarpå de
ras lån lyckas, äp sina saiickrares försäkringar.

Oaktadt Förste Conspln i Neckers verk ej 
kunde finna annat än smickrande. Omdömen dm 
sin egen person, öfverföll han honom likväl rned 
oerhörd bitterhet i journalerna, som alla stodo, 
Under hans lydnad; och från denna tid har detta



Om Landsßykten.

•D
-tJiand den regerande magtens alla företrädesrät
tigheter, är den, att utan dom och ransakning kun
na landsförvisa, en af dem, som mest gynna ty. 
ranniet. Mail hade med skäl framställt de så hal. 
lade Intres de cachet under den gamla regeringen, 
såsom ett af de vigtigaste shälen för en revolution 
i Frankrike; och likväl var det Bonaparte, folkets 
utvalde, som trampande under fotterna alla de grund.
satser, för hvilka folket rest sig, till vallade sig 
den magten att landsförvisa den, som misshagade 
honom litet, och insperra i fängelse} utan att dom- 
stolarne fingo befatta sig dermed, den som miss- 
hagade honom mera. Jag tillstår, jag inser allt 
för vål, huru de gamla hofmännen, i stort antal» 
kumie förlika sig med Bonapartes politiska system; 
de hade ei mer än en uppoffring att göra, den att 
hyta om herre; men republicanerne, som Napole- 
*ns regertsg borde shaka i hvarje ord, kvarje hand-
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satt att smäda aldrig tagit något slut. Samma 
skriftställare, under olika färgor, hafva icke bordt 
antaga nSgon oinbytlighet i sitt hat till en man» 
som i financerna velat införa den strängaste spar
samhet, och i regeringssättet författningar, som 
tvinga till rättvisa.



ling, hvarje Leslut, huru Lunde de lâna sîg till 
hans tyrannie ?

Ett ganska betydligt antal män och cjvinnor af 
olika tänkesätt hafva undergått dessa landsförvis- 
ningsdecreter,'som gifva ät regenten en ännu oin
skränktare magt än sjelfva de olagliga arresterin- 
garne ; ty det är svårare^ att nyttja etc våldsamt 
steg än ett slags magt, som, så fruktansvärd den i 
sjelfva verket är, likval har något lent i sjelfva 
formen. Inbildningen fäster sig alltid vid oöfver- 
vinnerliga hinder; man har sett stora män, en Te- 
mistokles, Cicero, Bolingbroke, högst olyckliga 
i sin landsflykt; och Bolingbroke, serskildt, förkla
rar i sina skrifter, att döden synes honom minre 
fruktansvärd.

Att aflägsna en man eller qyînna från Paris, 
att, såsom- man dl -plägade säga, skicka deni på 
landet att hemta frisk luft, var att utmärka ett 
svårt straff med så lena ord, att alla tyranniets 
Gmickrare lätt kunde vända det i löje. Imellerti.d 
var fruktan för en sådan landsflykt tillräcklig, att 
bringa i träldom alla hufvudstadens invånare. Scha- 
Votterria kunna till slut uppväcka mod ; men d® 
sorger och olyckor af alla slag inom familjerna, 
som föl ia på en landsförvisnin, försvagag motstån
det, och väcka blott fruktan att misshaga den Fur
ste, som kan försätta er i en så olycklig belägen
het. Man kan väl af fri Vill ja tillbringa sitt lif 
utom lands; men när man är tvungen dertill, före- 
?täller man sig oupphörligt, att föremålen för 
ens ömhet kunna vara sjuka, utan att det är en 
tillåtet att kunna bistå dem, utan att man kan hä»~
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âa någonsin fur återse dem. Ds fria förbindelser-1 
na, ofta äfven familjens, umgängsvanorna, ds eko* 
nomiska angelägenheterna, allt är satt pä spel, och 
hvad som ännu är grymmare, alla band upplösas* 
och man slutar med att vara fremling i sitt eget* 
fädernesland.

Ofta har jag tänkt, under de tolf års lands- 
flykt, hvartill Napoleon mig don«, att han ej 
kunde känna olyckan att vara skild från Frankri
ke ; han hyste inga Franska minnen i sitt hjertaj 
Corsicas klippor voro de enda, som återkallade 
minnet äf hans barndom 5 men Neckars dotter vaE
mer Fransyska än : han Fransman. lag bespar fös
ett annat arbete, bvartill flera stycken redan ärc* 
skrifna, alla omständigheter af min landsflykt* 
och de resor, jag i anledhing deraf gjort ända till 
Asiens gränsor ; men, som jag nästan uteslutande 
afstar fran ännu leivande personers charakterise- 
ring, skulle iag ej kunna gifva St en individuel 
historia det slags intresse, som den bör hafva. Fö B 
närvarande vill jag ej anföra mer än hvad som hör 
till detta arbetes allmänna plan.

Förr än någon annan gissade jag, och detta 
räknar jag mig till förtjenst, Bonapartes ch a ra k ter 
och tyranniska planer. Frihetens up.prigtiga vän» 
ner upplysas i sådana fall genom ett slags instinct, 
som ej bedrager dem. Men hvad som i början af 
consulatet gjorde min belägenhet ännu grymmare, 
var att folk af den goda tonen i Frankrike dl 
trodde sig i Bonaparte' se den, som skulle bevara 
riket för anarchie och jacobinism. Således ■ tadlade 
man med mycken stränghet den oppositioasanda,
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lag visade «not honom. Den som i politiken tror 
sig se längre än dagen räcker, uppretar alltid till 
vrede dem, som ej tänka längre, än för dagen. 
Jag vågar derföre säga, att det fordrades ännu mer 
styrka att kunna uthärda säliskapskretsarnes lör** 
följelse än att blottställa sig för magtens.

Jag har aldrig kunnat glömma ett af dessa de 
stora sällskapskretsarnas straff, om ]ag sl får ut
trycka mig, hvilka de Franska aristokraterna, när det 
så passar dem, veta så väl att låta dem undergå, 
som icke dela deras tänkesätt. Ett stort- parti a£ 
den gamla adeln hade förenat; sig med Bonaparte J 
en del, såsom man efteråt sett, för att återtaga sina 
Vanor som hofmän, andra åter i det hopp, att Fö», 
ste Consuln skulle återföra den gamla dynastien. 
Man visste, att iag ganska bestämdt var emot det 
regeringssätt, som Napoleon följde och förberedda, 
och anhängarne af det egenmägtiga utmärkte efter sia 
vana, med namn af antisociala tänkesätt, dem som 
yrka bibehållandet af nationernas värdighet. Oa» 
man erinrade några emigranter, som ingått i tienJt 
under Bonapartes regering, med b vilket raseri ds 
då tadlade frihetens vänner, alltid tillgifna samma 
system, kan hända skulle de deraf lära sig att va
ra mera skonsamme, sedan de blifvit påminda om 
sina egna villfarelser.

Jag var den första qvlnna, som Bönaparte 
landsförviste 5 men sedermera bannlyste han ett stort 
antal af motsatta tänkesätt. Ibland andra dog ert 
ganska intressant pierson, Hertiginnan af Cbevreu- 
se, genom den sorg, hennes landsflykt förorsakade 
henne. När hon redan var på grafvens brädd, kun«



de hon ända icke erhålla tillstånd af Napoleon Stf 

ännu för sista gången komma tillbaka till Paris* 
för att radfraga, sin läkare och återse sina vänner^ 

. Hvarifrån kom denna lux i elakhet, om icke' f rå is 
ett slags hat till alla oberoende varelser? Och, 
som qvinnorna å ena sidan icke ‘kunde pä något 
satt befordra politiska planer, och å den andra 
voro minre än manspersoner tillgängliga för d@ 
farhågor och förhoppningar, som högsta magteü 
utdeiar, gjorde de honom förtret såsom upproriska 
menniskor, och han roade sig att gifva dem såranda 
och kränkande tillmålen. Han hatade lika mycket 
riddare.andan, som han fordrade etiquetfen t det 
var att göra ett dåligt val af forntidens plägseder. 
Han hade äfven från sina första vanor under re« 
volutionen en viss Jacobinsk motvillja för de ly« 
»ande sällskaperna i Paris, der fruntimmerna eg dö 
mycket inflytande 5 han fruktaide hös dem skämtet, 
hvari man maste medge, att Fransyskorna ega en 

grad af öfverläggeijhet. Om Bonaparte ve» 
lat inskränka sig tili den stolta rollen af en stot 
General och republikens första öfverhetspersou, 
skulle han från höjden af sitt snille varit langt 
uppsatt öfver alla dessa sällskapskretsärnes små 
sarkastiska qvickheter. Men, när han hade for af. 
sigfc att göra sig till Konung och omgifva uppkom
lingens thron med hela den »gamla® pomp, kunde 
lian ej undgå att blifva föremål för den goda tonens 
bitande skämt 5 snilleöfningar, som han p§ intet sätt 
kunde dämpa, utan att, som ban gjort, jaga dem 
på flykten genom sitt spioneri- och skräcksystem.
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Bonaparte v£îîô, 'att jag i mina sï<rîfter skulle, 
berömma honom, visst icke, som skulle ett loford 
i®er hafva blirvit bemärkt i det dam äfrÖkVerk, hvar- 
taerl han beständigt vâr omgifven; men som jag pi. 
taglîgen var den enda skriftställare man kände bland 
Fransmännen, sorti under bans regering utgïfvït böc
ker, utan att nämna bans gigantiska person, besvära
de honom en sädan näsvishet, och han slutade med 
iatt el Utan, den yttersta förbittring confiscera mitt 
nrbete öfver Tyskland. Hittills bade min onåd en
dast bestatt i att vara utestängd frän Paris ; men se* 
dän förbjöd man mig alla resor, man hotade irrig med 
fängelse för det öfriga af mina dagar, och lands
flyktens smittsamhet, eh uppfinning, värdig de Rd- 
inerska Kejsarne, var den grymmaste steft pä den
na borda. De som helsade pä de landsförvista, 
'blottställde sig att sjelfva i sin Ordning afveh blif- 
va det; största delen af de Fransmän jag kände, 
flydde mig, sorti hade jag Varit smittad af pesten. 
I sorgens mellanstunder, förekom mig detta temii- 
gen löjligt; och pä samma sätt som de resande f 
en quarantaine af elakhet kasta sina näsdukar pr 
de förbigående, att sålunda äfyen de matte blifvr 
fvungne att deltaga i lazaretbpt.S ledsnad, var jag$ 
här händelsevis någon af Bonaparte» hof mötte 
m>g på gatorna i Genève, frestad att sätta honom 
î förskräckelse genom mina höfligbeter.

Öå min ädle vän Matthieu de Möntmotetact 
kommit att helsa på mig i Coppet, fick han fyr a 
dagar efter sin ankomst ett Kejserligt mandat, som 
förklarade hanom landsflyktig, att straffa hononsq

Mad, Stail, it Dej, t6,.
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för det han med sitt besök velat trösta en menm- 
ska, som i 25 år varit hans vän. Jag vet ej, hvad 
jag i detta ögonblick ej skulle halva gjort för att 
afböja denna olycka. Under samma tid kom äfven 
Madame Recamier, som visst icke hade något med 
politiken vidare gemensamt än ett oförskräckt del' 
tagande för proscriberade af hvilka tänkesätt soin 
heldst, till Coppet, der vi redan Here gånger hade 
varit tillsammans, och, skulle man kunna tro det? 
det vackraste fruntimmer i Frankrike, en person 
som endast i detta afseende skulle öfver allt funnit 
försvar, blef landsflyktig förklarad, emedan hon 
rest till en olycklig väns landtgård på hundrafem
tio mils afstånd från Paris, Denna coalition af 
tvänne qvinnpr, på stranden af Genèver siön, syntes 
verldens beherrskare redan fruktansvärd, och han 
begick den löjligheten att förfölja dem. Siden han 
hade en gång sagt : magten år aldrig löjlig; och 
han har visst icke underlåtit att pröfva sanningett 
af denna grundsats.

Huru många familjer bar man ej sett söndrade 
genom den förskräckelse, som de minsta förhållan
den med de landsflyktiga förorsakade ? I början af 
tyranniet låta några behjertade menniskor se sig , 
men efter] hand utplånar sorgen känslorna, moi- 
gångarne trötta, man tror slutligen, att den onåd, 
hvari ens vänner fallit, är vållad af deras egna fel- 
De kloka i familjen förena sig och varna för allt 
närmare umgänge med den eller den frun, den el
ler den herren; deras förträffliga tänkesätt, försä
krar man, kunna visst icke sättas i fråga ; men de
ras inbiidningskraft är Slär liflig! I sanning, man
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Skulle gerna förklara dessa stackars proscriheräde 
för stora poeter, blott deras oförsigtighet hindra
de en hvar att se dem eller skrifva dem till. Sa- 
hinda utplånas vänskapen, ja sjelfva kärleken i 
ällas hjertan ‘ de enskilda dygderna falla på sam- 
öra gång med de allmänna 5 man älskar ej mer 
hvarandra, sedan man upphört att älska sitt fäder- 
Siesland- och man lär sig att endast nyttja ett falskt 
Språk, innebärande ett lindrigt tadel Sfver personer, 
som fallit i onåd, och ett skickligt iorsvar for dem, 
som ega magten ; egoismens förklädda lära.1

Bonaparte innehade mer än någon anhait den 
hemligheten, att uppväcka denna kalla söndring, 
hvarigenom menniskornå visade sig för honom som 
isolerade varelser, utan föremngsptincfc. Han künde 
ej tåla, att en enda roflnniska på hans tid existerade 
genom sig sfelf, att man giftade sig, att man egde 
förmögenhet, att man valde en vistelseort, atf man 
tUöfvade någon talent, att ett beslut, hvilket som 
heldst, togs Utan hans tillåtelse, och, en besynner
lig sak, han gick in i de minsta detailef af hvaf- 
Î® menniskas relationer, sä att han förenade inkräk
tarens välde med en inquisition utan gräiisor, och 
1 sina händer höll de lösaste trådar ej minre ärt de 
Starkaste kedjor. >

Den metaphysiska lärart om tnenniskans fria 
Villja hade blifvit ganska öfverfiödig under Bona. 
■partes regering, ty ingen kunde nu mer följa sin 
egen villja i något, i de största, aom de minsta 
Angelägenheter,
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Om Neckers sista dagar.

j ag skulle ej tala om den känsla, som förlusters 
af min far lemnat efter si£ hos mig, om det ej 
vore ännu ett medel att närmare iära känna hon
om. När en statsmans politiska tänkesätt ännp i 
många afaeenden äro ett föremål för olika omdö
men, får man ei lemua något obegagnadt, som kan 
gifva denne mannens grundsatser en invigning a£ 
lians' charakter. Men hviiket sakrare bevis kan man 
lemna d@rpå, än det intryck, han gjort på men- 
niskor, som bäst' varit i tillfälle att kunna döma 
om honom? Det är nu tolf år, sedan dödep skilt 
min far ifrån mig, och hvarja dag har min beun
dran tilltagit för honom ; det minne jag bevarat af 
hans snille och hans dygder tjenar mig till en 
måttstock att bestämma, huru långt andra menrii- 
skor gått; och, ehuru jag rest genom hela Euro
pa, har likväl aldrig ett genie af denna styrka, 
aldrig en charakter af denna lifskraft, någonstädes 
förekommit. Necker kunde vara svag af godhet, 
osäker genom för mycken öfverläggning ; men, när 
han trodde sin pligt fordra ett beslut, tycktes han 
höra Guds röst, och hvad man då än kunde försö
ka, att bringa honom på andra tankar, hörde han 
ej annat än denna löst. Jag har ännu i denna dag 
större förtroende till hans minsta ord, än jag skul
le hafva för någon lefvande menniska, så öfver- 
iägsen hon än kunde vara; allt livad Neeker sag6
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Bnîg star fast som klippan; allt hvad jag vunnit 
genom mitt eget bemödande, kan försvinna: men 
identiteten af mitt väsende med hans ligger till 
grund far den tillgifvenhet jag hyser för hans 
minne; lifvets böljor hafva hänfört allt utom 
denna stora vålnad, som står der på bergets 
spets och med fingret visar på det tillkommande 
lifvet.

Jag är ej skyldig en verklig erkänsla på den
na jorden åt någon, annan än Gud, och min far; 
det öfriga af mina dagar har jag tillbragt i strid; 
^an är den enda, som deröfver utgjutit välsignelse. 
IVlen huru mycket har han ej lidit! Den mest ly
sande lycka hade utmärkt hälften af hans léfnad* 
han hade blifvit rik; han hade blifvit utnämnd till 
förste minister af Frankrike; Fransmännens oin
skränkta tillgifvenhet hade belönat honom för hans 
uppoffringar; under de sju åren af hans första S- 
tergång till lugne.t och ensamheten, hade hans ar
heten blifvit satte i första rangen af statsmäns, och 
kan hällda var han den enda, som visat sig djup
sinnig i konsten att förvalta ett stort land, utan 
att någonsin afvika från den mest samvetsgranna 
moralitet, ia till och med den renaste grannlagen- 
het. Såsom religiös skriftställare hade han aldrig 
upphört att vara philosoph, såsom philosophisk 
författare aldrig att vara religiös; vältaligheten hade 
aldrig hänfört honom från förnuftet, och förnuftet 
aldrig beröfvat honom någon sann och djup kän
slas vältaliga språk. Med dessa stora fördelar hade 
i>an förenat den mest smickrande framgang i säll- 
skaper. Madame de Deffant, ett fruntimmer, som



i Frankrike var.kiindt för sitt högst piquanta um« 
gängssätt, skref, att bon aldrig träffat en älskvär- 
dare man än Necker. Han egde äfven detta be- 
bag; men ban begagnade det endast bland sina 
Vanner- Med ett ord, den allmänna opinionen bos 
Fransmännen år 17O9 var, att aldrig någon mini-, 
eter gått längre i alla slags talenter och dygder, 
JDet gifves ej en stad, en köping, en corporation Î, 
Frankrike, af hvilken vi ei hafva adresser i behåll, 
som uttrycka denna känsla. Jag vill bär afskrif- 
va, bland tusen andra, den sorn ställdes till repu
bliken Geneve af staden Valence,-

’’’Herrar Syndici!*’’

’’Ï den frihetens enthusiasm, sona upplågar bos 
bela Franska nationen, och som genomtränger oss, 
med erkänsla för vår höga monarchs godhet, hafva 
vi 1)1 if vi t öfvertygade, att vi äro eder skyldiga en 
gärd af vår tacksamhet. Det är i skotet af eder 
republik, som, Neçker sett dagen; det är i bränn- 
puncten af edra allmänna dygder, som hans bjerta 
bildat sig i utöfningen af alla dem, hvarpå han 
gifvit oss så rörande bevis; det är i scholan för 
edra goda grundsatser, som han inbemtat denna 
jnilda och tröstande sedolära, som stärker förtro
endet, mgifver högaktning, föréskrifver lydnad för 
den lagliga magteq. Det är dessutom bland er, 
herrar, som han förvärfvat denna fasta och kraft
fulla çbarakter, som statsmannen bar af müden, 
för att med oförskräckt mod kunna öfverlem- 
rna sig åt den svåra befattningen att arbeta far alb» 
wänt väl”'.
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”Genomträngde af vördnad för sâ många ser» 
skilds egenskaper, hvilkas förening hos Necket 
bemägtigar sig hela vår beundran, anse vi oss skyl. 
diga staden Genève» medborgare ett offentligt be- 

' vis af vår erkänsla, för det de x sitt sköta bildat en 
i alla afseendep så fullkomlig minister.”

”Vi önske, att vårt bref måtte upptagas i 
republikens protocoller, för att blifva ett-varafc. 
tigt minnestecken af vår aktning för eder vörd

nadsvärde medborgare”.
Ack! hvem hade kunnat förutse, att så myc

ken beundran skulle åtföljas af sä mycken o- 
rättvisa; att man skulle förebrå, för en utländnings 
köld, den, som älskat Frankrike med en nästan 
allt-för stor tillgifVenhet; att ett parti skulle kalla 
honom uppbofsman till revolutionen, emedan ban 
hade aktning för nationens rättigheter, och att 
demagogerne deremot skulle anklaga honom att 
hafva velat uppoffra henne för thronens bibebållan- 
de? l’å samma sätt var i andra tider, jag uppre
par det med nöje, Cancellera de l’Hopital hotad af 
katholikerna och protestanterna ömsom; pa samma 
sätt skulle man sett Sully duka under för parti
hatet, om ej bans herres fasta charakter hade.upp
rätthållit honom. Men ingen af dessa bagge stats- 
män1 hade denna bjertats inbildningskraft, som 
gör en menniska tillgänglig för alla slags plågor. 
Necker var'lugn infer Gud, lugn vid dödens an
nalkande, ty'det är samvetet, som ensamt talar * 
dessa ögonblick. Men sä länge denna verldens 
intressen ännu sysselsatte lionom, gafs det mgen 
förebråelse, som ej sårat honom, ej en fiende, hvara
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hn ej bunhtt bans hjerta, ej en dag, som ban ef 
thiga ganger frågat sig sjelf, än att göra sig skyl* 
<Jig till de olyckor, han ej kunnat förekomma, än 
att förflytta sig utöfver händelsernas början och 1 
nyo öfverväga de åtskilliga beslut, som han 
nat taga. Lifvets oskyldigaste nöjen förgiftades 
för honom genom partiandans oerhörda förföljel
ser, Denna partianda visade sig ännu till och 
med i det sätt, b varpå emigranterne i sin olye- 
fta Y-ande S1R honom för alt begära hjelp,
1'lere, SOm skrefvo till honom i d*w,a aftigt, ur° 
saktade sig, att de ej kunde besöka honom,° eme 
dan de förnämsta bland dem förbjudit dem det» 
de bedömde åtminstone ganska rfgtigt Neck ers 
naelmod, nar- de trodde, att en sådan undergifven- 
bet för deras chefers - näsvishet ej skulle hindra 
honom att vara dem till tjenst..

Ibland olägenheterna af tryckfrihetstvlnget var 
äfven den, att omdömena öfver Ikeraturen voro $ 
legeringens händer: deraf följde, att medlaren mel
lan journalisterna och regeringen, policen, råddo 
åtminstone för ett ögonblick om en skriftställares, 
literära lycka, likasom den å en annan sida befri
ade fran tillåtelsen att underhålla hasardspel. Nec- 
Sers skrifter bafva derföre, under de sista, danar-.

af bans lefnad, i Frankrike aldrig blifvit ”be,., 
dömda, ined oväldig rättvisa, och detta utgjorde- 
en olycka till, som jlaa je(j ua,1er sin ensamhet. 
.Nas«, det sista af hans arbeten, kalladt: C urs i 
den religiösa moral«» (Cours de morale re- 

hgieusc) är, jag tror mig kunna försäkra derom 

m af bis£ s'k,iflia bücket öfver gudsfruktan"

I



s- 249 —

ett af de yppersta î tankarnes styrka och vältalig, 
heten, som protestanterne hunna berömma sig at 
att ega, ooh ofta har jag funnit det i händeraa på 
wiennishor, som hjertats lidanden hunnit. Inreller. 
tid blef det hnappast nämnd t i journalerna under 
Bonaparte, och det lilla man sade derom, gaf ej 
något begrepp om hohen. Det gifves på samma 
sätt i andra länder några exempel på mästerverk i 
îilaratmn, som först hlifvit bedömda efter deras 
författares död, Det iir en smärtande föreställning, 
att den, som var för oss så dyrbar, hlifvit beröf- 
vad det nöje, hans ta len t er som författare obestrid, 
Bgt förtjente.

Han har ej sett rättvisans dag uppgå öfver sitt 
minne, och hans lif slutades samma år, som Bona
parte uppböjde sig sjelf till Kejsare, det vill säga, 
på en tid, då intet slags dygd var hedrad i Frank
rike. Hans hjertas grannlagenhet var sådan, att 
den tanka, som under hans sista sjukdom mest 
plågade honom, var fruktan att hafva varit orsa
ken till min landsflykt; och jag var ej hos honom, 
för att kunna trösta honom ! Han skref till Bona
parte rhed svag hand, för att bedja honom åter
kalla mig, när han icke mer var till. Jag skickade 
denna heliga ansökning till Kejsaren; han svarade 
ej derpl; ädelmod har alltid synts honom tillgjordbet, 
och han talade gerna derom som om en dygd, pas
sande För melodramer: om han kunnat känna det 
välde, denna dygd utöfvar öfver sinnena, hade han 
på en gång varit bade bättre och skickligare. Ef
ter så många plågor, efter så många dygder, tyck, 
tes förmågan att älska hafva tilltagit hos min fai
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vif] en ålder, då den aftager bos. andra; och allt 
tillkännagaf, då han upphörde att lefva, hans åter' 
gång till himmelen,

T IO N n 33 C A H I l 8 T,

Ofversigt af TSeckers grundsatser i frågan 

om statsförfattning 'ock regering,

JjÆan har ofta sagt, att religion vore nödvändig 

för folket; jag tror det vara lätt bevisadt, att mea„ 
Diskor i ett högt stånd ännu mer hafva hehof der- 
af. Det förhåller sig på saimna sätt med mora
len i afseende på politiken. Man har aldrig 
upphört att säga, det den passade enskilda men- 
niskor, men icke nationer; det är tvärtom sant, att 
deftär staternas regeringar, för hvilka hestämda grund
satser framför allt äro af nöden. Som den eller den 
enskilda menniskans tillvarelse är flyktig och af kort 
varaktighet, händer det någon gång, att en elak 
handling för ett ögonblick kan gagna i en ställ
ning, då dess personliga fördel är på spel; men, 
som nationerna vara i århundraden, skulle de ej 
kunna satta sig öfver förnuftsordningens allmänna 
och bestandande lagar, utan att gå sin undergång 
till mötes. En orättvisa k an, för ögonblicket och 
geriorn ett undantag, gagna en enskild menniska; 
men den är alltid skadlig för'en succession af uien- 
niskor, hvilkas öde nödvändigt följer den allmänna
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5’egeln* Men liv*cl som gifvit någon credit åt den 
Infernaliska lära, soin sätter politiken öfver mora
len, är, att man förblandat statens chefer med sjelf- 
Va staten; men dessa cheier bafva ofta funnit, att 
det var dem heqvdniare och fördelaktigare att till 
livad pris som beldst. draga sig ur en närvarande 
svårighet, och de halva förvandlat till grundsats 
de mätt och steg, deras egoism eller deras oskick
lighet förmått dem att taga. En man, som sitter 
i dåliga sfairer, skulle gerna upphöja till tbeotie den 
sats, att lån på ren ta vore det bästa finances y stem, 
man kunde antaga. Men, ett. omoraliskt hand
lingssätt i hvad väg som heidst är också ett lån 
på rerita; det frälsar för ögonblicket, och ruinerar 
i längden,

Neckar var - ej, under sin första ministère, î 
tillstånd att kunna tänka pä införandet af ett re
presentativt regeringssätt; da han föreslog de pro- 
vinciela föi valtningscömitéerna, ville han sätta, en 
orans för ministrarnes magt, samt förskaffa de upp
lysta menniskorna och de rika egendomshérrarne 
J alla delar af Frankrike inflytande på det allmän
na, Neck ers första grundsats i regeringssaker var 
att undvika det egenmägtiga, och att: inskränka 
den miaistenella magten i allt, som icke är .nöd
vändigt för ordningens bibehållande. En minister, 
som vill göra a|H, befalla öfver allt, som är af- 
undsjuk orn sin magt, likasom vore den en person
lig förman, passar för hofven, man icke för natio. 
nerna- En man af snille bör, när, han af en hän
delse befinner sig i spetsen för de allmänna aren* 
d«ua, arbeta på att göra sig umbärlig. Goda för-
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fattningar fiafcta i verket och bibehålla höga tankar, 
«oui en enskild menniska, h vi] ken hon än xnå vara, 
blott ka» för ett ögonblick verkställa.

Med hat till det egenrnägtiga förenade Necket 
en stor aktning för opinionen, ett djupt intresse 
för detta abstracts, men verkliga väsende, sorn man 
kallar folket, och som aldrig upphört att vara be- 
klagänsvärdt, ehuru det visat sig från en fruktans
värd sida. Han ansåg det hufvudsakiigen nödigt 
att trygga detta folks välstånd och upplysning, 
tväone oskiljaktiga viilgerningar. Han ville ej, att 
man skulle uppoffra nationen för de privilegiera
de Ständen; men han var imellertid af den tanken, 
att man borde underhandla med de gamla plägse-. 
derna, för att lämpa dem efter den nya tidens 
skick. Han trodde på nödvändigheten af stlnda- 
skilnader i samhället, för att kunna genom den 
frivilliga undefgifvenbeten för ett stadgadt anseen
de mildra magtens sträfhet; men aristokratien, så
som han fattade begreppet derom, hade för än
damål att uppväcka alla förtjenta meuniskors täflan.

Necker hatade ärelystnadens krig, uppskatta
de ganska högt Frankrikes hjelpkällor och trod
de, att ett sådant land, styrdt af en verklig na, 
tionalrepresentations vishet, och icke af bofmän- 
nens intriguer, hade i bjertat af Europa ingenting 
att önska eller att frukta.

Så vacker Neckers lära än var, skall nian sä
ga, var den likväl, emedan den ej lyckades, icke 
afpassad för menniskorna, sådana de i sjelfva ver
ket äro. Det kan hända, att en menniska ej för. 
unnas af himmelen d-en lyckan, att sjelf deltaga i
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triumphen af sanningar, hon förkunnat; msn äro ds 
derföre minre sanningar? Oaktadt man kastade 
Galilée i fängelse, hafva icke lika fullt de natu
rens lagar, som han upptäckt, blifvit allmänt er
kända? ßedolärau och friheten äro också lika sä
kert den enda grundvalen för menniskoslägtets lyck
salighet och värdighet, som Galilées system är den 
sanna theorien om himlakropparnes rprelser.

Betrakten Englands magt; hvarifrån kommet 
den? Från dess dygder och från dess constitution. 
Förutsätt ett ögonblick, att denna ö, för närvaran
de så lycklig, blefve på en gång beröfvad sina lagar, 
sin allmänna samhällsanda, tryckfriheten och parla- 
lainentet, som hem tar sin styrka af nationen, och 
ger henne sin tillbaka, huru. skulle ej fälten pl 
en gång förtorka och hamnarne' på en gång blifva 
öde! Sjelfva den oinskränkta magtens agenter, då 
,ja ei mer kunde erhålla sin bevillning af detta 
land utan credit och utan patriotism, skulla sakna 
friheten, som under en sl lång lid åtminstone lå* 
nat dem sina skatter.

Revolutionens olyckor hafva kommit af de 
privilegierades obetänksamma motstånd, mot det 
som förnuftet och styrkan ville; denna fråga är än
nu omtvistad efter tjugusju år. Stridens faror äro 
ininre betydliga, emedan partierna äro mer försva
gade; men utgången skulle blifva densamma. Nec- 
ker föraktade Machiavellismen i politiken, charlata- 
nöriet i financerna, och det egenmägtiga i regerin
gen; han trodde, att den största skickligheten bestod 
uti att sätta samhället i harmonie med de tysta 
me« oföränderliga lagar, under hvilka Gud has
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satt den menskllga naturen. Man Tran anfaîîâ 

honom på detta, fait, ty han skulle annu instill a 

sig der, om han lefde.

Han gjorde ej anspråk på att ega de talenter, 
som fordras för att vara pattigängare elitr despot; 
han hade för mycken ordning Î sitt hufvud och 

för mycken fred i sitt hjerta, för att vara fallen för 
dessa stora irregulariteter i naturen* som förbärjä 
det tidhvarf och det land, i hvilket de uppträda» 
Men om han Varit född Engelsman, kan jag med 
stolthet påstå, att ingen minister någonsin skulle 

hafva öfverträffat honom; ty han var mer vän ar 
friheten an Titt, strängare än Fox, och ej tninre 
väitaiig, ej minre kraftfull, ej minre genomträngd 

af statens värdighet än Lord Chatham. Ack! hvar- 

före har han ej kunnat, såsom han, säga sina si

sta ord i fäderneslandets senat, inför en nation* 

som förstår att vara érkänsam, och hvars enthusi
asm, längt ifrån att vara ett förebud till träldomen, 
är sjelfva dygdens belöning!

Latom oss nu återvända till en närmare gransk
ning af den politiska person, som a!dra mest con- 

trasterar med de grundsatser, vi nu hafva fram
ställt, och låtorn oss se, om ej äfven han sjelf* 
Bonaparte, bör t jena att bevisa sanningen af dessa 
grundsatser, som varit de enda, h vil ka kunnat hi- 
hehalla honom vid magien och bevara det Franska 

namnets ära.
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Bonaparte Kejsare. Den ContrareVolutiont 

kan gjorde.

s, vid slutet af förflutna århundrade, Bonaparte 
satte sig i spetsen för Franska folket, önskade hela 
nationen en fri ooh constitutionell styrelse. Adels
männen, som redan länge varit utestängda från 
Frankrike, sftersträfvade, ingenting annat än att i 
fred få återvända till sina bostäder ; katholska pre- 
sterskapet begärde tolerance; sedan derepublicanska 
krigarne genom sina hjeltebragder utplånat glansen 
af den adliga ståndsskilnaden, ansåg den gamla 
feodaladeln med aktning de nya segervinnarne, 
och revolutionen var giord i det allmänna tänke
sättet. Europa samtyckte till att lemna åt Frank- 
rike Rhengränssn och Alperna, och det återstod 
ej annat än att försvara dessa fördelar och hota da 
olyckor, som deras förvärfvande hade kostat. Men 
Bonaparte fattade det förslaget att till sin fördel 
genomdrifva en contrarevolution, och så till så
gandes ej bibehålla någonting nytt i staten utom 
säg sjelf. Han återställde thronen, presterskapet 
och adeln, en monarchie, som Titt sade, utan lag- 
ligbet och utan gränsor; ett presterskap, som ej 
predikad# annat än despotismen; en adel, samman
satt af de gamla och nya familjerna, men som icke 
utöfvadé något öfverhetsernbete i staten och en- 
dast tjente till ett broderi åt den oinskränkta 
magten.
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Bonaparte öppnade portarna för de gamla Fo#* 
doöiarne, smickrande sig att kunna hejda dem pä 
högsta spetsen af sin allmagt. Man har ofta sagt, atfs 
öm han varit mâttiîg, skulle han Bibehåll it si.» 
Men hvad förstår inan med måttlig? Om han n£ 
upprigtigt hjerta och med värdighet antagit (lea 
Engelska coristitutionen för Frankrike* utan tvif- 
vel skulle han ännu varit Kejsare. Hans segrar 
gjorde honom till Furste; det har fordrats hans 
kärlek till etiquetten, hans behof af smicker, tit- 
larne, decorationerua öch kammarherrarne, för atÉ 
hos honom röja uppkomlingen. Men så oförnuf
tigt hans eröfringssystem ock var, kan hända kun
de han likväl icke mer, då han nu en gång var 
nog fattig i sin själ, att ej se storhet i annat än 
despotism, Umbära beständiga krig ; ty hvad skullö 
väl en despot utan militärisk ära betyda i ett sl* 
dant land som Frankrike? Kunde man förtrycka 
nationen hemma, utan Btt åtminstone gifva henne 
den bedröüiga ersättningen att i sin ordning an
norstädes befalla? Den oinskränkta magten är 
menniskoslägtets plågoris, och alla regeringar i 
Frankrike, som följt på den Constituerande Försam
lingen, hafva omkommit, för det de gifvit vika 
för denna förförelse, under den ena förevändningen 
efter den andra.

I det ögonblick, då Bonaparte ville låta ut
nämna sig till Kejsare, trodde han det å ena sidan 
vara af nöden att sätta revolutionistema i säkerhet 
för Bourbonernas återkomst, och att å den andfa 
bevisa royali«t#raa} att, dä de öfverlemnade sig åt

hön-
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fa o tip ta, affollo fie från gauala. dynastien utan Ster» 
gäng. Det var för att på en gäng uppnå rletta. 
dubbla ändamål, som ban begick fletta mord på 
en prins af blodet, Hertigen af Enghien. Han 
passerade brottets Rubicon, och från denna dag 
Var hans olycka skr.ifve.n i ödets bok.

En af Bonapartiska bofvets Machiavellister sa
de vid detta tillfälle, att åetta lönnmord var värre: 
än ett Irott, att det var ett fel. Jag måste bekän
na, att -jag hyser ett djupt förakt för alla dessa 
politic», hvilkas skicklighet består i att visa sig öf- 
verlägsna dygden. Måtte de då en gång visa sig 
öfverlägsna sin -egoism ; detta vore mera sällsynt 
Och äfven ett bevis pfi större skicklighet

Icke dess minre.hade de, som tadlat Hertigen* 
af Enghien mord såsom en dålig speculation, lik
väl rätt, äfven från denna synpunct. Revolutio* 
aisterna och royalisterna trodde sig, oaktadt de# 
oskyldiga blodets fruktansvärda förbund, icke oå- 
terkalleligen förenade med sin herres öde. Haa 
hade gjort egennyttan till sina anhängares gu
domlighet, och adeptérne af denna lära hafva ut>: 
öfvat. den mot honom sjelf, när olyckan inträffade.

Om våren iß o 4, efter Hertigens af Enghien, 
död, efter den afskyvärda processen med Moreau 
och Tichegru, då alla sinnen voro skakade af en 
förskräckelse, som i ett ögonblick kunde förvand
la sig till uppror, lät Bonaparte kalla till sig nå
gra senatorer, för att helt lösliggn, och såsom det 
varit fråga oh» något, hvari kan ännu icke fattat

*7-.Mécl. Staël. U Del-



aågen bestämd tanka, lala med dem om det forslag, 
man gjorde honom ait förklara sig för Kejsare. 
Han gick igenom med dem de åtskilliga beslut, 
soin man ännu kunde taga, i afseende på Frank
rikes regering: en. republik; den gamla dynastiens 
återkallande ; slutligen upprättandet af en ny mo
narchie — alldeles som en man, bi vil ken inlåtit sig i 
öfverläggning om en fremmande rnenniskas ange
lägenheter, och med fullkomlig oväldighet tagit 
dem under sin granskning. De som talade med 
honom öfver detta ärnne, motsade honom med den 
häftigaste if ver, livarje gång han framställde några 
skäl till förrnon för en annan magt än hans. Slut
ligen lät Bonaparte öfvertyga sig: Nå veil! sade 
han, efter som ni tror, att mitt utnämnande till Kej. 
sare är nödvändigt för Frankrikes lycka, tagen åt
minstone försigtighetsm&tt emot mitt tyrannie ; ja, jag 
upprepar det, emot mitt tyrannie. Hvem vet, om, i 
den värdighet, jag nu ikläder, tnig, jag ej skall va
ra frestad att missbruka magten ?

Senatorerne gingo från honom, rörde öfver 
denna älskvärda upprigtighet, hvaraf följden blef, 
att tribunatet upphäfdes, så välgörande det ock då 
var; införandet af statsrådets uteslutande magt, 
tjenandç till verktyg i Bonapartes .liand ; policen* 
regering; en stående här af spioner, och sedermera 
sju statsfängelser, hvilkas arrestanfer icke kunde 
komma för någon domstol, emedan deras öde en
samt berodde af minstrarnes eget afgörande.

För att gifva at ett sådant tyrannie någon var
aktighet, var det nödvändigt att förnöja alla deras 
ärelystnad, som. alo go sig att hålla det vid magt.
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Hela Europas contributioner förslogo knappt der» 
till, hvad penningar beträffade. Också sökte Bo
naparte andra skatter i fåfängan.

Förnämsta drifjedern till Franska revolutionen, 
var begäret till jemlikhet. Jemlikhet inför lagen 
tillhör sjelfva rättvisan, och följaktligen friheten ; 
men begäret att tillintetgöra alla högre ståndsfo- 
reträden, kommer på räkning af egenkärlekens små
sinne. Bonaparte kände ganska väl det välde, den
na svaghet utöfvar öfver Fransmännen, och se hlr, 
huru han begagnade det. IDe mennisUor, som del
tagit i revolutionen, ville ei, att Öfver dem skul
le finnas några högre stånd. Bonaparte förena
de dem med sig genom det han lofvade dem de 
titlar och företräden, han beröfvat adeln. ”Ni Ön
skar jemlikheten,” sade han till dem; ”jag skall 
göra ännu mer, iag skall gifva er olikheten, till er 
fördel; Herrarne de la Tremouille, de Montmo
rency, m. fl. skola efter lagen blifva simpla bor
gare i staten, då deremot den gamla regeringen» 
titlar och hofcbarger skola innehafvas af de obe
tydligaste namn, om Kejsaren sä behagar.” Hvilket 
förunderligt infall ! Och borde man ej trott, att en 
nation, så skicklig att uppfatta det löjliga, skull* 
hafva öfverlemnat sig åt de Homeriska gudarne* 
Oupphörliga skratt, då den såg alia dessa republicä- 
ner förklädda till Hertigar, Grefvar, Baroner, och 
försökande sig i konsten att föreställa stora herrar, 
likasom man repeterar en roll till en komedie|.;> Man 
gjorde väl några visor öfver dessa uppkomlingar 
af alla slag, Konungar och drängar ; men segrar- 
nes glans och despotismens styrka hafva satt detta
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lekverk i ging, åtminstone för rngra ar. Dess'a rs» 
publicaner, som man sett förakta belöningar, er« 
bjudne af fremmande monarcher, hade ej mer ruin 
på sina kläder för de stora Tyska, llysska, Itali
enska ordnar, hvarmed de blefvo öfverhopade. 
En militärisk orden, jernkronan eller hederslegio
nen, kunde mottagas af krigare, hvilkas blessurer 
och hjeltebragder dessa tecken i minnet återkalla
de; men banden och kammarherre-nycklarna, men 
hela denna ståt, som åtföljer hofven, passade den 
rnenniskor, soro upprört himmel och jord, för att 
afskaffa den? En Engelsk carricft tur föreställer Bo
naparte sönderklippande den röda jacobinermös- 
$«n, föf att deraf göra ett stort baud till hedersle
gionen. Hvilken fullkomlig bild af detta adelskap, 
som Bonaparte uppfann, och som ingenting hade 
att berömma sig af utom sin herres gunst ! Den 
Franska militären kunde ej mer anses annorlunda 
än som en mans soldater, då de förut varit natio
nens försvarare. Ack, huru hade de ej blifvit 
degraderade!

Bonaparte hade läst historien pä ett oredigt 
sätt; föga van att studera, gjorde han sig mycket 
minre reda för hvad han läst i böcker, än hvad ban 
inbemtat genom menniskokännedom. Likväl hade 
i bans hufvud stadnat en viss aktning för Attila 
och Carl den Store, för feodal-lagarna och Öster
landets despotism, som han använde härs och tvärs, 
bedragande sig likväl aldrig på det, som ovillkor
ligen tiente att understödja hans magt, men föe 
öfrigt citerande, tadlamle, berömmande och raisors- 
neiande, allt efter som händelsen förde honosm



faan tal air! e på detta satt hela timmar med sä mys. 
het större fördel, som ingen afbröt honom, om ‘ej 
genom ofrivilliga bifallsrop, som alltid vid dylika 
tillfällen undfalla åhörarne. En besynnerlig sak 
är, att flere Bonapartiska officerare i sällskaper an
tagit, af sin herre, denna heroiska galirnathias, som 
verkligen betyder ingenting, utom i spetsen för 
åtta. hundra tusen menniskor.

Bonaparte kom derföre på det infallet, för atfc 
skapa sig ett österländskt och Carolingiskt rike 
pa en gång, att stifta feodalgods i de länder, han 
eröfrat, och deruti insatta sina generaler eller 
förnämsta embetsmän. Han inrättade majorater, 
substitutioner, gjorde den ena den tjensten att få 
dölja sin lefnad under den okända titeln: Hertig a£ 
Ilovisio, och, då han tvärtom fråntog Macdonald, 
Bernadotte, Massena namn, som de giort lysande 
genom stora bedrifter, bedrog han dem, sä till sä- 
gandes, på deras rättigheter till nampkunnighet, 
och stadnade sjelf, såsom han ock åsyftat, i be
sittning af Frankrikes militäriska ära.

Det var ej nog att bafva förnedrat det repu- 
blicanska partiet genom det han helt och hållet af- 
Idädt det naturen af dess politiska tillvarelse; Bo
naparte ville äfvén beröfva royalisterna den vär
dighet, deras ståndaktighet och olycka gifvit dem. 
Största rlelen af sina hofsysslor utdelade han at 
adelsmän af gamla regeringen; han smickrade på 
detta sätt den nya adeln, då han blandade den 
ined den gamla, och då han sjelf afven förenade 
en uppkomlings fåfänga med en eröfrares giganti
ska egenskaper, älskade han de gtunla hofmännens
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smicker, emedan de battre fôrstodo sig på denna 
konst an de nya menniskorna, äfven de mest be* 
ställ,samma. Hvarje gång en adelsman af gamla 
hofvet återkallade en etiquette från fordna dagar, 
föreslog en ny vördnadsbetygelse, ett visst sätt att 
klappa på dörren till nsgot förmak, ett meri cere
moniell sätt att frambära en depeche, att vika ett 
bref, att sluta med den eller den formeln, bief han 
bemött, som bade han gjort något vigtigt steg til! 
hela menniskoslägteta lycka. Den Kejserliga eti- 
quettens codex är1 det märkvärdigaste bevis på den 
förnedring, hvartill man kan bringa menniskosläg- 
tet. Macbiavellisterne skola säga, att det är på 
det sättet, ,sorn man miste bedraga menniskorna- 
men. är det då sant, att man i våra dagar kan be
draga dem ? Man lydde Bonaparte, låtom oss 
aldrig glömma det, emedan han skänkta Frank
rike krigets ära. Ehvad det nu var en god eller 
dålig tjenst, ban dermed gjorde Frankrike, så var 
det likväl ett tydligt factum, utan lögnens bedräge
ri. Men alia de Chinesiska farcer, han lät upp
föra framför sin triumphvaan, behagade blott hans 
tjenare, som han skulle kunnat pä hundrade andra 
sätt föra i ledband, om honom så behagat. Bo
naparte bar ofta tagit sitt haf för hela sitt rike; 
ban sag belJre, att han bemötte» som Furste än 
som bjelte-, kan hända, han i djupet af sitt 
bjerta kände sig ega flete anspråk på den förra af 
dessa1 titlar än den sednaré.

Stuartska husets anhängare sökte, då man er
bjöd Cromwell Konungaväldet, sitt stöd i frihets
vännernas grundsatser, för att sätta sig dererriotj
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och det var först vid restaurationen, som de åter
togo läran om den oinskränkta magten ; men åt
minstone b! ef vo de trogna den gamla dynastien. 
En stor del af den Franska adeln har kastat sig i 
amtarne på Bonaparte och hans famil i. Då man 
förebrådde en man af det största, namn att hafva 
antagit tjenst som kammarherre hos en af de nya 
Prinsessorna : Men hvad vill ni då, sade han, att 
man skall gora ? Man måste väl tjena någon. Hvil- 
ket svar ! Och hela fördömelsens dom ofver de re
geringar, som grunda sig pl hofmännsandan, är den 
icke inbegripen i åetta svar ?

Den Engelska adeln iakttog mycket mer vär
dighet under de borgliga oroligheterna; ty den 
begick ej tvänne 1 stora fel, bvarifrån de Franska 
adelsmännen svårligen kunna, befria sig; det ena, 
att hafva förenat sig med utländpingarne mot sitt 
eget fädernesland; (let andra, att hafva antagit 
tjenst i en mans haf, som, efter deras grundsatser, 
icke hade någon rätt till thronen; ty folkets val, 
i händelse Bonaparte kunde berömma sig deraf, 
var ej i deras ögon en laglig rättighet. I sanning 
är det ej tillåtet dem att vara intoleranta, sedan 
de lemnat sådana bevis pä sin eftergifvenhet ; och 
man förolämpar, som jag tycker, långt minre Bour
bonernas höga familj, da man önskar constitu- 
tionella inskränkningar för tbronens magt, än då 
man tagit tjenst hos den nya herrskaren, som be- 
fiäckat sig med mord på en ung krigare af dea 
gamla stammen.

Den Franska adeln, som tagit tjenst vid Bo. 
»apartes hof, skulle den kunna föregifva, att den



fiiifvil; tvungen deyt'll? Flere ansökningar hafva 
biifvit afslagna än platser utdelade ; och de son» 
i delta afseende oj velat underkasta sig Bonapar“ 
tas önskningar, blefvo ej tvungne alt tjena honom. 
Adrien och Matthieu Montmoren ci, hvilkas namrt 
och Charakter ädrogo sig hofvets uppmärksamhet, 
Eleazar da Sabran, Hertigen och Hertiginnan da 
Duras, oca ännu flere andra, ehuru ej i stort an
tal, liafva icke velat emottaga sysslor, erbjudna alf 
Bonaparte ; och, ehuru det fordrades mod att kun
na etnotsti denna ström, som i Frankrike hänforer 
allt pä uiagtens sida, bafva likväl dessa behjerta- 
da menaiskor bibehållit sitt oberoende, ulan att 
d erfor e nödgas lemua sitt fädernesland. I all
mänhet är det alltid möjligt att icke handla, och 
det maste så vara, emedan ingenting kan ursäkta 
dem, som handla mot sina grundsatser.

I>et gifves säkert inga Franska adelsmän, som 
gått i fält i egenskap af Bonapartiska dynastiens 
personliga anhängare. Krigare, hvilka de heidst 
irsa vara, kunna förebara tusende ursäkter, och 
biittre än ursäkter, allt efter de bevekelsegrunder, 
som verkat på dem, och det uppförande de iakt
tagit. Ty, under alla levolutionens epocher, har 
det likväl funnits ett Frankrike 5 och, i sanning, en 

medborgares första pligter äro alltid de mot hana 
fädernesland.

-Alung har en tnenniska bättre vetat mlngfall- 
«iga beroendets bojor än Bonaparte. Han kände 
battre än någon de stora och små medlen till de
spotism 5 man såg honom icke utan ihärdighet sys
selsätta sig ined fruntimujernas toilette, på det deras



vnSn, ruineratie af fleras utgifter, så mycTiet .oftare 
skulle nödgas taga sin tillflfkt till honörn. Han 
ville äfven förblända Fransmännens inbildning gen
om prakten i sitt hof. Den garnis soldat, som 
rökte sin pipa utanför Fredrik II:s dörr,1 var till
fyllest, att göra honotn aktad af hela Europa. Sä
kert hade Bonaparte tillräckligt miiitäriska talen" 
ter, att på samma väg vinna samma resultat; men 
det var ej nog för honom att vara herre, han 
ville ä fven vara tyrann ; och för att underkufva 
Frankrike och Europa, var det nödvändigt att an
vända ajla de medel, som förnedra menniskosläg» 
tet; också har den olycklige allt för mycket lyc. 
hats deri!

Mötvigten af de menskliga bevekelsegrun- 
derna, att göra det godt eller ondt gr, väger vanli
gen jernnt, och det är samvetet, som ger utslaget. 
Men, då under Bonaparte en milliard inkomster och 
åtta hundra tusen beväpnade menniskor vägde till 
'förmon för det onda, när Brenni svärd låg på «am
ina vågskål med guldet; hvilkeu fruktansvärd för» 
förelse ? Icke dess minre skulle ärelystnadens och 
girighetens beräkningar ej varit tiljräcklige att 
lägga Frankrike under Eonapartes välde ; det for
dras något stort, för att sätta hela massor i rörel
se, och det var den miiitäriska äran, som berusade 
nationen, under det despotismens nät voro spän
de af några- menniskor, hvilkas nedrighet och för
dert nian aldrig nog skulle kunpa brännmärka. De 
behandlade de constitutionella grundsatserna som 
en tankvilla, alldeles som hofmännen under Euro
pas gamla regeringar skulle kunnat göra, s bvit*
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has Ieder de ock eftersträfvade att fâ en plats, 
Men deraä herre åstundade, sSsom vi snart skola 
se, ännu mer än Frankrikes krona, och inskränkte 
sig ej till denna borgare-despotism, med hviiken 
hans civila agenter skulle önskat, att han ätnöjt 
*ig hemma, dst vill säga, i Frankrike.

Tor, F te Capiteet.

Om Napoleons uppförande mot den Europeiska 

Çontihenten.
» _

rn
JL vänne ganska olika planer erbjödo sig för Bo* 

impartes uppförande, då han lät kröna sig till Kej
sare af Frankrike. Han kunde inskränka sig till 
Rhengränsen och Alperna, som Europa icke mer 
gjorde honom tvistiga efter slaget vid Marengo, 
och upphöja Frankrike, pä detta sätt utvidgadt, till 
det mägtigaste rike i verlden. Efterdömet af en ■ 
constutionel! frihet i Frankrike skulle hafva efter 
hand men säkert verkat pä det öfriga Europa, Man 
skulle ej mer bafva hört sägas, att friheten blott 
passade för England, emedan det är en d; blott 
för Holland, emedan det är en slätt ; endast för 
Schweiz, emedan det är en bergsbygd ; och nian 
skulle hafva sett, en continental monarchie blomstra 
i skydd af lagen, som, näst religionen, hvarifrån , 
den utgår, är det heligaste, som finnes på jorden.



Många män af snille bafva uttömt alla sina 
Js rafter för att göra något godt, för att le.mna efter 
£ig några spår af sina goda inrättningar. Ödet, soni 
slösade på Bonaparte, lemnade honom en nation 
af fyratid millioner menuiskoiy en nation nog älsk
värd att kunna verka på det öiriga Europas bild
ning. En skicklig styresman bade, i början af 
detta århundrade, kunnat göra Frankrike lyckligt 
och fritt utan några utomordentliga ansträngnin
gar, endast med några dygder. Napoleon är ännu 
mer brottslig för det goda, han icke gjort, än det 

onda, hvarför man anklagar honom.
.Likväl, om hans härjande verksamhet befann 

sig för mycket kringskuren i den skönaste af mo- 
narchier, om det var en alltför dålig lott för en 
Corsican, som ar 1790 var underlietftenant, att ej 
vara mer än Kejsare öfver Frankrike, hade han 
dock bordt kunna åberopa några verkliga fördelar, 
för hvilka han ville sätta hela Europa i rörelse. 
Pohlens återställande, Italiens oberoende, Greklands 
befriande, hade någonting stort: folken kunde in
tressera sig för hela folkslags återupplifvande. Men 
borde man öfversvämma jorden u^d blod, på det 
Fursten Jerome skulle intaga Churfurstens af Hes
sen thron,'och på det Tyskarne skulle styras af 
Franska förvaltare, som hos dem intogo feodal
gods, byil k as titlar de knappt förstodo att uttala, 
ehuru de sielfva buro dem, men, hvaraf de på al
la språk förstodo att draga inkomsterna ? Hvarföre 
skulle Tyskland underkasta sig Frankrikes öfver- 
magt? Delta välde medförde ingen ny upplysning, 
oeb gjorde ej hos dem gällande andra fria forlatt-

m i
-

• ' j-f



ningar Sn contr.ibutioner och conscriptioner, ännu 
svårare än alla de gamla herrskarnes pålagor. De" 
fanns utan tyïfvel många förnuftiga förändringar 
att göra i Tysklands författningar 5 alla upplysta 
man visste det, och under en lång tid hade dn 
äfven visat sig gynna Frankrikes sak, emedan de 
deraf hoppades en förbättring i sitt eget tillstånd. 
Men, utan att tala om den rättmätiga harm, som 
hvarje folk måste känna vid åsynen af fremmanda 
soldater på dess onuäde, gjorde Bonaparte ingen
ting i Tyskland, utan i afsigt att der införa sin 
och sin slägts rnagt; var en sådan nation skapad 
att tjena till fotställning åt hans egennytta? Spa
nien måste också ined af sky förkasta de trolösa 
medel, som Bonaparte använde för att bringa det 
i träldom. Hvad erbjöd han då, de riken, han vil
le nnderkufva ? Var det friheten ? Var det styr
kan ? Var det rikedomar ? Nei, det var honom 
sjelf, alltid honom sjelf man bord,e fängna sig åt, 
i utbyte mot alla denna verldens skatter, som det- 
ta nöje kostade.

Italienarne, af ett oredigt hopp att ändtligen 
blifva förenade till en enda stat, och de olyckliga 
Pohlackarne, som bedja himmel och helvete om 
den nåden att Ster blifva en nation, voro de en
da, som frivilligt tjente Kejsaren. Men han hade 
gn sådan afshy för kärleken till frihet, att, ehuru 
han hehöfde Bohlackarne till hjtdptroppar, hatade 
han likväl hos dem denna ädla enthusiasm, som 
dömde dem att lyda honom. Denne man, så 
skicklig i konsten att förställa sig, kunde icke en 
gång med. tillbjelp af förställningen begagna sig «£



.de patriotiska känslor, hvaraf ban alltid kunnat 
draga så mycken fördel : det var ett vapen, som 
ban ej förstod att handhalva, och alltid fruktade 
ban, att det skulle-springa i bans händer. Ï Po
sen komino PohJska deputerade att erbjuda bonorn 
sin egendom och sitt lif, för att återställa Pohlen. 
Napoleon svarade dem med denna dystra röst och 
detta brådstörtade uttal, som man hos honom an
märkt, när han tvingade sig — i några ord om fri
het, väl eller illa redigerade, men som till den 
grad plågade honom, a ft det var den enda osan
ning, han icke kunde uttala med sitt vanliga ut
seende af godtrogenhet. Äfven da, när folkets bi
fallsrop voro till hans fördel, misshagade honom 
likväl folket alltid. Denna instinct af despotism har 
förmått honom att uppresa en thron utan grund, 
och tvungit honom att förfela sin kallelse för den
na verlden, grundläggandet af en politisk refor
mation.

Kejsarens medel att bringa Europa i träldoia 
voro djerfhet i krig och list i fred. Han under
tecknade tractater, när hans Fiender voro till half, 
ten kufvade, för att icke bringa dem till förtvifiao, 
men imellertid kunna till den grad försvaga dem, 
att yxan, som fastnat i stammen af trädet, på läng
den skulle medföra dess hortdöende. Han förvärf- 
vade sig några vänner bland de gamla regenterna, 
genom det han ï allt visade sig vara fiende till 
friheten. Också är det nationerna sjelfva, som slut
ligen reste sig mot honom, ty han hade föroläm
pat dem mer än sjelfva Konungarne. Imellertid 
ät man förvånad att ännu finna anhängare af Bo-
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naparte annorstädes än hos Fransmännen, It livilka 
han åtminstone gaf segrarnes ära till ersättning fät 
despotismen. Dessa, anhängare, framför allt uti 
Italien, äro i allmänhet ej annat än vänner af fri
heten, som förgäfves smickrat sig att erhålla den, 
af honom, och som ännu heldre skulle se en stor 
händelse, hvilken den heldst kunde blifva, än den
na modlöshet, hvari de nu förfallit. Utan att vill- 
ja ingå i någon undersökning om utländningar- 
nes intressen, om hvilka vi lofvat att ej tala, tro 
vi oss kunna försäkra, att de åtskilliga storverk, 
som kunna tillskrifvas Bonaparte, såsom de stora 
landsvägarne, nödvändiga för hans planer, de mo- 
»mnenter, rom blifvit uppresta till ha»s ära, några 
lemningar af den Constituerande Församlingens li
berala inrättningar, hvilkas tillämpning han nagon 
gång tillät utom Frankrike, såsom lagfarenhetsns, 
den allmänna uppfostrans förbättring, de nppmun- 
tringar, som gåfvos åt vetenskaperna ; alla dessa 
välgerningar, säger jag, så önskvärda de i sig sjelf- 
va voro, icke kunde blifva någon ersättning föc 
det tryckande tvång han lade på det allmänna 
tänkesättet och charaktererna. Hvilken stor man 
har iinan då sett utveckla sig under hans regering? 
Hvilken skall man på lång tid se der han herr- 
skat ? Om han gynnat em förståndig och värdig 
frihet, skulle energien hafva visat sig fran alla 
håll, och en ny lifskraft hafva satt den civilise
rade verlden i rörelse. Men Bonaparte har icke 
förskaffat Frankrike en enda nations vänskap. H an 
har stiftat förmälningar, gjort utrundningar för vis- : 
sa länder, slagit andra tillsammans, gjort utkast till
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geögrapbiskå cfiartor, räknat själarne pä samma 
sätt, som sedermera blifvit vedertaget, för att com. 
plettera Forstarnes domäner; men hvarest har han 
inplantat dessa politiska grundsatser, so,m utgöra 
Englands förmurar och skatter? Dessa författnin
gar, okullstötliga sedan de varat i tio år, ty de 
hafva då redan gjort så mycket godt, att de för
ena alla medborgare i ett land till deras för
svar.

T R E T T 0 K JD

Om de medel, Bonaparte användt att an

falla England,

^ni man kan upptäcka någon plan uti Bonapar- 

tes verkligen regellösa förhållande i afseende p| 
fremmande nationer, var det den, att inrätta en 
Universalmonarchie, för hvars högsta chef han skitl- 
le förklarat sig sjelf, i det han gifvit bort till län 
Konungariken och Hertigdömen, samt börjat en feo
dalregering, sådan den fordom var af eröfringen 
inräftad. Det synes till och med, som hade bkn 
ej bordt inskränka sig till Europas gränsol, och 
hans afsigter sträckte sig säkert till Asien. Med 
ett ord, han ville beständigt tränga allt längre fram, 
si länge han ej mötte något motstånd; men han ha- 
de ej beräknat, att, i ett så vidsträckt företag, ett 
hinder icke allenast tvang honom art stadna, utan



Kfven förstörde hela den byggnad, han mot ail na
turens ordning inrättat, osh som borde förvandla 
sig till ruiner, från samma ögonblick som den icke 

mer tillvexte.
Att förmå Franska nationen, hvilken, såsom ^ 

alla nationer, önskade fred, att uthärda kriget, att 
fonuä de fremmande tropparne att följa Fransmän
nens. fanor, fordrades en bevekelsegrtmd, som, 
åtminstone till utseendet, kunde bringas i förbin
delse med det allmänna bästa. Vi hafva i föregå
ende capitel sökt visa, att om Napoleon valt foi- 
kens frihet till sitt valspråk, skulle han hafva sate 
hela Europa i rörelse, utan att behöfva taga sia 
tillflykt till skräcksystemets medel; men hans Kej
serliga magt skulle ingenting hafva vunnit dervid, 
och i sanning var han ej en man att kunna taga 
oegennÿttiga tänkesätt till sitt rättésnöre. Han sök
te en löserf, som kunde sätta menniskorna i den 
tankan, att han bade Europas fördel och oberoen
de till ögnamärke, och de.t var hafvens frihet hart 
i sådan afsigt valde. Utan tvifvel satte sig En- 
gelsmänfiens ihärdighet och financtella tillgångar 
emot hans förslager, och han hade dessutom eil 
naturlig afsky för deras fria författningar och deras 
Charakters stolthet. Men h vad som framför all C 
kom honom väl till pass, var att, i stället för re
presentativa regeringssätt, som grunda sig på derj 
aktning, man är skyldig nationerna, göra de mer- 
cantila och coimnerciela intressena gällande, öfver . 
hvilka man kan tala och raisonnera utan ända, och 
utan att någonsin hinna målet. Uösen under dö

olyc-
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olyckliga epocherna af Franska revolutionen: Frî. 
hel-, jemlikhet, gaf folkefi en rifîtning, som ej kunde 
behaga Bonaparte? men valspråket på lians fanor; 
hafvens frihet,- förde honom hvart han behagade, 
giorde en resa till Ostindien nödvändig lika väl 
som den billigaste fred, om det i ogonblickeC.be- 
liagade honom att underteckna den. Med ett ord, 
hän hade af detta föreningsord en egen fördel, 
den att kunna upplifva sinnena, utan att rigta depi 
mot nvagtén. •. Genz och .A, W. Schlegel hafya i 
sina skrifter plvel/continentalsystemet fullständigt 
utvecklat olägenheterna och fördelarna af Englands 
öfvervälde till sjöss, då' Europa är i sitt vanliga 
läge. Men åtminstone är det säkert, att detta öf- 
verrfälde ensamt, för några år redan, motvägde Bo- 
napaiites, och, att det knappt skulle funnits en vrå 
på denna jorden, att undkomma det, så framt ej 
Engelska oceanen omgifvit fasta landet, med sina 
skyddande armar.

Men,,invänder man, med all beundran för Eng
land, bör Frankrike likväl alltid vara en medtäflare 
till dess magf, och i alla tider hafva dess styres
män sökt att öfvervinna det. Det gifves blott etï 
medel att hiifva jemngod med England, det att, följa 
«less exempel., Om Bonaparte, i stället att uppgöra 
dennä löjliga komedie med landstigningen, sona 
endast tjent till ämne för Engelska carricatakmål
ningar, och detta blocadsystem, allvarsammare, 
men också olycksfullare; om Bonaparte i dess 
ställe, af England ej velat eröfra annat än dass 
constitution och dess industrie, skulle E‘ ran k pik*

fflad. Staél,' II Dtl. !8’<
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ännu i dag ega en handej, grundad på credited, 
samt en, credit, grundad på national-representatianen 
och den varaktighet den gifver åt ett lands för
fattningar. Men Engelska ministèren vet olyck
ligtvis alltför väl, att en constitutionell monarchie 
ar det ënda medlet, helt och hållet det enda, att 
åt Frankrike försäkra en varaktig sällhet. När 
."Ludvig XIV med framgång kämpade på hafvet mot 
de Engelska flottorna, voro ännu de bägge länder
nas financiella tillgångar i det närmaste lika; 
men sedan på dessa åttatio eller hundrade åreri fri
heten i England consoliderat sig, kan Frankrike ej 
komma i jemvigt med detta land utan lagliga ga
rantier af samma natur. I stället att taga denna 
sanning till vägvisare, hvad har Bonaparte gjort?

Den gigantiska ideen om fasta landets blocad. 
liknade ett slags Europeiskt korståg mot England, 
som samlade sig under Napoleons spira. Men, om, 
i det inre landet, Engelska varornas utestängande gå£- 
vo någon uppmuntran åt manufacturerna, voro ham- 
name deremot öde och handeln tillintetgjord. In- 
genting har skadat Napoleon i folkets opinion 
mer än det uppstegrade priset på ' socker och kaf
fe, hvilket gjorde ingrepp i alla klassers dagliga 
vanor. Då han1 lät bränna i alla städer, som voro 
•underkastade hans befallningar, från Hamburg till 
Neapel, den Engelska industriens producter, brag- 
le hau i uppror alla vittnen , till dessa autos da jè, 
anställda hans despotism till ära. Jag har på 
torget i Geneve sett fattiga qvinnor kasta sig pa 
knä framför bålet, der man brände varorna, bed
jande, det man måtte tillåta dem att i tid rycka



wr lågorna några stycken kläde eller tyg att hölja 
sina ba^n i deras elände: dylika scener måste'för. 
nyas öfver allt; men ebunt statsmännen i den i, 
Poniska stilen då upprepade, att de ingenting b@» 
tydde, voro de likväl en lefvande talla af en ty
rannisk orimlighet, continentalblocaden. Hvad har 
då biifvit följden af Bonapartes fruktansvärda a- 
nathemer? Englands magt bar förökat sig i alla fy
ra verldsdelarne, dess inflytande på de fremmande 
regeringarne blef gränslöst, och det borde blifva 
deti i anseende till den stora olycka, hvarifrån defc 
bevarat Europa. Bonaparte, som man envisas at6 
gifva namn af skicklig statsman, uttänkte likväl, 
högst oskickligt, rätta utvägen att öfver allt föröka 
sina fienders hjelpkäilor, och i synnerhet ming- 
falldiga Englands till den grad, att han ej kunnat 
lyckats att göra d et mer än en enda skada, den största* 
det är sant, af alla, den nämligen, att nödgas öka 
sin militäriska styrka så långtj det man kund® 
frukta för dess frihet, om man ei förlitade sig pä 
styrkan af dess allmänna samhällsanda.

Man kan e) neka, att det ju är ganska natur
ligt, om Frankrike afundas Englands lycka; ock 
denna känsla har hänfört det att låta bedraga sig 
af några Bonapartes försök att uppdrifva Franska 
industrien till samma höjd som Englands. Men tie 
det genom väpnade förbud, som man tillskapar ri
kedomar? Regenternas villja skulle éi mer kunna 
»tyrå nationernas industrie och handel; man måste 
låta dem följa sin naturliga utveckling, och gynna 
deras intressen efter deras eget behof. Men pjj 
summa sätt sota en qvinrw, för âet hoa blir »pp.
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retad öfyer de artigheter, som göras hennes med» 
täflarinna, ej derföre sjelf vinner flera, på samma 
sätt. han en nation, hvad handel och industrie be
träffar, ej vinna något på annat sätt, än att hon vet 
förskaffa sig frivilliga gärder, utan att utestän
ga en fri concurrence.

De officiella bladen voro ålaggde att smäda 
den Engelska nationen och regeringen; hvarje dag 
upprepades oupphörligt de orimligaste benämnin
gar, sädana som : de trolösa öoberne, de giriga köp- 
männen, med variationer, som likväl ej fingo allt 
för mycket afiägsna sig frän texten. Man har i 
några skrifter gått tillbaka ända till Wilhelm Eröf- 
raren-, för ,att, som ett uppror stämpla släget vid 
Hastings, och okunnigheten underlättadp låghetens 
eländiga smädelser. Bonapartes journalister, hvil- 
ka ingen kunde svara, hafva vanställt Engelska na
tionens historia, författningar och cbarakter. Det
ta var ännu ett af de plågoris, som tryckfrihets- 
tvånget, medförde: Frankrike har undergått dens 
alla.

Som Bonaparte högaktade sig sjelE mer än dem, 
hvilka voro honom undergifna, tillät han sig några 
gånger i sällskaper alt säga en hop vackra saker 
om England, vare sig, att han ville förbereda sin
nena på den händelse, då han tilläfventyrs skulla 
finna det ined sin fördel öfverenstämmande att un
derhandla hos Engelska regeringen, eller att det 
för ett ögonblick roade honom att befria sig från 
det falska språk, han Siade sina tjenare. Det pas
sade honom i det fallet att säga: Lä värt folk 
ljuga!



FjORffONDE CaPITLET

Om Franska armeens anda.

___ lan får ej förgl&nma, det Franska armeen

visat sig beundransvärd under de tio första åren af 
Franska revolutions-kriget. De egenskaper, man 
saknade fios dem, som befattade sig med de civila 
"ärendena, återfann man bos militären: ihärdighet, 

•sjelfförsakelse, dristigbet och äfven godhet, när 
stridens hetta ej förändrade dess naturliga lynne. 
Soldater och officerare gjorde 'sig ofta älskade i de 
fremmande länderna, äfven då deras vapen der gjort 
skada; de trotsade ej allenast döden med denna 
otroliga energie, som man alltid skall finna i de
ras temperament och deras hjerta, utan de fördro
go äfven de svåraste försakelser med en giädl.sghet 
utan exempel. Denna lättsinniguet, hvarför man 
med skäl anklagar Fransmännen i politiska angelä-' 
genheter, blef aktningsvärd, när den förvandlade 
sig till sorglöshet för farorna, till sorglöshet för 
Bjelfva plågan. De Franska soldaterna logo midt i 
den grymmaste belägenhet, och uppmuntrade hvar
andra under sjelfva plågans raseri, antingen .genom, 
en känsla af enthusiasm för sitt fädernesland, eller 
genom ett infall, som upplifvade denna muntra 
cpvickhet, för hvilken äfven de lägsta klasser i 
samhället äro tillgängliga i 1'rankrike.

Revolutionen hade till en utmärkt grad full- 
kpinnat den olyckliga konsten att recrutera arme- 
erutij men det goda den uträttat, då den gjort al-
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3a grad er tillgängliga för förtjensten, uppväckt® i 
Franska armeen en tällan utanjgränsor. Det är des
sa frihetens grundsatser, soin Bonaparte haft att 
tacha för (fe hjelpkallor, han begagnat mot sjelfva 
friheten. Snart egde Franska armeen under Bona
parte ingenting mer af sina populära dygder' utom 
sin beundransvärda tapperhet och en ädel känsla af 
aaatiorialstolthetj huru mycket hade den likväl icke 
fallit, när den nu stred för en enda man, di der- 
emot dess företrädare, dess .veteraner, tio är förut, 
endast uppoffrat sig för sitt fädernesland! Snart 
blefvo äfven nästan alla nationers armeer på fasta 
landet tvungne att strida under Frankrikes fanor, 
Hvilken patriotisk känsla kunde väl upplifya Ty» 
skarne, Holländarne, Italienarne, när ingenting för» 
säkrade dem om deras fäderneslands oberoende, el
ler snarare, när dess träldom tryckte dem? De ha
de sins itnellan ingenting gemensamt, utom samma 
herre, och derföre var ej h «»lier någon ting minre 
varaktigt än denna förening; ty enthusiasm«» för 
»n nienniska, hop må vara hvilken som heldst, är nöd
vändigt ombvtlig; kärleken till fäderneslandet och 
friheten är det enda oföränderliga, emedan den i 
®in grund. Hr oegennyttig. Hvad som utgjorde Na
poleons troilstaf, var den föreställning» man gjor
de sig om hans lycka; tillgifvenheten för honom 
var ej annat än en tfllgifvenhet för sig sjelf. Man 
trodde på en mängd fördelar af alla slag, som man 
»kulle vinna under hans baner, oclf som han för
träffligt förstod att bedöma den militäriska föttjén- 
flten och visste att belöna den, kunde den simpla
sts soldat i aroieea nära hoppet ou att blifra

Sk J-



Marskalk af Frankrike. Titlar, börd, hofmannatjenst 
hade föga inflytande på befordringarne i armeen. 
Der existerade, oaktade regeringens despotism, 
ännu en viss anda af jämlikhet, emedan Bonaparte 
der bade behof af styrkan, och emedan denna ej 

.eget rum utan en viss grad af oberoende. Ock- 
så, hvad som under Kejsarens regering ännu ha
de något värde, var säkerligen armeen. Com-
imssarierne, som plågade eröfrade länder med cou- 
tributioner, arresteringar, landsförvisningar; dessa 
störtskyar af civila embetsmän, som, likt en här 
gamar, -slogo ned på slagfältet efter segern, haf- 
va säkert ådragit Fransmännen mer hat än de 
fattiga conscriberade, som-gjorde ett steg från barn
domen till döden, i den tron att de försvarade 
sitt fädernesland. Det tillhör menniskor, som i 
grund känna krigskonsten, att döma om Bonapar- 
£es talenter såsom general. Men .att ej döma om 
honom i detta afseende af annat än de anmärk- 
ningpr, »om ligg» för Hela verldens ögon, synes 
tnig, som hans brinnande egoism bidragit till 
hans första segrar lika mycket som . till hans sista 
nederlag. Det fattades honom i fält, äfvensom 
öfver allt annorstädes, denna aktning för menni- 
skörna, och denna känsla af pligt, hvarföfutan in
genting stort är varaktigt.

Bonaparte har som general aldrig skonat sina 
troppars blod: det är genom ett slösande bruk a£ 
denna mängd soldater, som revolutionen lemnat till 
hans disposition, som han vunnit sina förvinande 
segrar. Han tågade fram utan magasiner, hvilket 
gjorde hairs rörelser ovanligt hastiga, men lördub-



Made Krigets olyckor för de länder, som Llefvo 
dess skådeplats. Msd elt ord, det fui ne», ända 
fill arten af hans militäriska rörelser, ingenting» 
som ej stir i nigot förbiilande till hans oi'riga cha- 
laUter; han sätter beständigt allt på spel för att 
Vinna allt, räknande på sina fienders fel, som han 
föraktar, och färdig att uppoffra sina anhänga
re, om hvilka han föga bekymrar sig, sä train t 
han ej kan med dem vinna segern.

Man har sett. honom i kriget med Österrike» 
Sr 1809, lam na ön Lobau, när han ansåg slaget 
förioràdI; han satte öfver Donau allena, i sällskap 
med Czernitehef, en af Ryfska Kejsarens .oförskräck- 
taste adjutanter, och marskalk Berliner. Kejsaren sa
de till dem med temlig kallblodighet: att, sedan 
man vunnit fyratio batailler, det icke var något ut
omordentligt att kunna förlora en; och, dä han kom 
til! andra stranden af floden, lade han sig och sSf 
till morgonen derpå, utan att. underrätta sig• otto 
Franska armeeris öde, som hans generaler under 
tiden frälste. Hvilket besynnerligt charaklersdrag! 
Och likväl gifves det. ej en mera verksam, mer til 1- 
tagsen man än han vid de flesta vigtiga tillfällen. 
Men man skulle kunna säga, att han ej förstår att 
segla i motvind, och att motgången på en gäng for
stenar honom, likasom hade han gjort ett magiskt 
beting med tvekan, och ej kunde gå henne för
utan.

Efterverlden, Sfven én stor del af vara samti
da, skall invända mot Bonapartes antagonister den 
enthusiasm, han ingaf hos sin année. Vi skola 
aHiandla detta ämne, så oväldigt som möjligt, när
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ti hunnit till hans olyckliga återkomst från Sb 
Elba. Ait Bonaparte var en man af ett i inånga 
afseenden öfverlägset genie, hvem skulle kunna 
„ek-a det? Han- såg sä långt som kunskapen om det 
onda kan sträcka sig; men det gifves något utom 
det samma, det godai region. Mililäriska talenter 
äro ej alltid bevis på ett öfverlägset genie; många 
tillfälliga händelser kunna göra ens lycka på den
na väg; dessutom är det slags skarpsinnighet, som 
fordras att anföra rnennislor på slagfältet af helt 
annan arc an den djupa inaigt, som fordras till 
Ikonsten att regera. En af menniskoslägtets största 
olyckor är det intryck, styrkans framgång,gör på. 
sinnena; och likväl skall det ej finnas hvarken fr'i» 
het eller grundsatser i verlden, om man ej kommer 
derhän.,- att bedöma en bataille, likasom allt annat 
î verldeu, endast efter den goda sak, som derigen» 
om segrar.

Em af de största olyckor, som Bonaparte Lragfc 
Bfver Frankrike, är den, att han gifvit sina krigare 
smak för lux, dessa krigare, som sa väl åtnöjde 
si<r med äran i de dagar, nationen ännu var vid 
lif. En oförskräckt Marskalk , höljd med blessu- 
rer och brinnande af otålighet att förskaffa sig äh 
fiere, begärde för sitt hôtel en säng, så Sfvérlastad 
med förgyllningar och broderier, att man i hela 
Paris et kunde finna något, som tillfredsställde 
hans önskan: Nå väl, sade han dä i sitt elaka lyn
ne, gif mig en halmkärfva, jag skall sofva rätt 
goclt. fä den. I sjelfva verket gafs dec ej någon 
medelväg för dessa meaniskor mellan prakten i
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Tusende och En Natt och det stränga lefnadssätt, 
vid hvilket de voro vana.

Man tnäsE-e ännu anklaga Bonaparte att hafva 
förderfvat Franska Charakteren, i det han vant den 
till den förställningskonst, hvarpå han si elf var ett 
exempel. Flere militäriska chefer hafva i Napo
leons acbola hlifvit diplomatiska personer, i stånd 
att dölja sina verkliga tänkesätt, studera omstän
digheterna ocb rätta sig derefter. Deras tapper
het har förhlifvit den samma; mfen allt det ofriga 
har förändrat sig. De officerare, som pS närmare 
häll voro fastade vid Kejsaren, hade hlifvit, längt 
ifrån att bibehålla den Franska glädtigheten, kalle, 
misstänksamme, högdragne, och tycktes dela sin 
herres förakt för menniskoslägtet. Soldaterne haf- 
va alltid ädelmodiga och naturliga känshorj men lä
ran om en blind lydnad, som partier, motsatta i 
sina intr,essen, men öfverensstämmande i sina grund
satser, infört bland cheferna för armeen, har nöd
vändigt fördunklat det stora och patriotiska, som 
fanns hos de Franska tropparne.

Det hör, säger man, väsendtligen till sjelfva 
naturen af den beväpnade styrkan, att lyda. Det
ta gäller på slagfältet, i närvaro af fienden, o'ch i 
afscende på den militäriska disciplinen. Men kun
de beh borde Fransmännen icke veta, att de i Spa
nien uppoffrade en hel nation? Kunde och borde 
de ei inse, att de icke' försvarade hus och hern 
i Moskwa, och att Europa var under vapen, en
dast för det Bonaparte vetat begagna det ena 
efter det andra af dess länder, för att slutligen 
bringa det helt och hållet i träldom ? Man skul-
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le gerna vil] ja göra militären till ett slags utom aa. 
tionen existerande corporation, som aldrig skulle kun
na förena sig med densamma. PS det sättet skul
le de olyckliga folken alltid hafva tvänne fiender, 
sina egna troppar och utländningarnes, emedan , 
alla medborgliga dygder skulle vara kriganie för

bjudna. “■
Engelska armeen är äfven så väl underka

stad disciplinen som någon souverain stats pä fa
sta landet af Europa5 men officerârne göra icke 
dess minre bruk af sitt förnuft, vare sig som med
borgare, i det de, när de komma hem till sitt, blan
da sig i fäd erneslandets allmänna intressen, eller som 
militärer, emedan de bäde känna och vörda lagens 
välde i det som rör dem. Aldrig skulle en Engelsk 
officer arrestera en menniska, eller ens skjuta på 
folket i ett uppror, annorlunda än efter de före
skrifter, som Constitutionen gifver. Det ligger 
alltid någon despoti sk afsigt'till grund, när man 
vill förbjuda menniskorna att bruka det förnuft,

- Gud gifvit dem. Det gör tillfyllest, säger man, 
att lyda sin ed; men gifves det något, som mer for
drar förnuftets bruk än kunskapen om de pligter, 
som åtfölja denna ed? Skulle väl någon kunna 
föreställa sig, att den etb soin blifvit svuren Bo
naparte, kunde förbinda någon officer att bortröfva 
Hertigen af Enghien i det fremmande land, som 
borde tjéna hoiiom till fristad? Hvarje gång marr 
fastställer illiberala grundsatser, sker det för atjt 
Irnnna begagna dem som ett batteri mot sina fien« 
der, likväl' med villkor, alt desBa fiender icke vän
da det åter, tillbak^mot oss sjelfva. Det gifves
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ej något utom upplysningen och rättvisan, hvaraf 
man ingenting har att frukta i hvad parti' sona 
hqldst. Hvad loiir" då följden af denna med så myc
ket eftertryck upprepade lära: Armeen bär icke 
tänka, utan lydaP Ingen annan än den, att armeeti 
i oroliga tider alltid .afgör rikens öden; men hon 
afgör det alltid illa, emedan man förbjudit henne 
förnuftets bruk. Det är genom denna blinda lyd
nad för sina chefer, hvilken man gjort till en skyl
dighet för Franska armeen, som hon -upprätthållit: 
Bonapartes regering. Huru mycket har man lik
väl icke tad'lat henne, för det bon ej störtat hon
om! Att rättfärdiga sin trälaktiga lydnad för 
Kejsaren, sköto de civila corpserna skulden på 
armeen; och anhärigarne af den oinskränkta mag- 
ten, som just icke äro serdeles starka i logiken , 
skola lätteligen kunna i ett sammanhang dnfva 
tvänne olika satser; först, att militären ej bör ha li
va någon opinion i politiken; sedan, att det varit 
bögst oförlåtligt af dem, att låna sig åt Bonapat' 
tes orättmätiga krig. I sanning hafva väl de, som 
uppoffra sig för staten, någon rättighet att veta, 
om det är staten, det är fråga om, när de våga lif 
och blod. Deraf följer icke, att armeen kan va
ra i regeringens ställe: Gud bevara oss derifrån 1 
Men om armeen bör afbålla sig. från alla allmänna 
angelägenheter i allt sem rör dess vanliga be
fattning, står likväl landets frihet under dess be
skydd; och, när despotismen bemägtigar sig den 
samma, är det armeen, som bör vägra att under
stödja den. Hvad! invänder man, ni vill, at.t ar- 
»seen skail öfvedägga? Om ni kallar de,t öiyer-
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läggning att känna sin skyldighet och nyttja sina 
själsförmögenbefcer till dess uppfyllande, skall jag; 
svara, att om ni i dag förbjuder alla invändningar 
mot fedra ordres, skall ni likväl i morgon finna 
det ganska illa gjordt, att nian icke nyttjat de.ru 
mot en annans ; alla partier, som fordra, i politi
ken så väl som i religionen, att man afsäger sig 
förnuftets bruk, vill ja endast, att man skall tänka 
lika med dem, hvad ock deraf må bända; och lik
väl,. när man omskapar soldaterna till machiner, 
har man ej rättighet att deröfvar beklaga sig, o na 
dessa machiner gifva vika for styrkan. Man skul
le ej kunna umbära menniskors opinion för att 
styra t]am. Armeen bör, såsom hvar och en annan 
corporation, veta, att den utgör en beståndsdel af 
ett fritt samhälle, och att den för och mot alla 
hör försvara en lagligen fastställd constitution. Kan 
Franska armeen för närvarande annat än känna en 
hitter förebråelse för denna blinda lydnad mot en 
chef, som gjort Frankrike olyckligt? Om soldater- 
ine aldrig hade upphört att vara medborgare, skul
le de än i dag vara ett stöd för sitt fädernesland.

Man måste imellertid bekänna, och det af 
upprigtigt hjerta, att linietropparne äro en olyck
lig uppfinning ; om man kunde på en gång af- 
skaffa dem öfver hela Europa, skulle mennisko- 
alägtet hafva gjort ett stort steg till samhällsord
ningens förbättring. Om Bonaparte gjort halt 
efter några vunna segrar, hade hans och Fran
ska armeernas namn dl ett sådant anseende,, att 
han kunnat åtnöja sig med nationalgarderna till 
Hhens och Alpernas försvar. Allt hvad som finnes
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yä’gorande i menskliga författningar, har varit i 
hans mftgtj men den lexa, han borde gifva verlden, 
var af en annan natur.

Vid tillfäHe^ af den sista invasionen i Frankri
ke, förkfarade en af de allierades generaler, att 
han skulle låta fusilera bvarje simpel Fransk med
borgare, som ertappades med vapen i band; da 
Franska generalerne hade någon gång gjort sig 
skyldiga till samma fel i Tyskland; och likväl äro 
linietropparne mycket minre intresserade i försvars
krigets utgång än landets egna invånare. Om det 
är sant, slåsom denne general sade, att det icke är 
medborgaren i en stat tillåtet att försvara sig mot 
reguiiera troppar, så vore alla Spaniern- brottsliga, 
och Europa skulle ännu i dag lyda Napoleons spi
ra ; ty, man får ej förglömma det, det är Spaniens 
blotta invånare, som börjat striden ; de äro de för
sta, som varit af den tanken, att sannolikheten af 
företagets framgång alldeles icke borde komma i be
räkning mot den ovillkorliga skyldigheten att göra 
motstånd. Ingen af dessa Spaniorer, och, någon 
tid derefter, ingen af de Rysska bönderna hörde 
till liriietropparna, och voro derföre blott så myc
ket mer aktningsvärda, då de stridde för sitt land« 
sjelfständighet.
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Femtonde Capitlet.

Om Bonapartcs lagstiftning och förvaltning.

ÂÆan har ännu icke tillräckligt cbarakteriseraS 

det egenmägtiga utan gräns or och den oförskämda 
falheten hos den civila styrelsen under Bona- 
parte. Man skulle föreställa sig, 'att, efter den 
flod af smädelser, hvarät man i Frankrike alltid 
ßfverlemnar sig mot de besegrade, det ej skulle 
återstå om en störtad magt något ondt att säga, 
som den efterträdande regeringens smickrare ej ut
tömt. Men, som man ville skona despotismens lä
ra, då man anföll Bonaparte ; som en stor del af 
dero, hvilka i dag smäda honom, i går hade öfver- 
liopat honom med loford, var det nödvändigt, för 
att bringa någon öfverensslämmelse i e£t uppföran
de, som ej hade någon consequens utom låghetens, 
att anfalla mannen utöfver hvad han fortjente, och 
likväl förtiga mycket i ett systöm, som man ânrçu 
grille begagna. Napoleons största brott, det, hvar-, 
för alla tänkare, alla skriftställare, som utdela äran 
för en efterverld, aldrig skola upphöra att anklaga 
honom inför hela menniskoslägtet, är despotismer« 
införande och organisation. Han har grundat den 
på tänkesättets förnedring ; ty den upplysning, 
som fann» i Frankrike, var sådan, att den oin- 
gkränkta magten ej kunde bibehålla sjg utan ett 
moraliskt förderf, då den deremot på andra stäl
len stödjer sig på okunnigheten.

i



— 288 —

Kan man tala om lagstiftning i ett land, def 
en encla menniskas villja åtgjorde, allt, der denne 
man, orolig sona hafvets böljor i stormen, ej en 
ging kunde fördraga något hinder af sin egen vill» 
ja, om man mot honom använde gårdagens, när ban 
följande dagen ville ändra hvad han dagen förut 
beslutat. En.gång fick ett statsråd det infallet att 
föreställa honom, det Code Napoleon stridde mot 
det beslut han ville taga. Na väl ! sade han, Code 
Napoleon är gjord för folkets väl, ock om denna 
folkets ,välfärd fordrar andra mätt och steg, måste 
man besluta sig derail. Hvilken förevändning för en 
oinskränkt rnagt, den af allmänna välfärden! Ro» 
besspierre gjorde val, att med' detta namn utmärka 
sin regering. En kort tid efter Hertigens af 
Engbien död, då Bonaparte ännu kan hända i dju
pet af sin själ var förvirrad af den fasa, som detta 
mord hade ingifvit, sade han, då han talade om 
literaturen med .en artist, som ganska, väl förstod 
att döma derom : Statsmotivet (raison d’état), ser 
ni, har hos de nyare intagit plats efter de gamlas 
fatalism. Corneille är den ende af de Franska 
tragiska författarne, som känt denna sanning. Om 
han lefvat i min tid, skulle jag gjort honom till 
min första minister.'”

Det gafa tvänne slags verktyg för den Kejser
liga magten, iagarne och decreterna. Lagarna san» 
ctionerades genom simulacren af en lagstiftande 
corps; men det var i decreterna, som direct ut- 
gJngo från Kejsaren och i hans statsråd utreddes, 
som magiens verkliga utöfning bestod, Napoleon

of-
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ofverlemnade at de vackra talarne î statsrådet och 
de stumma representanterna i lagstiftande corp- 
sen SEverläggningen om och afgörandet af några 
abstracta frågor i lagfarenheten, för att gifva sin 
regering ett falskt .‘-ken af philosophisk vishet. Men 
när fråga bl ef om lagar, som stodo i något sam
manhang med magtens utpfning, då utgingo alla 
undantag äfven som alla föreskrifter från Kejsaren. 
I Code Napoleon, äfven som i brottmålsiagarne, 
bafva ganska goda grundsatser blifvit bibehållna, 
som härleda sig från den Constituerai)<le Försam
lingen : inrättningen af Jury, hoppets ankare föc 
Frankrike, och åtskilliga förbättringar i procedu
ren, som utgått ur det mörker, hvari den före re
volutionen var höljd. Men, hvartill hjçlpte de 
lagliga författningarne, då utomordentliga domsto
lar, utnämnde af Kejsaren, speciela domstolar, 
inilitäriska comitéer, dömde politiska brett, det vill 
Bäga, dem som mest äro i behof af lagens oförän
derliga skydd? Vr sköla i följande dél ådagalägga, 
huru Engelsmännen, i anseende till politiska pro-, 
cesser, mångfalldigat försigtighétsmåtten, för att med 
så mycket större säkerhet sätta rättvisan i skydd 
för magten. Hvilka exempel har man ej undec 
Bonaparte haft på dessa utomordentliga domstolar, 
som bl efvo beständiga domstolar ! Ty frän den 
stund man tillåter sig en egenmägtig handling, smy
ger sig detta gift i alla statens angelägenheter. 
Hafva ej hastiga och i mörkret undangömda afrätt- 
ningar hefläckat Frankrikes jord? Krigslagarpe blan
da sig vanligen blott allt för mycket i de barg.

Mad, 's tail, II Del. Jg-,
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Jiga lagarne, i alla länder med undantag af Eng
land. Men det v'ar under Bonaparte tillräckligt 
att vara anklagad för värfning, för att blifva dra
gen för de militäriska cornitéerha ; ocb det är pa 
detta sätt som Hertigen af Etighten blifvit dömd. 
Bonaparte har icke en enda gång tillåtit, att en men* 
niska för ett politiskt brott fick vädja till jury’s dom. 
Genera! Moreau och dess medanklagade blefvo be- 
röfvade detta skyddsvärn ; men de hade lyckligt
vis att göra med domare, som aktade sitt eget 
samvete. Dessa domare kunde imeliertid icke fö
rekomma de olaglighet.er, som begingos under den
na rysliga process, och törturen infördes å nyo î 
nittonde århundradet af en statens styresman, vald 
af nationen, och hvars magt således borde stödja 
sig på opinionens.

Det var svårt att under Napoleons regering 
skilja lagstiftningen från förvaltningen, ty den ena 
så väl som den andra berodde lika mycket af hög
sta magten. Imeliertid vill ja vi göra en hufvud. 
saklig" anmärkning öfver detta ämne. Hvarje gång 
som de rpöjliga förbättringarhe i styrelsens olika 
grenar icke giorde något intrång i Bonapartes 
magt, men dessa förbättringar tvärtom gynnade hans 
■planer och förhöjde hans ära, gjorde han, för att 
verkställa dem, ett skickligt bruk af de ofantliga 
tillgångar, som herraväldet öfver nästan hela Euro. 
pa skänkte honom; och, som han egde en säker 
tact att känna dem, som kunde tjena honom till 
verktyg, nyttjade han nästan alltid hufvuden, som 
bäst passade för de befattningar, han öfverlemna- 
de dem. Man har Kejserliga regeringen att tacka



for konsternas museer och försköningarna i Paris, 
• för de stora vägar och banaler, som lättade com- 
Ihunicationen mellan departementerna, med ett ord* 
allt som hunde verka pâ inbildningskraften, ådaga
läggande, såsom på Simplon och'Mont-Cenis, att 
tiaturen lydclê Napoleon nästan med samma lärak
tighet som menniskoriia. Dessa åtskilliga under
verk hafva kunnat sättas i verket, emedan hau 
kunde på hvarje punct serskildt använda Sttati© 
millioner menniskors skatter och arbete“ men Ae
gyptens Konungar och de llotnerska Kejsarhe haf- 
Va i detta afseenöe nästan lika stora änspråk pg 
ära. Hvad som hör till folkens moraliska utveck
ling, i hvilket land har Napoleon dermed befattat: 
Sig, ? Och lmru många utvägar har han deremofe 
jcke ativändt, för att cjväfva den allmänna andan, 
som bildat sig oaktädt de dåliga regeringar parti, 
erna förut framkallat?

Alla loCala autoriteter i provincerna blefvö efï 
ter hand upphäfna eller tillintetgjorda; det gifves 
nu mer i Frankrike blott en enda medelpunct föt 
all rörelse öch verksamhet, Paris £ och den upp
lysning, som födes af täflan, har gått föilorad * 
provincerna, under det den vårdslöshet, hvarmed 
scholverket bandhafdes, fulländade okunnighetens 
herravälde, så väl Öfverensstämmande med träldo- 
men. Imellertid, som de menniskor, hvilka känna 
sig ega något hufvud, vanligen äfven känna hehoD 
vet att göra bruk deraf, infuutio sig alla de, sotn 
hade någon talent, ganska snart i hufvudstaden, 
för att söka sig plats. Deraf kommer detta raseri 
att ïâ syssla och lön af staten, hvilket nu förne-
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a rar och forhäriar Frankrike. Om man hade nå
got att göra hemma, om man kunde befatta ssg 
nied sin stads eller sitt departements förvaltning, 
om man bade tillfälle att göra sig nyttig derstädes, 
och der förvärfva anseende, samt derigenom ba
na sig väg till hoppet att en dag blifva utvald 
till representant, skulle man ej se strömma till 
Paris alla, som tro sig kunna öfverträffa sina meå- 
Sökande genom intriguer eller smicker.

Ingen beställning var lemnad åt medborgarne* 
fria val. Bonaparte roade sig att sjelf utgifva dé
créter om vaktmästares utnämnande, daterade från 
Europas förnämsta hufvudstädar. Han ville visa 
sig vara allestädes närvarände, tillräcklig till allt, 
med ett ord såsom det enda styrande väsendet 
i denna verlden. Likväl kan en menniska al
drig mångfalldiga sig till denna öfverdrifna graâ 
utan charlatanerie ; ty den verkliga wagten fallen 
alltid i händerna pä regeringens underlydande 
agenter, som wtöfva despotismen i detail. I ett 
land, der det hvarken finnes oberoende medlande 
corpser, eller tryckfrihet, är hvad en despot, af- 
ven af det mest öfverlägsna snille, aldrig far ve
ta, just sjelfva sanningen, hvilken skulle kunna 

misshaga honom.
Handeln, crediten, allt hvad som förutsätter 

en fri verksamhet hos nationen och en pa lagarna 
grundad säkerhet för,alla regeringens nycker, kun
de ej stl tillsammans med Booapartes system. De 
fremmande ländernas contributioner voro dess enda 
grundval. Man iakttog temligen noggrannt aktnin
gen för den allmänna skulden, hvilket gaf ett ut-
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seen fie af redlighet åt regeringnn, utan att myc- 
!<et besvära den, i anseende till summans obetyd
lighet. Men de öfriga den allmänna skattkamma
rens creditorer visste, att betalning eller icke-be- 
ealning borde betraktas som en lyckträff, bvarvid 
deras rättighet var det, som minst sattes i fråga. 
Också föll det ingen menniska in att göra ett iån 
till staten, så mägtig dess styresman än var, och 
just för det han var allt för mägtig. De revolu
tionära decreterna, som femton års oroligheter 
hopat tillsammans, blefvo använda eller lemnades 
obegagnade, allt efter som det passade för ögon
blicket, I hvart ämne fanns nästan alltid en lag för 
och ernot, som ministrarne brukade efter sin be
kvämlighet. Sophismer, som ej voro annat än lux, 
emedan magten förmådde allt, rättfärdigade ömsom 
åe mest stridande författningar.

H vil ken ovärdig inrättning är icke Policen l 
Denna politiska inquisition har i den nyare tiden 
intagit samma rum som fordua tidens religiösa. 
Var han väl älskad den statens styresman, som 
måste lägga på nationen ett sådant ok ? Han nyt
tjade den ena för att anklaga den andra, och be
römde sig af aft bringa i utöfning den gamla lä
ran : söndra, för att beherrska, som likväl, him
len vare tack ! är en blott allt lör lätt upptäckt 
list. Inkomsterna för denna police voro värdiga 
dess befattning. Det var spelfclubbarne i Paris, ' 
aom underhölio den; hon besoldade lasten med 
lastens penningar. Hon undangömde sig för all
mänhetens ögon genom den hemligbetsslöja, i hvil- 
ken. hon svepte sig; men, när händelsen framdrog

y



i dagen en process, i hvilken poiicens agenter 
yoro på något sätt inblandade, kan »an vä! före« 
ställa sig någonting mer osmakligt, mera lågt., 
mera trolöst, än de tvister, som uppstodo mellan 
dessa uslingar ? Ån förklarade de, att de hade be™ 
känt sig till ett visst tänkesätt, för att derigenom 
hemligen understödja ett motsatt j än berömde d® 
sig af de forsat, de aulaggt för missnöjda menni- 
skor, att förleda dem till sammansvärjningar samt. 
derefter kunna angifva dem $ och man bar vid dom
stolarna upptagit angifvelser af sådana inenm- 
skor ! Den olyckliga uppfinningen af denna police, 
har sedan i sin ordning vändt sig mot Bouapartes, 
anhangare : hade de icke bordt föreställa sig, att, 
denna police kunde b 1 if va en annan Fhalaris, hvar- 
äf de sjelfva först skulle pröfva straffet, sedan dft 
Wppgifvit det grymma förslaget derlill ?

Sï,35T©NDE C a s i T i ï Î»

Om literaturen under Bonaparte.

HDenna samma police, för hvilken vi icke haf- 

va nog föraktliga uttryck, icke ord, son» sätta 
en hederlig menniska på tillräckligt afstånd från 
hvar och en, som kunde antaga någon befattning 
i denna infernaliska håla ; det var henne, som 
Banaparte uppidragit att le(ja den allmänna andan 
i Frankrike, och i sjelfva verket, när det ej mer 
Sunes någoa tryckfrihet, och poiicens censur icke



inskränker sig blott till att indraga skrifter, utan 
förestafvar ett belt folk hvad det bor tänka i po- 
litiken, i religionen, öfver seder, böcker och 
människor; i hvad tillstånd bör ej en nation för.

1 falla, som icke bar någon annan föda för sin själ 
än den, som en despotisk magt tilläter eller bere
der ? lVfan bör derföre icke undra, att i Frankrike 
litera tufen och den lärda kritiken fallit så långt, 

i Icke som skopa ingenstädes finnas mera snille och 
skicklighet till allt än hos Fransmännen. Man 
kan se, hvilka förvånande framsteg de likväl icke 
upphört att göra i lärdom och vetenskaper, eme
dan dessa bägge grenar ej stä i nägot förbiilande 
till politiken, då deremot literaturen nu för tiden 
aldrig kan framalstra något stort utan, frihet. 
Man åberopar alltid mästerverken frän,Ludvig XIV: 
tidhvarf; men tryckfrihetstvånget var under denna 
furste långt niinre tryckande än under Bonaparte,. 
Mot slutet af Ludvig XlV:s regering afhandlade 
redan Fenelon och andra tänkare ämnen, som vä- 
sendtligen röra samhällets intressen. Det poeti,ska 
snillet uttömmer i hvarje land på vissa tider sin 
styrka, och det .är först efter vissa perioder, sotn

»til, oskiljaktig från tankeöfmngen, omfattar nöd- 
vändigt hela tankans verld; och, niir man dömer
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literatörerna att vano
sen af mådrigaler och idyller, smittar man dem 
lätt med smickrets bufvudyrseh de kunna icke 
frambringa något, som kommer längre än till för, 
städerna, eller öfveriefver ögonblickets fly k tigs 
uppmärksamhet. .

en tranga

U 
: i



D en befattning, som ålåg skriftställarne under' 
Bonaparte, var serdeles svär. De borde med all 
förbittring tåga i fejd rnot revolutionens frihetsäl- 
skande grundsatser, men tillika sbona dess intressen’ 
så att friheten blef tillintetgjord, nièn revolutioni- 
sternas titlar, egendomar och t:mbeten sanctionerade- 
Bonaparte sade en dag, då han talade om J. j. Rous
seau: Det är imellertîd han, som förorsakat revolu
tionen. För öjrigt hör jag. ej beklaga mig, ty jag 
fann der thronen. Det var detta språk, som borde 
tjena til] text åt författarne, för att oupphörligt 
undefgräfva de constitutionella lagarne och de o- 
föränd erliga rättigheter, hvarpå dessa lagar är o 
grundade, för att upphöja den desppbiska eröfrare,. 
som revolutionens stormar framalstrat, och som stil
lat dem. Blef det fråga om religion, så, var det, 
Bonaparte, som i sina proclamationer på fullt all
var lät inrycka, att Fransmännen borde misstro ö- 
feoevno, emedan de voro kättare; men vilie han 
äter rättfärdiga de förföljelser, den vördnadsvärda
ste och fogligaste af kyrkans fäder, Pius VII, un
dergick, så beskyllde han honom för fanatism. 
Orderna för dagen lydde, att utropa som anhän
gare af anarehien hvar och en, som lät förmär
ka någon philosophisk tanka i hvad änitie som 
lieldst; men om någon bland adeln syntes villia 
gifva vid handen, att de gamla Furstarne bättre än 
de nya förstodo sig på den värdighet, som till
hör hofveii) underlät man icke ait utmärka honom 
som en upprorssdftare. Med ett ord, det var nöd
vändigt att förkasta allt godt som fanns i de olika 
sätten att betrakta allmänna angelägenheter, för'



att bringa i system det värst.a af mensklighetens 
plågoris, tyranniet i ett civiliserait land.

.Några skriftställare försökte att uppgöra en ab- 
s tract théorie öftrer despotismen, för att, så till sågan
des, genom renovering gifva den etc s^ags utseende 
af philosopbisk nyhet- Andra, hörande till upp. 
ltömlingarnés parti, fördjupade sig i Machiavellis
men, likasom vore den ett djup af statsklökhet, 
och framställde magten hos revolutionens menni- 
akor' såsom en saker förfnur mot de gamla rege, 
ringssättens återkomst, likasom funnes i denna verl. 
den ingenting annat än egennyttans intressen att 
försvara, och som hade menniskosiägtets bestämmelse 
ingenting gemensamt med dygden. Alla dessa ad- 
vocatorisKa snilleöfningår upplöste sig i en viss för

bindelse af phraser utan sammanhang med någon 
sann taiika, ocb likväl sammanfogade, som sig bön 
i sin grämmatikaliska ordning, med verber, nomi- 
»ativer och accusativer. Papperet [utdrager allt, 
sade en snillrik man. Utan tvifvel fördrager det 
allt; men sophismerna fästa sig ej i meuniskornas 
ntinne, ocb, till all lycka for literaturen, låter in
tet monument af denna ädla art uppföra sig på 
falska grunder. För att vara vältalig, fordras att 
ega sanningens toner i sin magt, det fordras rigtiga 
grundsatser lör att kunna raisonnera, behjerlenhet 
för att ega geniets styrka, och något dylikt kan 
ej finnas hos dessa skriftställare, som segla för hvar- 
je vind efter magtens visning.

Journalerna voro uppfyllda med adresser till Kej
saren, Kejsarens,prinsärnes ocb prinsessornas prome
nader, etiqustterna och presentationerna viå hofvet.



D essa journaler, troget följande träldomsandan i spå
ren, funno utvägar att vara platta och oförståndiga, 
i tider då en hel verld omstörtades; och, utom de 
officiella bulletinerna, som tid efter annan under
rättade oss, att halfva Europa var eröfradt, skull» 
man hafva trott sig vandra i skydd af blomstran
de häckar, och att man ingenting bättre kunde 
sysselsätta sig med än att räkna deras IVfajestäter® 
och Kejserliga Högheters steg, eller upprepa de 
nådiga ord, de täckts af hög ynnest låta falla 
på sina knähöjda undersåters hufvud, Är det på 
sådant sätt, som literatörerne, tankans Sfver- 
hetspersoner, böra uppföra sig inför en hel ef» 
terverid?

Några personer befva likväl försökt att låta tryc
ka böcker med policens censur; men hvad bl ef följden 
deraf? En förföljelse, såclan som den, bvilken tvin
gat mig att fly till Moskwa, för att söka én fri
stad i England. Bokhandlaren Palm bl ef fusile* 
rad i Tyskland, för det han icke velat nämna för
fattaren till en brochure, som han låtit trycka. 
Och om ännu flera exempel ej kunna anföras af 
proscriptioner, är det derföre, att despotismens 
välde utöfvades med en stränghet, bvarigenom 
man slutat rned att underkasta sig den, likasom na
turens fruktahsvjjrda lagar, sjukdomen ocli döden. 
Det var ej blott för bestraffningar utan ända, man 
under ett så ihärdigt tyrannie blottställde sig; men 
jnan kunde aldrig njuta något literärt anseende i 
sitt land, när journalerne, lika mångPaildigå som 
under en fri regering, . men likväl alla dömde att 
föra samma språk, alltid förföljde er med sina aa-



befallda qvickheter. Jag bar för min del lemnat 
tinder femton 5rs tid beständiga ämnen dll mot«?, 

.gelser åt de Franska journalisterna: om nordens 
melanchpjie, menniskoslägtets fortskridande full
korn ning, den romantiska poesien, den Tyska vit
terheten. Literaturen stod under myndighetens 
dietatur och imitationens slafviska lydnad, likasom 
den officiella tidningen förestafvade trosarticlarna 
j politiken. En ganska rigtig instinct af despotism 
öfvertygade den literära po licens agenter, att, ori
ginalitet i »krifsättet kunde leda till sjelfst.ändig- 
het i Charakteren, och att man borde väl taga sig 
till vara, att ej lata till laris inkomma Engelska 
och Tyska böcker, så framt man ej ville, att 
Franska skriftställare, med all uppmärksamhet för 
smakens, reglor, skulle följa menniskoslägtets framr 
steg i iänder, der borgliga oroiighetec icke häm
mat dess utveckling.

Af all den smärta, tryckfrihetstvånget kan för
orsaka, är likväl ingen bittrare än den ätt se i de 
allmänna papperen smädas bvad man bar kärast 
hvad man mest högaktar, utan att det är möjligt 
att fä 'ett svar infördt i dessa , blad för dagen, 
som naturligtvis läsas mer allmänt än hödker 
Hvilk en låghet att skymfa grafvarne, när de aflid- 
nas vänner ej kunna mer taga dem i beskydd! Hvil- 
Jken låghet hos deSsa smädescribenter att äfven an
falla de lefvande, med högsta magten i' bakhåll, 
tjenande, på detta sätt som förposter för alla de 
proscriptioner, som tyranniet ej spar, när man ges 
det den minsta anledning. Hvilket skrifsätt, stärn- 
pladt med polioens insegel! I bredd med denna oför-



skämrlbet, vid sidan af denna låghet, när nian lä
ste några tal af Americanerna eller Engelsmännen, 
af publica personer i allmänhet, som, när de vän
da sig till andra menniskor, endast bemöda sig att 
kunna meddela dem sin egen innersta öfvertvgelse, 
kände man sig rörd, som bade på en gång en väns 
löst nalkats den öfvergifna varelse, hvilken ej vis
ste, b var bon skulle finna sin like.

Ärä«*3jj

-,..

Sjuttonde G Av i t e e t*

Ett ord af Bonaparte, tryckt i Moniteuren<■. 

I3et var ej nog, att alla Rcmapartes handlingar’

buro stämpeln af en allt dierfvare despotism, han 
måste ännu sjelf uppenbara hemligheten af sin re
gering, föraktande nog menniskoslägtet, att låta 
det veta den af sin egen mun. Han lat i Moni
teuren för Juli månad lßio införa dessa sina egna 
ord, som han ställde till sin bror Louis Bonapar- 
tes andra son; detta barn var då bestämdt till Stor- 
Iiertig af Berg. Glöm aldrig, sade han till honom, 
i hvilket förhållande min politik och mitt rikes intres
se än sätter er, att edra första pligterf är o dem ni har 
till tnigi och eternäst dem ni har till Frankrike; al
la edra öjriga. pligter, äfven de mot de folk, jag 
skulle kunna anförtro er, komma först i ordningen 
derefter. Här kan ej uppstå fråga om smädeskrif- 
ter, här kunna ej stridande partiers olika tänke
sätt komma i fråga: det :ir lian, Bonaparte, som
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i]elf afkunnat sin dom, strängare än efterverlden 
SÏuille vågat göra det. Ludvig XIV blef beskyid 
att hafva sagt i kretsen af sitt hot: Staten, det är 
jar; och historieslmfVarne häfva med skäl anfört 
detta egoistiska sprak tili bevis mot hans Charak
ter. Men hade denna monarch, dâ han satte sin 
sonson pä Spanska thronen, offentligen gifvit hon
om samma lära, som Bonaparte sin brorson, k a a 
hända skulle sjelfva Bossuet ej dft vågat att sätta 
Konungarnes intresse framför nationernas; ach det 
är en man, vald af folket, som velat sätta sitt gi
gantiska jag i m^nniskoslägtets ställe; och det är 
honom, som frihetens vänner ett ögonblick kunnat 
anse för sin saks beskyddare! Många hafva sagt: 
Han är ett barn af revolutionen. Utan tvifvel, 
men ett faderinördande barn: borde de då erkänna 

det?

Adertsnde Capitlet,

Om Bonapartes politiska lära.

En däg talade Suard, en Fransk literatör, som i 

högsta grad förenar med literära kunskaper känne
dom af den stora verlden, med mycken frimodig
het for Bonaparte om Taciti beskrifningar på de Ro
merska Kejsarne. Ganska bra, sade Napoleon, 
men han hade bordt förklara oss, hvarföre Borner* 
sfa folket tålde, ja till och med älskade dessa elaka 
Kejsare. Det är just hvad som varit af vigt för ef-



terverlclen att lara kanna. Li tom oss dä göra h v a (t 
Vi kunna, alt ej förtjena, i anseende tiil Franska 
Kejsaren sjelf, de förebråelser, han gjorde den Ro
merska historieskrifvaren.

De tvänne förnämsta orsakerna till Napoleon* 
magt i Frankrike, voro framför allt hans militäriska 
ära ,och deo konst, hvarmed han fcirstod att återställa 
ordningen, utan att störa de egennyttans intressen, 
som åtföljde revolutionen. Men allt bestod ej i 
de ssa tvänne problemer.

Man påstår, att Kejsaren x sitt Statsråd allmänt 
visade en utmärkt skarpsinnigbet. Jag tvillar nå- 
got pä det snille, man finner hos en allsmägtig 
menniskaj det kostar osS' enskilda mer att vinna 
Vår lott af namnkunnighet. Likväl är man icke 
femton år herre öfver Europa, Utan alt. hafva ert 
genomträngande blick, hvad både menniskor pch 
saker beträffar. Men i Bonapartes hnfvud var ett 
osammanhang, som alltid charakteriserar dem, hvil- 
ka icke ordna sina tankar efter pligtens lagari 
Magten att befalla var gifven Bonaparte af natu
ren; men det var beldre derföre, att menniskorna 
icke verkade på honom, än för det han verkade 
på dem, som han lyckades att blifva deras herre' 
de egenskaper han saknade, hjelpte bonom lika 
jnycket som de talenter han egde, ocjh han gjorde 
sig åtlydd, endast derigenom att han förnedrade 
dem, som voro honom uudergifna- Hans framsteg 
Mro förvånande, hans motgångar äro det ännu mer; 
hvad 'han åstadkommit med tillhjelp af nationens 
energie, är beundransvärdt; om det tillstånd af dom» 
ning, hvari han lemnat henne, kan man knappt



göra sig något Begrepp. Den mängd af snillrika 
hufvuden, som han brukat, är utomordentlig; men 
de cbarakterer, ban förnedrat, skada friheten mer 
ån alla förståndets förmogenheter någonsin kunda 
hielpa honom. Det är på honom i synnerhet man 
Iran tillämpa den sköna, bilden af despotismen £ 
l'Esprit des lois: lian har afhuggit. trädet vid roten, 
för att bekomma dess fragt; och kan hända bar 
han uttorkat sjeifva jordmonen.

Med ett ord, Bonaparte, som, en oinskränkt hetr- 
skare öfver åttatio millioner menniskor, ingenstä
des mötte något motstSnrf, har ej förstått att gruud- 
lägga någor. inrättning i staten, icke heller någon 
Varaktig magt för sig sjelf, Hvilken är -A& den här
jande grundsats, som följde hans segrar i spåren?
Hvilken? Förakt för menniskorna och följaktligen 
för alla lagar, för alla studier, för alla inrättnin
gar, för all valfrihet, fivartill grunden ligget* i akt
ningen för menniskoslägtet. Bonaparte har berusat 
sig med det daliga Machiavellismen® vin; han lik
nade i många afseenderi de Italienska tyrannerna 
från fjortonde och femtonde seclet; och som ha« 
föga läst, stridde ej upplysta begrepp i hans huf- 
Vud mot hans cbafahters naturliga fallenhet. Som 
medelålderns tidhvarf var det mest lysande i Itali
enska historien, bafva inånga bland detta lands in
vånare en blott allt för stor aktning för den tiden» 
regerings-grundsatserj och dessa grundsatser bafva 
alla blifvit samlade af Machiavelli.

Då jag sista gången uti Italien åter läste ige
nom hans ryktbara skrift om Fursten, som ännu 
har sina anhängare bland magtens innehafvars,



syntes mig en ny upptäckt och en ny gissning för** 
tjena uppmärksamhet. Först och främst hade man» 
år 1813, utgifvit Machiavellis bref, som furinits 
bland manuscripterna i Barberinska ■ bibliotheket, 
och oemötsägligen bevisa, att det var för att förli
ka sig med Mediceerna, som ban utgaf Fursten. 
Man bade stallt hbnom under ransakning för hans 
bemödanden til! fribetens fördel; han var ruinerad, 
sjuk och utan tillgångar; han gick in pa under« 
handling, men först efter torturen; i sanning, man 
ger efter för minre i våra dagar.

Denna afbandling om Fursten, der man olyclr- 
ligtvis återfinner den snillets öfverlägsenhet, sorn 
BTächiavelli utvecklat i en bättre sak,, har icke, 
såsom man trott, bli i vit författad, 1 afsigt att göra 
despotismén förhatlig, genom ådagaläggandet al 
de grymma utvägar, som despoterne måste använ
da för att bibehålla sig. Detta är en alltför lång
sökt förutsättning, för att kunna antagas. Det sy
nes mig snarare, att Machiavelli, framför allt ha
tande det fremmande oket i Italien, fördrog, ja till 
och med tillstyrkte de medel, hvilka som heldst, 
som landets furstar kunde begagna, för att blifva 
herrar, i hopp, att de skulle en dag ega tillräcklig 
styrka att kunna drifva ur landet de Tyska och 
Franska tropparne. Machiavelli utvecklar krigs
konsten i sina skrifter, såsom en man äf handtver- 
ket skulls hafva' gjort det; han återkommer be
ständigt på nödvändigheten af en rent nationel, 
militärisk organisation; och om hän befläckat sin 
lefnad genom efterlåtenhet för Borgiernas brott,
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var det kanske derföre, att han allt f©r mycket 
öfverlemnade sig åt begäret att försöka allt, för 
att återvinna sitt fäderneslands oberoende. Bona
parte har säkert icke granskat Machiavellis Furste 
från denna synpunct; men han sökte der hvad som 
ännu af vanliga själar anses för di up et af all stats
konsts konsten att bedraga menh iskorn a. Denna 
politik måste i samma mon förlora sitt anseende, 
som upplysningen utvidgar sig; så har tron p5 
trolleri försvunnit, sedan man upptäckt naturens 
verisliga lagar.

En allmän grundsats, hvilken som heldst, miss
hagade Bonaparte, såsom enfalldighet eller fiendt- 
lighet. Han lyssnade ej till annat än ögonblickets 
considerationer och betraktade aldrig sakerna från 
fcågon annan sida än deras omedelbara nytta, ty 
Inan skulle bafva velat bringa hela verlden under 
sig på lifstidsrenta. Han var ej blodtörstig, men 
Kkgilltig för menniskornas lif. Han betraktade 
det blott som ett made! att komma till! sitt mål, el
ler som ett hinder, hvilket borde rödjas ur vägen* 
Han var icke'beller så snar till vrede, som han of
ta syntes vara. Han ville förskräcka med sina ord, 
för att genom hotelsen bespara sig besväret att 
skrida till verkställighet. Allt var hos honom 
medel eller ändamål; det ofrivilliga fanns hos hon
om aldrig, bvarken i godt eller ondt. Man påstår^ 
att han sagt: Jag har så och så månget eonscriheracle. 
att dépensera [Sr året. Detta uttryck är sannolikt, 
ty Bonaparte har ofta förafuat sina åhörare nog 
mycket, att roa 'sig af ett slags uppriglighet, som 
*}.] är annat än oförskämdhet.

M«‘l. StaU, XI Del, SO.,
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Han trodde aldrig på ädla tänkesätt, hvarken 
hos enskilda menniskor eller nationer; han ansåg 
uttrycket af sådana tänkesätt för skrymteri. Han 
trodde sig ega nyckeln till menniskohjertat i fruk- 
tan och hoppet, med skicklighet använda pa egoi- 
ster och ärelystna menniskor. Man måste medgif- 
va det, hans ihärdighet och verksamhet gåfvo al
drig efter, när det var fråga om despotismens min
sta intressen; men det var sjelfva despotismen, 
som måste återfalla på hans egec hufvud. En a- 
pekdot, i hvilken jag sjelf haft någon del, kan 
lemna än vidare upplysning om Bonapartes system 
i afseende på konsten att regera.

Hertigen af Melzi, som någon tid varit vice 
president for Cisalprnska republiken, var en af de 
inest utmärkta män, som detta Italien, så bördigt 
i alla afseenden, frambragt. Född af en Spansk 
mor och af en Italiensk far, förenade han den ena 
nationens värdighet med den andras liflighet; och 
jag vet ej, om man skulle kunna nämna, äfven i 
sjelfva Frankrike, en man, märkvärdigare genom 
sin conversation, eller genom den ännu vigtigare 
och nödvändigare talenten att känna, aLt bedöma 
alla dem, som spelade en politisk roll i Europa. 
Förste Consuln blef tvungen att nyttja Honom, 
emedan han stod i största anseende hos sina med
borgare, o©l> hans tillgifvenhet för fäderneslandet 
af ingen sattés i tvifvel. Bonaparte ville ej gerna 
bruka menniskor, som voro utan egennytta, och 
som höllo sig vid några orubbliga grundsatserj 
också gjorde han beständiga krokar omkring Mel
zi, för att kunna besticka honom.
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Sedan Bonaparte, år 1305, låtit kröna sig till 
Konung öfver Italien, begaf han sig till Lombar- 
diets lagstiftande corps och sade till församlingen; 
att han ville gifVå Heftigen af Melzi ett ansenligt 
herrskap, för att äfbörda den allmänna erkänslan 
mot honom; ban hoppades på det sättet göra hon
om misstänkt hos folket. Emedan jag då befann mig 
i Milano, såg jag öm aftönen Melzi, som verkli
gen v*r utom sig af barm öfver det trolösa streck, 
Napoleon spelat hondin , utan att pi något 
sätt i förväg underrätta deromj och, som Bonapar
te skulle blifvit uppbragt öfver ett afslag, rådde 
jag Melzi att genast anslå till någon allmän inrätt
ning de inkomster, hvarmed man velat öfverhopa 
iiönöiiri. Han antog mitt råd- och då han dagen 
derpå promenerade med Kejsaren, sade hari hon
om, att hans afsigt Var sådan. Bonaparte fattade 
honörn i. armén och utropade: Detta är eu förslag 
af Fru Siåel, jag slår hvdd derom. Men, tro mig, 
inlåt er ej pä denna romaneska philantropie frän 
tide? tonde secleti det finnes ej mer än en sak att gö
ra i denna verlclen; det består i citi förvärfva allt 
mer penningar och inagt: det iifriga är eii toni 
inbildning. En mängd menniskor skola påstå; ätt 
han hade rätt; jag tror tvärtom, det historien shall 
ådagalägga, att, när han införde denna lära och 
Irefriade menniäkorna från alla hederns bänd, iitötn 
på slagfältet, han förberedt sina anhängare att ef
ter hans egna réglor i gcid Ordning öfvergifva hon» 
öm, när han upphörde att vara den starkaste. Ock- 
tå kan han berömma sig att bafva haft flera lär- 

' jiingar, trogna hans system, än tjenare, tillgifnd
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honom i mot- och medgång. Han helgade sin po
litik med fatalismen; den enda religion, som låter 
förena sig med ett blinde förtroende till lyckan; 
och som hans,lycka beständigt tillvexte, slutade 
han med att uppsätta sig sjelf till öfversteprest och 
till en aFgud för sin egen dyrkan, troende på sig 
sjelf, som hade hans önskningar varit förebud, och 

hans planer ödets uppenbarelser.
Bonäpartes magt var, sa länge den varade , en 

lexa af beständig gudlöshet. Om han allt framgent 
lyckats, hvad skulle vi hafva haft att säga ät vå
ra barn ? Utan tvifvel skulle vi ännu alltid haft 
vSr tillflykt till en religiös resignation; men mäng
den af jordens invånare skulle i. de menskiiga an
gelägenheterna förgäfves sökt spåren till Guds 

försyn.
Imellertid kallade Tyskarne, ännu år lßn, Bo

naparte ödets man; äfven några Engelsmäns inbild
ning var lifligt. träffad af hans utomordentliga talen- 
ter. Pohlen och Italien väntade ännu af honom 
sitt oberoende, och Cæsarernas dotter hade blif- 
vit hans gemål. Denna utmärkta heder förorsa- 
kade honom ett slags hänryckning af glädje, frem- 
Biande för hans natur; och, en tid bortåt, hade 
rnan bordt tro, att denna höga följeslagerska skuU 
]e kunna förändra charaktern hos den, som ödet 
närmat till henne. Det fordrades för Bonaparte, 
vid denna tid, blott någon hederlig känsla, för att 
vara den största monarch i verlden; vare sig fa
derskärleken, »om plär förmå menniskorna att vår
da sina barns arf; eller medlidandet med dessa 
Fransmän, som pa minsta tecken lato mörda



för honom; eller någon billighet mot de fremman- 
sle nationerna', som betraktade honom med förva
rna- eller detta slags klokhet, naturlig hos hvar- 
je menniska vid medlet af hennes lefnad, när bon 
ser de stora skuggor nalkas, som snart' skola in
svepa henne i sitt mörker; en dygd, en enda dygd, 
och detta hade gjpit tillfyllest, att alla menskliga 
lyckans fördelar hade stadnat bos Bonaparte. Men 
en gudomlig gnista fanns ej i lians hjerta,

Bonapartes triumph i Europa, så vål som i 
Frankrike, hvilade helt och hållet på ett stort 
missförstånd, som ännu eger rum hos manga inen- 
wiskor. Folken envisades att betrakta honom så
som försvararen af sina rättigheter, i samma ögon
blick, sorn ban var deras största fiende. Franska 
revolutionens styrka, som han emottagit i arf, 
var omätlig, emedan den bestod af Fransmännens 
villja och andra nationers hemliga önskan, förena
de, Napoleon har i flera år nyttjat denna styrka 
möt de gamla regeringarne, innan kolken hlefvo 
varse, att frågan ej var om dem. Ännu existerade 
samma namn: det var ännu alltid samma Frankri
ke, fordom rnedelpuncten för de populära grund
satserna; och, ehuru Bonaparte förstörde republi
kerna, samt uppretade Konungar och Furstar till 
tyranniska handlingar, stridande till och med mot 
deras naturliga moderation, trodde man likväl än
nu, att allt detta skulle slutas med frihet, och of
ta talade han sjelf oro constitution, åtminstone när 
fråga var om hans sons regering. Imellertid är det 
första steget, Napoleon gjort till sin undergång, 
företaget mot Spanien; ty ban fann der etc nati»-
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Belt motstånd; det enda, hvarifrän hv,arken kqnstes; 
att besticka eller underhandla kunde befria Uop- 
om. Han gjorde sig ej någon föreställning om den 
fara, som etf krig i byar och berg kunde ådraga 
haps armee; han trodde ej på själens magt, han 
räknade bajonetterna; och, som före Engelska ar
méernas ankomst, det knäppt fanns'några sådana ; 
Spanien, föll det honom icke in atç frukta den 
enda magt, som ej kan öfvervinnas, ett helt folks 
enthusiasm. Fransmännen, sade Bonaparte, åro, 
spänstiga machiner^ ban Yîlle dermed antyda den 
lydnad och rörlighet, som ligger i deras natur. 
D enna förebråelse ar, kan hända, sann; men delar 
icke dess minre sant, att en oöfyervintierli g ihär, 
dighet nu i trettio år beledsagat dessa fel, och det, 
är derföre, att Bonaparte skonat den herrskande i- 
deep, som han regerat. Fransmännen trodde en. 
lång tid, att Kejserliga regeringen bevarade drip 
för den gamlas författningar, som äro , dein, 
«erdeles förhatliga. De hafva oçk en lång tid för
blandat revolutionens sak med sin nya beherrFa- 
xes. Många ärliga menjiiskor hafva låtit förleda 
sig af denna föreställning, andre hafva fört samma 
språk, äfven sedan de icke mer hade samma tan
ka; och det är först ganska sent, som nationen för
lorat sitt deltagande för Honaparte. Från denna 
fjsg öppnade sig afgrundens djup under hans steg.
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Nittonde Capitdet.

Magtens lerusning; Bonapartes motgångar 

pck afsägelsE,

)etta gamla Europa ledsnar jag vid, sade Napo

leon, förrän han reste till Ryssland. I sjelfva ver
ket mötte han icke mer något hinder för sin vill- 
ja, och oroligheten i hans character hade behof 
af en ny näring. Tilläfventyrs försvagades äfven 
styrhan och klarheten i hans omdöme, när inenni- 
skor och saher till dep grad gåtvo vika för hon
ora, att han icke mer behöfde öfva sina tankar p| 
någon af lifvets svärigheter. Magten utan griinsor 
medför en svindel, soin bemägtigar sig geniet ic
ke minre än dårskapen, och bringar dem båda till 
undergäng,

Den Österländska etiquette, som Bonaparte 
infört i sitt hof, utestängde all upplysning, sona 
beredes genom sällshapslifvets lätta sätt att medde
la sig. När fyra hundra personer voro i bans sal, 
hade en blind menniska kunnat tro sig der alle- 
pa, så djup var den tystnad der iakttogs. Frank
rikes .marskalkar, midt under krigets besvärlighe
ter, i ögonblicket af en batailles afgörande, gingo 
in i Kejsarens tält, för att begära hans ordres, utan 
att det var dem tillätet att sätta sig. Hans egen 
familj led, ej minre än fremmande personer, af hans 
despotism och högmod. Lucien har föredragit att 
lefva fången i England framför att regera under 
fip broders öfyerhefäl. Louis Bonaparte,
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character är allmänt aktad, såg aîg genom sjelfva 
sia redlighet tvungen att afsäga sig Holländska 
kronan; och, skulle man tro det? när kan i tvänne 
timmars tid talade med sin bror mellan fyra ögon, 
var ban af sitt lidande hälsotillstånd tvuogen atfe 
Hied mycken svårighet hålla sig upprätt mot väg
gen, utan. att Napoleon bjöd bottom en stol al$ . 
sätta, sig-; Isan sjelf bl ef alltid stående, af fruktan, I
att någon kunde fl det infallet att göra sig nog 
förtrolig -med honom, för att sätta sig i hans. när» 
varo.

Den fruktan, han i de tuta tiderna förorsaka» 
de, var sådan, ätt ingen vågade väcka första fråga,» 
i något ämne. Stundom talade han med den raesi 
okonstlade enkelhet mbit ibland sitt ho£, och i site 
StatsRåd. Hap- tillät motsägelse, han till och med 
ii-ipnmntra.de dertill, när fråga var osn förvaltnings» 
Stenden eller juridiska mål, utan sammanhang med: 
hans oinskränkta magt. Man ha.de då hordt se de» 
ias rörelser, hviika han lemnat ett ögonblicks fri 
andedrSgtj. men, när herrskaren åter visade sig, had 
man förgäfves ministrarne att öfverlemna till Kej
saren en- berättelse om någon orättvisa. Till oc,li
med, när det var fråga om något offer för en- vill
farelse, om någon menniska, som tillfälligtvis blifJ ij 

vit fångad i. det stora nätet,- som var utsatt för- 
jwejaniskoslä-gtet, invände alltid magtens agenter- 
svårigheten att vända sig till Napoleon, 1 kasotn- 1 
liads det. varit fråga om den Store Lama, En så
dan slöhet, förorsakad af magten, s.kulle viickt åt» 
löje, om icke det vätalösa tillstånd, hyan menad-.
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skorna befunno sig under en sådan despotism, La. 
de ingifvit den djupaste medömkan.

De complimenter, lofsånger, förgudningor utan 
ända och matta, hvarmed hans avisor voro upp
fyllda, borde trötta ett sa öfverlägset snille ; men, 
despotismen i'hans Charakter var starkare än hans 
e«et förnuft. Han älskade minre det sanna beröm- 
met än det trälaktiga smickret, emedan man i det 
eaa ej skulle sett annat än hans förtienst, dä det an
dra deremot intygade hans myndighet, I allmänhet 
föredrog han mag ten framför äran'; ty styrkana 
utöfriing behagade honom allt för mycket, att han 
skulle sysselsatt sig med efterveilden, hvarpå man 
icke kan använda den. Men en af den oinskränk
ta tria g ten* verkningar, som mest bidragit att stör
ta Bonaparte af thronen, är den, att man slutligen 
ej vågade säga honom sanna förhållandet i något. 
Han har slutat med att vara okunnig om, att det 
i Moskwa var kallt från början af November, eme
dan ingen af hans hofmän varit nog Romersk i sitt 
sinne, att våga säga honom ien så enkel sak.

År lfjn, hade Napoleon låtit införa, men tilli
ka förneka en hemlig note, tryckt i Engelska 
journalerna, ställd fçln hans minister för utrikes 
angelägenheterna till ambasadeuren af Ryssland. 
Der sades, att Europa ej kunde fä fred, så länge 
England och dess constitution egde bestånd- An
tingen nu denna note var äkta eller ej, bar den 
åtminstone inseglet af Napoleons 'schpla, och ut
tryckte säkert hans tanka. En instinct, hvatför 
han ej kunde göra sig reda, underrättade honom, 
att, så länge det fanns en medelpunct för rättvisa

/
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pch frihet i danna verlden, hö,l! den domstol, som 
skulle fälla honom, sina beständiga sessioner,

Bonaparte förenade kan hända mfd det darak- 
' tiga förslaget om ett krig mot Ryssland, det om 

îurkiets pröfring, om ett foçnyadt besök i Aegyp
ten samt om några försök p| pngelsmännens an- 
läggningar i Ostindien j sådana voro de gigantiska 
planar, me,1 hvilka jian första gängen hegaf sig 
till, Dresden, 'släpande efÇer sig hela Europeiska 
çontinentens armeer, som han tvang att marchera 
mot Asiens mägtiga nabo.-nation. Förevändningar 
betyda föga för era man, soin kommit till en såtlan 
magt; imöllertuf måste man antaga öfver expedi
tionen till Ryssland ert pirras för hofmännen, lika
som till ordres föp dagefi. Denna phras lydde, att 
Frankrike säg sig nödsakadt att förklara Ryssland 
krigs emedan det ej ia k(tog contirientalblocaåen mot 
England. Men under denna lid bevilljade Bona
parte sjelf oupphörligen licenser till handel med 
Dondons köpmän; och Kejsarep af Ryssland ha
de med mera skäl kunnat förklara honom krig, så
som den der felat mot det fördrag, hvarigenom de d 
ömse sidor förbundit sig att icke drifva handel med 
Engelsmannen. Men hvem skulle nu för tiden 
göra sig den mödan att villja rättfärdiga ett sådant 
krig? Ingen, ej en gång Bonaparte; ty hans vörd
nad för en lycklig framgång är sä stark, det han 
måste fördöma sig sjelf, att hafva kastat sig i s§ 
stora olyckor.

Imellertid var förtrollningen, af den béundran 
©ch färskräckelse, Napoleon ingaf, så stark, att ms« 
alldeles ffke tvfiSade på haps segrar. Dndeç det
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var i Dresden, 5r igi2, onigifven af:alla Tysk»
J s; « rî s spuverainer, och cpmme-nderan.de en arme« af 
femhundra tusen inenniskor, sammansatt af nästan 
jilla Europeiska nationer, syntes det omöjligt, efter 
all mensklig uträkning, att dess expedition skulle 
misslyckas. I sanning har. vid hans fall, Försynen 
visat «ig pärmare jorden sin vid pågon annan hän
delse, och elementerna fingo befallning att vara 
de första, som hröto löst mot menniskornas beherr- 
skare- Man kan nu knappt föreställa sig, att, om 
Bonaparte lyckats i sitt företag mot Ryssland, det 
ej skulle funnits en vrå på fasta landet, dit man 
fsunnat taga sin tillflykt undan hans välde. . Som 
alla hampdr voro stängda, var fasta landet, likt 
XJgolins törn, ommuradt på alla sidor»

Af en för magten högst undergifven prefect 
hotad med fängelse, om jag visade det minsta tec
ken att vill ja en dag aflägsna mig från mitt hem
vist, flydde jag, när Bonaparte vpr nära att rycka 
in i Ryssland, fruktande, det jag icke mer skulle 
finna någon utväg att komma från fasta landet, om 
jag längre uppskjutit min resa, Jag hade redan ej 
mer än tvänne vägar att komma till England, Con- 
stantinopel eller Petersburg. Kriget mellan Ryss
land och Turkiet gjorde vägen genom detta sedna- 
re land nästan omöjlig ; jag visste redan ej, hvad 
«om skulle blifva utaf mig, när Kejsar Alexander 
hade den näden att skiçka mig ett pass till Wien. 
Då iag beträdde hans rike, anserldt för souverain!, 
kände jag mig för första gången fri, sedan Börra- 
psrtes regering, ej allenast för Kejsar Alexander^ 
personliga dygdar, Bien emedan Ryssland var 4#A
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enda rike, dit Napoleons inflytande ej sträckte sig» 
Det gifves ej någon bland de gamla regeringarne, 
som inan kan iemföra med detta tyrannie, ympadt 
på en revolution, med detta tyrannie, som begag
nat upplysningens utveckling, för att bättre fang, 
»la allt slags frihet.

Jag har föresatt mig att en dag skrifva om 
allt hvad jag sett i Ryssland. Imellertid får jag 
säga, utan att afviha från mitt ämne, att det är 
ett illa kändt land, emedan man af denna nation 
hlott studerat ett inskränkt a-n-tsi mennïskor vic! 
kofvet, hvilkas fel äro s» mycket större, som re- 
gentens magt är minre inskränkt. De lysa till 

i största delen blott genom den oförskräckta tapper- 
liet, som tillhör alla klasser; men de Rysska bön
derna, denna talrika dal af nationen, som blott 
känner det'land den odlar och den himmel den 
skådar, har någonting verkligen beundransvärds. 
Dessa menniskors milda lynne, deras gästfrihet,, 
deras naturliga artighet äro alldeles utomordentli
ga j det gifves i deras ögon ingen fara; de tro ejj 
någonting vara omöjligt, när deras herre befaller 
det. Detta ordet herrskare, som hofmännen göra 
till ett ämne för smicker och egennyttiga beräk
ningar, frambringar ej samma Verkan på ett nästan 
Asiatiskt folk. Monarchen, i egenskap af kyrkans 
högsta styresman, utgör en del af deras religion ; 
bönderna kasta sig till marken i Kejsarens närvaro, 
likasom de helsa kyrkan, när de gå förbi henne; 
ingen slafvisk kiinsla blandar sig i en sådan vörd- 
nadsbetygelse. +

'i ’ Ki
*)' Jf1\U a*»; r 'M-Sr
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Tack vare den närvarande regentetis upplysta 
Vishet, alla möjliga förbättringar skola i Ryssland 
efter hand verkställas. Men det gifves »gent.Ag 
orimligare än de ord man vanligen hör nyprena, 
af dem, som frukta Alexanders upplysning. ^ «var- 
före, säga de, inrättar ej denne Kejsare, i bvilHen 
frihetens .vänner Sro al förtjusta, i sitt land sam- 
Wa constitutionella regeringssätt, som han tillstyr- 
her hos andra?” Det är en af de tusende och en 
konster hos menniskoförnuftets fiender, att villja 
hindra hvad som är möjligt och önskvardt for en 
nation, men däremot fordra hvad aom verkligen 
icke är det hos en annan. Det gifve; ej ännu ett 
tredje stånd i Ryssland : huru skulle man dä kun
na der införa ett representativt regeringsstätt ? En 
medelklass mellan Bojarerna och folket fattas nä
stan helt och hållet. Man skalle kunna öka de 
stora herrarnes politiska magt, och i detta afseen- 
de förstöra Betel I:s verk ; men det vore att gor» 
tvä steg tillbaka i stället för ett fram 5 ty Kejsa
rens magt, sä oinskränkt den ännu är, utgör likväl 
en samhällsförbättring i jemförelse med hvad. den 
Rysska aristokratien fordom var. Ryssland står, 
i anseende till civilisationen, ännu pa denna puncfc 
Ï historien, der man, för nationernas välfärd, måsts 
inskränka de privilegierade ståndens magt till för- 
jnon för kronans. Trettiosex serskilda religioner, 
de hedniska med inbegripna, trettiosex^ åtskilhga 
folkslag äro, ej förenade, men spridda pâ en omät
lig landsträcka. Å ena sidan stär den Grekr- 
ska gudstjensten ganska väl tillsammans med en 

fullkomlig tolerance, â andra sidan lemnat det
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vidsträckta ^anfh som menniskorna bebo, îivar oc’îi 
en friheten att lefva efter sina seder. I derma 
lingens ordning finnes ingen upplysning, som nian 
kan concentrera, inga tnenniskor, söm kùnri'a sätta 
statens författningar i jemn gång, Det enda band; 
som förenar nästari nciniadiskai iHéhniskof, b vilkas 
bus likna tält af tfäd, uppresta på slätten, är vördr 
ii a den for mönarchen och nationalstojtbdtéri ; tided 
skal! efter band utveckla andra.

Jag var i Moskwa eri månad, jäi dagen, förr 
än Napoleons armeé der intägade, och jag vågade ej 
stadnä mer än några ögönbliöfc, fruktande redan 
bans ankomst. Då jag spafcsérade på höjden af 
Kremlin, de gamla Czarernas palats, som beberr- 
skar Rysslands omätliga hnfvudstad med dess ett 
tusen åttahundra kyrkor, trodde jag det snart kunna 
vara Bönaparte föfunnadt att se verldens herradö
men under sina fotter, likasom satan grbiöd déni 
Sd vår Herre. Men det var då, här det ej återstod 
honom i Europa något mor att eröfra, som ödet 
fattade honom i flykten och lät honom falla hasti
gare än han stigit. Kan hända har han sedermera 
lärt inse, att, händelserna må i de första scenernal 
vara hvilka som heldst, gifves det likväl en dyg
dens magt, som alltid åter framträder i femte acten 
af tragedierna, likasom hos de gamla en gud 
afhögg knuten, när handlingen förtjente det.

Kejsat Älexandet-s beundransvärda ståndaktig
het, då ban vägrade den fred, som Bonaparte efter 
sin vana erbjöd honom, när han var segrande" 
Ryssarnas energie, som satte eld på Moskwa, på 
âet en helig stads martyr-offer skulle frälsa deti
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Chrîstna verlden, bidrogo säkert mycket till de o- 
lyckor, som Bonapartes troppar uiiclergått på 
sitt återtåg från Ryssland. Men det var köl
den, denna helvetets köld, såsom den är malad 
hos Dante* söm ensam kunde tillintetgöra Xer

xes4 armée;
Xi, som hafvà ett Franskt, tijerfcä, vi hade x- 

mellertid under de femton åren af Bonapartes ty
rannie vant oss att betrakta bans armeer på andra 
sidan Rhen såsom icke mer tillhörande Frankrike; 
de försvarade ej mer nationens intressen, (fe tjena- 
de blott en menniskas ärelystnad; derrtti var ingen
ting, som kunde uppväcka fosterlandskärleke"; och 
lån“t ifrån att dä önska segern åt dessa troppar, 
tillben stor dei iitländningar, kunde man beirakta 
deras nederlag såsom en lycka tot sjelfva Frank
rike. Dessutom, ju mer man älskar friheten i 
sitt land, desto mer är det omöjligt att glädja sig 
St de segrar, hvaraf andra folkslags förtryck måste 
blifva en omedelbar följd, Men hvem kunde i- 
mellertid höra berättelsen om de olyckor, sorti 
drabbat Fransmännen i kriget med Ryssland, utan 

att röras deraf?
Obegripliga menniskal Dan hat sett lidanden och 

olyckor, Som man knappt kan föreställa sig; hart 
visste, att Franska grenadierer, om hvilka Europa 
ännu ej talar, utan att skänka dem sin aktning, 
hade hlifvit en lekboll för några Judar, för några 
käringar i Wilna; till denna grad hade deras phy- 
.siska styrka öfvergifvit dem, långt förrän de kun
de dö; han liar emottagit af denna armée tevis p;x 
aktning och UUgifvenhet, da den omkom för lians



sîsuH man eftér man; och han vägrade sex måtta- 
der derefter I Dresden att underteckna en fred, 
som lemnarle honom i besittning af Frankrike än
da til! Rhen, och hela Italien. Hafi hade i hast 
begifvit sig till Paris efter återtåget frän Ryssland, 
för att der samla nya troppar. Han hade med en 
hastighet, heldre theatralisk än naturlig, rest ige
nom Tyskland, der han var hatad, men ännu fruk
tad. I sin sista bulletin, hade han gjort reda för 
armeans olyckor, heldre öfverdrifvande än döljan
de sanningen. Han är - en mart, som sä gerna 
uppväcker starka rörelser, att, när lian icke kan 
dölja sina motgångar, han öfverdrifver dem, fa( 
att alltid göra mer än någon annan. Under 
hans frånvaro hade man mot honom försökt 
den ädlaste conspiration (Mallets), som Franska 
revolutionshistorien vet att omtala. Också gjorda 
den honom större förskräckelse än sjelfva coalitio- 
nen. Tick! Hvarföre lyckades den ej, denna patri
otiska sammansvärjning! Frankrike skulle haft den 
gran att befria sig sjelft, ,och det hade ej varit 
under fäderneslandets ruiner, som dess förtryckare 
dukat under.-

General Mallet var en vän af friheten; harr 
anföll Bonaparte på denna terrain. Men Bonapar
te visste, att det för honom ej fanns någon farliga, 
re; också talade han ej vid sin återkomst till Paris 
Om annat än Idélogie. Han hade fattat en djup af- 
sky för detta högst oskyldiga ord, emedan det ut
märker tankans théorie. Imellertid var det allde
les eget att ej frukta annat än hvad man källad«

idé-



ideologerna, när hela Europa väphade sïg mot ho- 
nom. Det hade varit vackert, om kan, i anled
ning af denna fruktan, framför allt sökt att vinna 
philosophernas aktning; men han afskydde hvarje 
nienuiska, som egde en IjelfstSndig tanka. Äfven i 
anseende till politiken, har han allt för mycket 
varit af den tanken, att man ej kan leda menni- 
skorna genom annat än deras egennytta; denna 
gamla regel, så Vanlig den ock är, är likväl ofta 
falsk. Största delen af de mennukor, som Bona
parte öfverhopat med emketen och penningar, haf- 
va öfvergifvit hans sak; och hans soldater, fastade 
vid honom genom hans segrar, öfvergåfvo honom 
icke. Han gjorde jäck af enthusiasmen, och lik
väl är det enthusiasmen, eller åtminstone den mili» 
t.äriska fanatismen, som upprätthållit honom. Stri
dens raseri, som i sjelfva sina ytterligheter hat 
någon storhet, utgjorde Bonapartes styrka. Natio
nerna kunna ej hafva orätt; aldrig verkar en för
vänd grundsats länge på mängden; «renniskorna 
äro ej elaka, om icke hvar för siz.

Ö .

Bonaparte gjorde, eller snarare nationen for 
honom, ett underverk. Oaktad t sina omätliga 
förluster i Ryssland, uppsatte han inom en tid af 
minre än tre månader en ny armée, som kunde 
marchera till Tyskland och der ännu vinna se» 
jgrar. Det var då som högmodets ock dårskapen* 
demon betnägtigade sig Bonaparte, så alt icke en 
gång uträkningar, grundade pä hans egen fördel, 
kunde förklara bevekelsegrunderna till hans upp.

M«d. ShtU. II Del. 2i.j

-f~ [X y t lC i''}{ I rr ,j'ff 0L.0f ■ ■■ t ; - '



322

förande; det var i Dresden ban misskände sin 
skydsängels sista uppenbarelse.

Tyskarne, uppretade från längre tid tillbaka, re
ste sig ändtligen mot Fransmännen, som innehade 
deras land; nationalstoltheten, denna stora kraft hos 
menniskoslägtet, visade sig hos Germanien? söner, 
Bonaparte fick då erfara, hvad det blir af alliera
de, som man tvungit genom styrkan, och huru 
allt, som icke är frivilligt, gar förloradt vid första 
motgång. Tysklands regenter slogos med samma 
oförshräcklbet som simpla soldater, och man trod
de sig se hos Preussarne och deras krigiska Kon. 
ung minnet upplifvadt af den personliga skymf, 
som Bonaparte några år förut hade tillfogat deras 
sköna och dygdiga drottning.

Tysklands befrielse hade sedan lång tid tillba
ka varit ett föremål för Rysska Kejsarens önsk
ningar. Dä Fransmännen bi i f vi t drifna ur han® 
land, egnade han sig åt denna sak, icke som mo
narch, men som General; och flere gånger blott
ställde han sitt ]if, ej som monarch, bevakad af 
sina bofmän, men som oförskräfckt soldat. Hol
land emottog ,sina befriare och återkallade Oranl« 
ska huset, hvars furstar, nu som förr, äro oberoen
dets försvarare och frihetens öfverhetspersoner. 
Hvilket inflytande Engelsmännens segrar i Spani
en än ml hafva haft på denna epoch, skola vi 
likväl på ett annat ställe tala om Lord Welling„ 
ton; ty man måstfe uppehålla sig vid detta namn, 
man kan, ej nämna det i förbigående.

Bonaparte kom andra gången tillbaka till Pa- 
ils, ocb i detta ögonblick kunde Frankrike äntra



— 323 —

raddas. Fem medlemmar af den lagstiftande corps, 
fen, Gallois, Raynouard, Flaugergues, Main de Bi. 
fan 00b Lainé begärde fred med fara för sitt lif. 
hvar och en af dein kunde Utmärkas för någon ser- 
skild förtjenst; och den sista jag nämnt, Lainé, 
förevigar hvarje dag, genom sina tadenter och sitt 
Uppförande, minnet af någon handling, som vore allena 
tillräcklig att för alltid hedra en ménniskas Charak
ter. Om senate« understödt de fem af lagstiftän
de corpsen, om gene.ralerne understödt senaten, ha
de Frankrike varit herre öfver sitt öde, och* hvil- 
ket beslut det sedan fattat för eller mot den gam
la dynastien, hade det likväl alltid förblifyit Frank
rike. Men femton års tyrannie vanställer alla ide- 
fer, försVagar alla känslor; samma menniskor, som 1 
krig ädelmodigt skulle uppoffra sitt lif, veta ej, atts 
samma heder och samma mod på den civila banaå 
fordra deras motstånd möt allas fiende, despo
tismen.

Bonaparte Svâfàde lagstiftande öorpsens depu
tation med ett Concentreradt raseri; han talade, inert 
hans högmod stack fram genom det orediga språk 
han nyttjade. Han sade, att Frankrike mer bthöf- 
de honom, än han Frankrike, glömmande, att det 
var han, som hade hragt det i detta tillstånd. Han 
sade, att en thron ej var annat än ett styeke träd, 
ofverdraget med sammet, oefi att allt det öfriga be- 
rodde af den som innehade den; med ett ord, han 
syntes beständigt berusad af sig sjelf. Imellertid 
skulle en besynnerlig anekdot kunna gifva oss an
ledning att tro, det ban redan beherrskades af det 
ilags domning, so» visat sig i hans «haraktar ua-



fler den sista krisen af hans -politiska lefnad. En 
alldeles trovärdig man har sagt mig, att, talande 
nied honom allena aftonen före hans afresa till ar
meen i Januari i8r4* oär de allierade redan inträngt 
i Frankrike, Bonaparte tillstod i detta hemliga 
samtal, det han ej hade några utvägar att göra 
motstånd; den andre utredde frågan närmare; Bo
naparte deremot framställde honom den dåliga si
dan deraf i hela dess dager, och sedan, en oerhörd be
synnerlighet, insomnade han, under det han talado 
öfver ett sådant ämne, utan att något förutgående 
tröttande arbete humle förklara denna underliga 
apathie. Han ådagalade icke dess minre sedan den 
yttersta verksamhet under fälttåget år igi4; han 
]ät sig visserligen da afven hänföras af ett inbilskï 
sjelfförtroende; ä andra sidan hade hans physiska 
tillvarelse tagit, genom en mängd njutningar och 
beqvämligbeter, väicle öfver denna man, fordom så be* 
herrskadaftanken. Han hade, om detta yttryck är til
låtet, fetmat, så till själen som kroppen; hans genie 
genomträngde blott vissa ögonblick detta egoismen* 
svepe, hvarmed en lång vana att vara ansedd för allt 
hade omgifvit honom. Han hade dukat under föl 
lyckans tyngd, innan han blef störtad af olyckan. 

Man påstår, att han ej velat lemna de eröfrin. 
car, som republiken gjort, och att han icke kunnat 
besluta sig till att se Frankrike försvagadt under 
sin regering. Om denna betänklighet förmatt 
honom att vägra den fred, som blef honom tillbju- 
den i Châtillon, i Mars månad år i8i4i är det för
sta gången, som föreställningen om en skyldighet 
verkat på honom; och hans ihärdighet i detta
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gonblick, så oklok den var, bade förtjent aktning. 
Men det ser snarare ut, som hade han för mycket 
vaknat på några framsteg i Champagne, och att han dolt 
Eör sig sjelf de svårigheter, han hade att öfvervin- 

såsom en af hans smickra re skulle kun- 
mat göra det. Man var så van att frukta honom, 
att man ej vågade säga honom de saker, som voro 
honom af största vigt att veta. Försäkrade han, att 
^ier eller der funnos tjugutusen Fransmän, så badein- 
gen mod att säga honom, det der ej funnos mer 
ao tio tusen; påstod han, att de allierade ej voro 
tiil större antal än så och sä, fqrdristade sig ingen 
alt bevisa honom, det antalet var dubbelt större. 
Hans despotism hade gått sä långt, att menniskor- 
jia ei mer voro annat än ett echo af honom sjelf, 
och, då hans egen röst mötte honom från alla håll, 
alt han slutligen befann sig ensam, oaktadt den 
svärm af menniskor, som omgaf honom.

Med ett ord, han insåg ej, att enthusiasmen 
hade flyttat sig från venstra IVhenstranden till den 
högra; att fråga e) mer var om obestämda rege- 
riogssätt, men om folkslag, bragta i uppror; och att 
I hans sida deremot det ej mer fanns någon na
tion, blott en armeo; ty i denna stora strid för
biet Frankrike neutralt; det kunde aldrig förmo
da, att frågan var om sig, när den blott gällde hon
om. Det mest krigiska folk har sett, nästan med 
sorglöshet, segrar vunne af samma fremlingar, som 
de så mänga gånger med ära besegrat; och inva- 
narne i byar och städer understödde blott med svag 
hand de Franska soldaterna, anseende alldeles o» 
möjligt, att efter tjugu fem ars segrar en så oer»
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hörd händelse, som de allierades intåg i Paris, skul. 
Je kunna inträffa. Den egde likväl rum denna 
ödets fruktansvärda rättvisa. De allierade magter* 
na voro ädelsinnada ; Alexander, såsom vi seder« 
mera skola se, visade sig alltid ädelmodig, Han 
Var den första, soni gjorde sitt intåg i den eröfra- 
de staden sSsom en allsmägtig räddare och upp. 
lyst men nis k ovänj men, med all beundran för hori- 
orii, hvem kunde vara Fransman och ej känna en 
grym smärta ?

Ifrån det ögonblick, som de' allierade gingo 
öfver Rben och beträdd» Frankrike, synes mig, 
som hade Frankrikes vänner bordt alldeles föran, 
dra sina önskningar, Jag var då i London, och 
en af de Engelska rninistrarne frågade mig, bvad 
jag önskade. Jag vågade svara honom, att min 
önskan vore, det Bonaparte segrade och fail. Jag 
fann hos Engelsmännen nog själsstorbet, att ej be. 
höfva dölja för dem denna Franska känsla : likväl 
måste jag böra, usidt ibland de glädjerop, hvaraf 
segervinnarnes stad genijudade, att Paris var i de 
allierades händer j i detta ögonblick tyckte jag, att 
det icke mer fanns något Frankrike: jag trodde 
Burkes förutsägelse uppfylld, och att, der den stått, 
man ei mer skulle finna annat än en afgrund, 
Kejsar Alexander, de allierade, de constitutionally 
grundsatserv som af Ludvig XVIILs vishet blefVQ 
antagne, aflägsnade denna sorgliga aning.

Bonaparte hörde då från alla håll sanningen, 
som så länge varit bunden. Det var då, sam o- 
tacksamma hofmän förtjente sin herres förakt för 
«leonhkoslägtet. X sanning, om frihetens vänner akta
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den allmänna opinionen, önska publiciteten, söka 
öfver allt nationalvilljans fria ocli upprigtiga röst, 
sker det derföre, att de veta, clet dräggen af nedriga 
själar endast kan visa sig i den oinskränkta mag- 
tens hemligheter och intriguer.

Imellertid var det ändå någon storhet i Napo- 
Jeons sista farväl till sina soldater och sina, sK

länge searande örnar : hans sista fälttåg hade varit
långvarigt och väl combineradt ; med ett ord, den 
olyckliga trollrnagt, som vid honom fastade Frankri
kes milita riska ära, var ännu ej förstörd. Ocksd 
bar Congressen i Paris den förebråelsen att göra 
sig, det den satt honom i tillstånd att återkomma. 
Europas representanter böra öppet tillstå detta felj 
det är orätt att skjuta skulden på Franska natio
nen. Det är säkert utan elak afsigt, som de frem- 
naande monarchernas ministrar leinnat öfver Lud
vig XVIII-.s thron en olycksbådande fara, som til

lika hotade hela Europa,
Många menniskor roa sig med att påstå, det, 

Bonaparte, om han icke försökt expeditionen till 
»Spanien, icke heller den till Ryssland, ännu varit 
Kejsare, och denna föreställning smickrar despotis
mens anhängare, som villja, att en så vacker rege» 
ïing ej skulle kunna störtas genom sjelfva tingen# 
natur, utan endast af händelsen. Jag har redan 
sagt, hvad historien äfven skall bestyrka, att Bo
naparte behöfde krig, för att kunna införa och bi
behålla den oinskränkta magten. En stor nation 
skulle ej hafva burit den enformiga och forne, 
drande tyngden af despotismens ok, så framt ej 
den militäriska äran oupphörligen lifvat eller upp-
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Jyftat den allmänna samfundsandan. De î de elf., 
ft a graderna beständigt inträffande befordringarna, 
hvaraf alla klasser i nationen kunde blifva delak,- 
tige, gjorde co.ns.criptionen miure svår för landt- 
bygdens invånare. Det beständiga intresset för 
segrar, vunna, eller att vinna,' utträngde alla andra, 
intressen ; ärelystnaden var regeringens lifsprinoip 
i dess minsta utgreoingar t titlar, penningar, mag t* 
Bonaparte gaf ail t åt Fransmännen i stället för fri* 
beten. Men för att vara i, stand att tilldela dem, 
dessa olyckliga skadeersättningar, fordrades ej näinra 
S ii att inkräkta hel« Europa. Om, Napoleon- v arid 
bvad man kunde kalla en billig tyrann, skulle ban 
ej kunnat emotstå Fransmännens verksamhet, so nar 
fordrar ett mak Han var en man, af sitt öda dömd 
îill Washingtons dygder eller Attilas eröfringar j 
men det var lättare att uppnå den civiliserade verb, 
d-ens. gräpsor än att hindra det menskliga förnuf
tets framsteg, ty snart skulle opinionen i Frank, 
aike fullbordat hva,d ds allierades vapen åstadkom« 
mit.

Nii är det'ef mer han, som allena- skali upp
taga den historia, af hvilken vi villja gifva ett ut-, 
Jtast, och vårt olyckliga Frankrike skall å nyo- 
framträda, efter femton ar, under hvilka rnan ej- 
bört talas om annat än Kejsaren och hans armem 
Hvilka olyckor hafVa vi ej att beskriPva ! Hvilka- 
län större atc befara ! Vi måste ännu en gång for
dra Bonaparte till räkenskap för Frankrike, emedan 
detta land, alltför krigiskt och godtroget, ännu en 
gång anförtrott sitt öde i hans bäades,.



I de åtskilliga anmärkningar, jag nu samlat 
om Bonaparte, har jag ej vidrört hans enskilda 
lefnad, som jag icke känner, och 6oni ej rör Frank
rikes intresse. Jag har ej anfört en enda tvifvel- 
ak tig uppgift i hans historia; ty de smädelser, man 
slösat på honom, synas mig ännu föraktligare än 
det smicker, hvarför han varit ett föremål. Jag 
tror mig hafva bedömt honom, såsom alla publica 
personer böra bedömas: efter det som de gjort för 
nationernas lycka, upplysning och sedlighet. De 
förföljelser, Bonaparte låtit mig undergå, hafva, jag 
kan försäkra deröm, icke haft någon verkan på mina 
tankar om honom. Tvärtom, har ing snarare måst 
e mots tå det slags skakning, som ett utomordentligt 
genie och ett fruktansvärdt öde verkar på inbildnin
gen. Jag skulle till och med rätt gerna låtit förleda 
mig af den tillfredsställelsen, som stolta själar kän
na att försvara en olycklig menniska, och af det 
nöjet att på detta sätt komma i ännu starkare con
trast med dessa skriftställare och talare, som, i går 
liggande i stoftet för honom, nu ej upphöra att smä
da honom, görande sig, som jag hoppas, noggrann 
reda för höjden af de klippor, som innestänga 
honom. Men man kan ej förtiga sanningen om 
Bonaparte, äfven då han är olycklig, emedan hans 
politiska lära ännu herrskar i hans fienders, ej min
re än hans anhängares Imfvuden. Ty, af bela arf- 
vet efter hans fruktansvärda magt, återstår för men- 
niskoslägtet intet annat än den olyckliga kunska- 
pen om ännu några hemligheter i tyranniets konst,

Slut -på Andra Delen.
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